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Лекція . І Р\ Vрс 85 
V *• 

тг екція перша, 

5 Т У іі, 

§ і-о' Назва курсу, 
т-г^. 

Б-'а 1 
тт П С Ь К 0 1 

урс мій носить траттиціїшу назву 1 с о р 1: я 
ітературио Хоч ця назва і ке зовсам 

відповідав тому оосягові і змістовіз що ховається вцілік праці^ вре— 
таки я. залишаю*'11 незмінноюо Але для більшої ясности хочу отксліпіе^ ■ 
пояснити те, що саме я розумію під висловом^ історія.української літе- 
рсі-тури5-який вкладаю туди обсяг і -зміст» 

^ Слово '^література” 5 його по- 
■'ходлекня і первісне значіння о 
---- Слово література 0 

латинськеє Іа-Ьтег-аіига і похідне від латинського ж словам Ііліега, зг 
це остаккв значило» а/той папір:5на якому писали; б/все написанеє за.- 
писка, лист, грамота, кадмогильник напис, акти, протоколи,, рахунки, 
пам’ятники; в/ літера /63/кза/, абетка; г/ книжка, письменство; 
д/ -наука і взагалі знання» Тому- й ІіТіегаТігапервісно означало" 
а/ абетку:; . б/ письмо, буквами писане, В останнім значінні . /письма 
взагалі, 
ітерон 

,це слово вживав римський■письменник 
:ив у першій половині 1-го стол 

1 видатнии промовець Ді- 
перед.р^Хро У першім зка - 

, жив у І стол. по Р. 
р а т ура 

до жив у 
літе 

чіхН-ні /абетка/ зживає римський історик Таціт 
Хр» Із усього цього можна зрозуміти, мо слсзс 
пзрБІскб означало все те, що було написано, всю кількість писаних па- 
м^яток чи то з ірторіі, чи то_з математики, чи з природи, права, пое¬ 
зії і ТоЛ» З такім усезагальнім розумінні сдово це Бживавться і тепер, 
коли хотять означити_ все у що в написане- з певної ділянки знання, пере-, 
важно -бібліографічної» література математичка., богословська, економіч¬ 
на правнича» к ритїі чна, О'зіл о сомі чка і т»д» 

^ 3. Розуміння кого у гума¬ 
ністів і неокласиків. 
- Дтт0 розуміння цього слова є занад¬ 

то широке. Це зідчувади письменники ще з'добу гуманізму /"^Т—ХУї; ст*/» 
що Бзорувадись лише.,на творах грецьких-і римських класиків. І ось ці 
пксьменкики-гуманістк визнавали лишє' писану літеоатуоу і то тільки та¬ 
ку, що підносить мову, форму твору, зміст та ідею в' такий спосіб, як 
це компонували, пиСізменники грецькі і/римські, які для гуманістів були 
недосяжними_взірцями для каслі.цуз.ання, -себто визнавали літературу ли¬ 
ше. грецвку і римську І .Те саме проводили і французькі, неокласики. 'Та - 
КИМУЧЙНОМ5. 3 погляду гуманіста і неокласика під літературою треба ро¬ 
зуміти слодесний .твір письменника, що в створений на основі тільки тих 
правил, .по яких писали письменники грецькі і римські, і каподоблюе ли¬ 
ше цих^античних, письменників» Зсе інше не є література»'З■цього можна 
зроззші.ти, що критерівм л..“я о значення літератури була лише грорма, а 
ке саііі8, істотність твору в цілому,-лише прави.тта й естетичний підхід 
до твору був вихідним мощептсм для його оцінки» , Тому таке розуміння 
літератури не могло довго затриматись, бо обмежитись тільки оосягом 
грацькрго та римського письмекства - значило звужувати обсяг .і відхо¬ 
дити, від вимог і стремлінь своз:-, .доби ренесансу, себто відхо.гити від 
сучасностибо узг.гяднекня лише.форми твору та формальних вимог лише 
'о^ч^сПтг7і:т?і-,-атт'ГИПІ-Г01 '.'О езт-х • аоьзггПчргсЕТа лі те Раї’" рву ТП0 рЧІС-ТЬ'Л‘'0-Х ДО'ОЙ.:., 
1 вона ставала длящцяФа-иів мертвою формою без’жизого змісту і живих. 



вимог сучасности, себто с хо л а стк к о ю« 

§ 4. , Погляд ка літера-*- 
туру романтиків, 
--1- Тому на прикінці ХУІІІ ст. в розвиткові ро¬ 

зуміння літератури наступила сильна реакція, яку виявили представники 
нової течії в письменстві, ..а власне романтики, Історики,тео¬ 
ретики і письменники цієї течії звернули свою увагу перш за все на 
обсяг літератури. Поруч античної поезії вони піднесли величезне зна¬ 
чіння для літератури ще й поезії середнввічної, християнської^ що хо¬ 
вала з собі глибокий сенс релігійного почуття и віри, і поезії народ- 
ньої, що була найяскравішим виявом духа своєї нації. Під упливом по¬ 
літичних і національних рухів тієї доби, романтики визнавали, що в 
кожнім народі поруч загалвнолюдських рис яскраво пробиваються в пись- 

.менстві його ще й риси національні; тому німецька література ховає в 
собі відмінні риси національного духа від літератури французької, а 

.італійська - від англійської, -і навпаки- Така національна тенденція, 
що була запанувала не тільки в літературі, але і в цілому містецтві, 
була піднесена з найбільшою силою підчас війн Наполєона, що особливо 
нівелював національність. Таким чином літерачура розширюється ще од¬ 
ним характером свого обсягу, а власне національним, себто широко на¬ 
роднім- До літератури вносяться національні теми, ьлотиви, і літерату¬ 
ра із загальнолюдського обсягу стає сутонаціональною. Поети і пись 7 

менкики взагалі стали черпати' теми із народньої культурної скарбниці2 

міт, вірування, легенда, переказ, казка^'пісня, історична дума'і т,д, 
стають зразками аретичких наслідувань і.переспівів. Крім того, літе¬ 
ратура цієї доби збагатчується і мистецьким почуттям природи, а особ¬ 
ливо поглиблюється почуттям релігійним* Під упливом філософії.тої ДОг 
би головним завданням літературного мистецтва було розкрити і вияви¬ 
ти ідею Бога, збагнути релігійне почуття Божого провидіння та 'всіх 
таємниць потустороннього життя» З цією метою до літературної^творчос- 
ти вводилось усе*те, що допомагає розкрити ідею Бога та його-проми^- 
сел у людськім .житті2вірування, міти, релігійну філософію, філософію 
природи,, з такого становища література, поезія і взагалі мистецтво-' 
то е велика книга поруч' книги природи, що найкраще допомагає пізнати 
Бога й усі таємниці потустороннього світа, бо- поет - то є обранець 
Е9.ЖИЙ5 устаї^ш якого до людей промовляє саьі Бог; поет - то є пророк, 
віщун; то є к о б з а р, що голосить людям правду Божу, а поезія - 
то в слово Боже /Т*Шевченко/. 

5, Література в освіт¬ 
ленні реалістів. 
--р-р-- ^ Але з часом, коли в 30-х р.р, XIX ст. по¬ 

руч німецької ідеалістичної філософії почала до мистецтва і зокрема 
д9 літератури пробиватися французька п о з и т и в і' с" т и ч н а 
філософія К о н та, коли виявилися біологічні і взагалі природничі 
ідеї великого англійця Ч. Дарвіна з його теорією про еволю¬ 
ційний розвиток у природі від найпримітиБкіших форм організму аж до 
людини, що завершує природній розвій такого еволюційного процесу; ко¬ 
ли того самого 1859 року другий видатний англієї^ Герберт С п е н - 
с е р_ ^ так само підкіс оргакичну теорію еволюції в суспільстві і в 
духовій ку.льтурі; коли повстала ідея прогресу, як завершення пробле¬ 
ми еволюційного розвитку ідеєю доцільного і метоставного поліпшення 
окремої людини, нації і людства взагалі,- тоді то французький теоре¬ 
тик ,мистецтва та теоретик .літератури Іпрліт Тон і визначає рове 

,-ро-зуміння літера.тури,ян найдосконалішої відбитки с а с о -г х вла- 
• • -Г--ІГТ*' 

сг.,ьос:т:еи людського життя, осе р е д н у, в якому жив письменник 
і м о м е н ту 'доби, що відбивається в кожному літературному тво¬ 
рі письменника, як найдосконалішого • наслі.дування життя і природи,але 
в найістоткішим їх характері, н.айосновнішій їх ідеї. Так установлю - 
ється нове розуміння літератури і визначається новий напрям її р 
реалів м, літературні предтставкики якого змальовують дійсність 



- з - 

так 5: як вона в в дійсності 5 
ЛЯоТЬСЯ. 

-.00 як вона ПИСЬмеКЩТІГОБІ.конкретно УЛВ' 

«) 
ф ітератур- гри 
ні напоями. 

р о ман ти зм 
міякя літератури. 

1 

три 

напрямив к л я с и ц и з м 
це е три найосновніші 
на літературний процес 1 

лт — 
за^ 

Цих три головних 
реалізм - 
мистецькі погляди 

стосування його до дійсностио Вони в цій чи тій формі та сполуці змі¬ 
нюють і заступають один одного або -в-сполуці чи у взаєминах спричиню¬ 
ються до повстання нових відмін літературного розвитку /імпресіонізм, 
символізм, футуризм, експресіонізм і Т.Д./ аж до сьогодняшнього дня» 
з цього можна спостерігти, що розуміння-літератури як такої не є ста¬ 
ле, а визначається письменником і критиком у затіешості від того, до 
якого напряму кожен із них себе причисляз. Але, щоб глибше зрозуміти 
саму сутність літературного твору, необхідно абстрагувати його від 
цього чи того напряму" і збагнути саму істоту того, що ми назива-омо 
літературою. - 

ііоезій 1 ПРО за о 
Необхідно 
о за і ч 
мистецтво 
ТВОРЧІСТЮ 

н у ВІД літератури п.р 
на ук Ис Коли^поезія 8 
зв'язана з емоціональною 
то наз^-ка є творчість дослідкицькар 
на. Це 8^ найосновніші риси ріжниці 
спільна ім обом риса^ і поезія і 
лідок певного акту п і з н а н н я; 

відрізняти ЛІТерЗЛ’Зфу _п о е т и ч- 
к о і, себто по е З^І Ю ■ від 
як музика, малярство і т.д. і 8' 
в стислому роззпііінні удього слова,- 
зксперимектаяьна та інтелектз/атіь- 
між, поезією і казгкою. Одна лише 

итвори, що повстають в као- 
імв одна спільна форма ви- 

наука 
ооом 

с л о в о; але, коли поетичне слово-з аОо т р о п, а бо слову 
г у р а, себто або символічний образ, або емоціональне піднесення у 
иіігзфнім вислові, - ТО наукозв слово 6 переважно логічна т я м к а 
Але особливо поетичне МИСЛООіНЯ відрізкязться від наукового своєю 
методо Ю ТЗОрЧОСТЙ. Метода творчостм 6 синтез 
наз'^ковоі а н а л і з. а. Всі наукові пр.в.зди здобуваються 
ЛІТИЧНОГО суду, себто за допомогою певних'логічних аКСІ02V!ї 

1- 

метода 

р. 

шляхом ан&* 
всі люди 

р т н и й 
камкового 

8 Смертні; Сократ є людина; отже і С о к.р а т в с м 
/новий суд, виведений із попередніх ЛЗОх/о Це 8 один шлях 
мислення5-шлях дедукціг/виведенкя ■ і'з наперед вх^зна'ченоі загальної те¬ 
зи чи аксіоми^ в с^’і 'л ю Д и с м з р т к і/., другий шлях науковогр 
мислення 8 протилежний - шлях індукціїі вчений спостерігав поодинокі 
сракти дійсности, лосліджув, робить енсперимектиу і лише на основі як¬ 
найбільшого зібраного матеріалу робить висновок, встановлює певну те¬ 
зу. Але цей загальний висновок неодмінно мусить бути звйзаний.. з уже 
раніше' відомими науковими тезами, висновками, і цей новий вислід в_ 
вже' окремрім поодиноким дальшим випадком поруч цілого ряду попередніх. 
Це показує, що й індуктивне наукове мислення є мислення аналітичне. 

При 
ного 

кмети поетич- 
ВйСЛОВу. 

в протилежність до науки поезія є творчість 
синтетична й образ.ава; наприклад., Шевченко пишег 
могили сумують”/Тарасова ніч/; або 

мовчать гори 
___ _ _ іова НІЧ/.; або діарові вітер виє, 

полю /Тополя/; або'в МаКоцюбинськото'; '*небо перємрцгуБалрсь" /Тіні 
забутих предків/. Наведені приклади теж є судй,~але*"не"аналітичні, 
00 "Ш ніяк- не можемо 3.^0зразу: м о 
м'.у є, як 11 атрибут; або з образу 

р е м о р г у є т ь с я. опрі 
ЛО 'Т 

■ П. е 

г и л а вивести, що вона с у - 
Н е б-.О, ЩО- .ЕІ.биТО .ВОНО підчас 

вивести це останнє. Тут необхідно 
м о г и л- а, небо ■. додати ще щось іззовні і .зв’язати з 

токазати, що мін ними'є справді тіский .бо доланим., даои -виправдати 
зь'’язок,' А додати треба щось'аналогічне, д;о пояснило би такі ніои не- 
яріфодні сполуки; таким аналогічни-м буде- жива істота, себто людина^ 
що. може мовчати і може також/п е р е .м о р г у з а т и с ь 



із другою людиною. А це в вислів синтетичний^ так зване^ поличне уосо¬ 
блення, очоловічення /антропоморфізм/ кеяшвоі природи, ІІ одз/шевленняо 
Після такого. самого синтетичного способу Г’езченко змалював нкм образ 
козацької волі: 

У Києві на Подолі 
Братерськая_наша воля. 
Без холопа і без пана, ' 
Сама^собі^у^лупані 

Цксамитом_щляхи_стаце 

Т“нікому'"ке'ззертаЗв. о, /А-Іернець/. 

§ 9, Ріжниця між 
поезією і наукою. ... - 
-1- Ззі(е з цих прикладів видно, яка велика ріжни¬ 

ця між поезією й наукою. І/ в науці на першому місці стоїть л о - 
г і- ч к і с т ь думання і точність вислову думок, Б т-оезії на першо¬ 
му місці - наочність, образовість, безпосередність сприймання образу 
і" його емоціональність; .2/ наука у своїй словесній творчості апелює 
до розуму, поезія - в першу чергу до почуття і лише потім до розуму; 
з/ для"науки образність слова не грає жадної ролі; навпаки, його жи¬ 
ва образовість може лише затемнити його точне знаління; для поезії як¬ 
раз найзажнішим є повернути слову його первісну образовість; тому во- 

-ка в повній мірі користується тропаі/іи-й фйгурами; 4/ для науки звуко- 
-за будова речення, його" ритмічність не тільки не має значіння, але^на- 

•віть шкодить точному вислову думки; для поезії ритмічність, музичність, 
взагалі форма словесного вислову /напр.віршована форма/ є могутній 
нликник упливу на читача. 

§ 10. Від міту через ме¬ 
тафору до тямки. 
—- Наукою визнано 5 що слово є зародок поезії^ 

себто її е м б р і он. В первісній мові, себто в мові первісної лю¬ 
дини слово мало в собі всі три елементи: звук, образ і тямку. Первіс- 
ка людина безпосереднє відчувала звучання слова; через це саме мова 
первісних людей, дикунів і т.д. надзвичайно багата на оклики /поетич¬ 
ні, .ері гури/, , що висловлюють жах, радість, здивовання, гнів і т.д. Так 
само первісна людина легко сприймала й образ слова; коли вона творить 
міт, що хмара - то гора, .що сонце - ,.око Боже, грім - стукіт колесни- 
ці пророка Іллі, або ст^дїіт копит білого коня, на якому по небу їде 
переможець св.ІОрій і т.До, то іншого значіння в такі вислови вона не 
вкладає, бо ці вислови повні міті^тчної дійсности, в яку первісна люди¬ 
на сліпо вірить. Коли ж ці два нлемекти в сприйманні слова зникали,бо 
забувались; ми вже забули, що слово; вікно пішло від о к а; 
с т і л у від первісно простеленої /пень; с т і л-стлати/ 
шкіри звіря, на якій стародавньою людиною клалось і їлось його м>ясо, 
і т.д.; і"коли такі моменти забуваються, то залишається, мовляв, сим¬ 
волічне означення його значіння, себто метафора; мітичні обу 
рази народкього поетичного стилю з громоносного неба зникають, як дій¬ 
сна їх первісна реальність, а залишається тільки їх вислів, як картин¬ 
не зображення явищ' природи, як їх м -є т а ф о р а. І ось ця поява ме¬ 
тафори в поетичнім вислові, як н8лр, сонце сміється; 
мовчить; зорі тремтять і т.д., спрйчинЙеться'*до з^а н”и'*к’'н’’е’'н’‘н’я"’ 
міту^^до Іого'"розвалуГ . Це другий етап розвитку поетичного стилю. 
Дальшим етапом розвитку слова є заникнення його образности, себто ме- 
ташоричности* Коли в олові вікно ми забуваємо, що це є колишнє 
0.к о, яким людина дивиться з хати на світ Божий /звідки і повстав ви¬ 
слів; вікнр. пдау/уь,, і т.Д./> ^ уявляємо собі вікно 
лже, якфряму чотирикутню із іпкляними шибками, то тим саміш ми мисли¬ 
мо вже під цим словом щось уже загальне /вікно взагалі/, абстрактне 



себто його тямку5 а не первісний конкретний образ» Так 
коли замІЕюзмо образ простеленої 

саі/іО 1 с т 1 л, 
-рх7 чи взагалі чогось простеленого 

на чотирикутний-, чи круглий дощаний стіл із чотирма чи^ одйієбз ніжкою,7 
то дим-самим иш первісний образ стола замінюомо прозаїчним образом пі¬ 
знішим, якого ми тт соОою^ оачимо» Тзл у третім етапі розвитку сло- 

іаким чином, коли ва це •останнб став знз прозаїчним^ сеото тямкою 
первісна людина і сучасний поет або читач5^поетично успособлениЙ5баз- 
посерзднв БІдчузають звучання /мелодійне, інтонаційне, речитативне і " 
ритмічне/ слова, сприймають його первісний /мітичний/ чи пізніший /ме¬ 
тафоричний/ образ5- то з розвитком мови ці останні елементи зазміра - 
ють,*^і слова все більше і більше стають лише значкаш тепер видимих 
предметів, значками тямок. І наука /література прозаїчна/ цей процес 
лише дозершув» 

§ 11» Роля поезії5 її форма, 
- навпаки 
заниклих елементів ж 

, поезія стремить цю первісну 
и в о г о слова відтвооитио. життєвість усіх 

ііоезія змушує безпосередн'-і сприймати звучання поетичного слох^а /його 
ритміку, мелодію та евфонію - милозвучність - вірша і незіршозакоі 
поезії/, емоціонально сприйняти слово як образ /ейдологія/, ке затра¬ 
чуючи рівночасно в сучасній поезії тих слів, що набули абстрактного 
значіння 1 стали тямкою о _рЗ цім_і полягав новий, мовляв, модерний сенс 
творчого процесу сучасної поезії» Коли ж ще до цього додати с т р о- 
щ і її у поетичної тзорчости /терціна - трьохрядкова'строфа, кварта, 
секстіна, октава і ТоД»/, ж а н р и поетичної творчости', як сонет 
станс, рондо, тріолет, ода, елегія, балада, поема, роман, 
медія, драма і ТоДо.розподіл поезії взагалі на роди її, як л і 
к а, е_п о с,- то Б зага^льних рисах це буде все те, що складав 
зію з її чртсто формального^ обсягу, себто все те, Б що чи в яку форму 
може вилитись поезія, в якій формі поет висловлює перед читачем те. 

.€ть ,ко- 
-.-Ч и и- 

;клалає пое - 

”0 він хоче сказати Оце все 1 03ПДЄ надалі розумітись у слові л 1 - 

т е р а т у р а, поезія в її формальнім вияві. 

19 РМІСТ 
ня 

поезії 1 
символу, в 

питак- 
поезії. 

—,—  --- фО'рма поетичного твору ке вичерпує 
всієї істоти поезії. Хоч вона відограє величезну ролю в якнайкращім^ 
піднесенні і вислові теми твору, його ідеї, концепції думок, в сенсі 
якш:розвертаються події і поотупованкя діючих у творі осіб та ідеали 
самого автора твору; хоч це 

* - ^ 
все 

ніше зоагнути 
кнейе у /)Б0ЇК 

відчути 
ЦІЛОСТІ у 

всю 
творі 

систему 
найкращий 

увесь 
пережити його 

засіб для читача нш'івираз- 
СВ1Т ідей, усе життя о заі.^- 

? 

всетаки поруч цієї 
зверхньої форми твору підкоритвоя дрзгга його істота, його в к у т - 

чім^ як і за сло' 
що так само є 

р 1 к/ 
око 

ш н я Ф о р м а, сутність якрі ховається ось 
І5ЄМ' вікно ховазться його первісний образ 
символом чи знаком його значіння, так само" за кожним поетичним 
повинен стояти його первісний образ, що також буде символом» у 

твором 
сяєзі 

якого оудуть розвиватись усі події, всі поступозання дієвих осіо, уся 
л а Сі .правді, 

- побачимо, 
« г % 'Я — 

та архитектонічна система поетичного твору» • ■ , 
візьмім любий твір ТЛПезченка або Франка, чи кого іншого 
що Б основі кождого є образ, що висвітлює увесь твір у всіх його 
талях^ ’^Тополя” Шевченкова спочиває на мітичним образі дівчини, що^ 
перемінюється в дерезо /тополю/; ”Натерина’'Щевченноза - образ україн¬ 
ської покритки, зведеної москалем-чунсинцем; "Іван Вишекський” Фршіка7 
історична постать ченця ^псраїнського Івана Вишеноького, що й в 
ке забував України; 
правдиво віддають т 
таке реальні 

печері 

льоБувати зидимии предм 

т»д. Але значіння цих образів,не в тім, що вони 
чи той мітичний чи реальний образ лшття» Бо що 

с т ь сама по собі? Що тане р з .а л ь н о зма- 
ет? Коли иш оглядаємо точне"зображення якогось 



- о 

видимого предмету з усіма йрго детапяьли, то ми маємо лише з в е р :г 
н 6 уявлення про нього 1 Н10И поширили своє знання новою річчю,«оале 
ми переживаємо глибшу радість і більшу повноту духового"' 
сприймання9 коли ми- проникаємось ідеалом, до пливе з осііов духового 
світогляду письменникового і яким просякнуті всі образи й ситуа.ціі 

І символічною поезією оуде лише та, в яНй 
и 

не СИЛОМІЦЬ 9а його твору, 
органічно в одній системі пов9язується два ряди мистецького опрацьо- 
вання в.кожному артистично збудованому творів внутрішній 
о е н С9 -змальованих подій і образів та їх поступовання, ”н а о ч^- 
к а к р а с--а" архитектоничноі форми твору, 1 Де дивлячись на^цей 
чи той захований сенс літературного твору, наочний,конкретний його 
виклад /срабула/ завжди є викінчений сам по собі і має самостійне іс¬ 
нування як певна реальна данність дійоности,як реальний..кусок життя* 
Але отой укутрішній сенс твору, його осяяння якимось унутрішнім.світ¬ 
лом, до, як ВІД лихтаря, ‘спливає з отого первісного задум^^образу/ 
авторового, його символу, і оця символізація надає ціло¬ 
му творові глибокого внутрішнього одухотворення. Прохаю лише завжди 
розрізняти і не■ сплутувати с м.м в о л і з м у твору з його а л^е- 
г о р і з ю, бо, як де свого часу Гете говорив, що кождий справжній 
2^ и с т 8 ц ь к и йй твір повинєн бути і символічний; то¬ 
ді як не кождий є алєгоричнийо -Алегоричним твором є лише_ 
той', в якому отой сенс його з елементом цілковито .підлеглим тенденції 
автора,.відограє службову ролю і сполучається звичайно з наміром нав¬ 
чальним, 'дидактичнрім, цілковито чужим і часто .неприроднім /як неартио- 
тична надумана.тенденція твору/ для твору символічного. Алегорія про¬ 
мовляє до’ нас із твору /коли вона таьі є/ монотонним голосом проповід¬ 
ника або ‘.'кіартівлиБо-повчарочим тоном вуличного співця; справжня артис¬ 
тична символіка повна захованих і ледве помітних натяків та недогово- 
рень, паралельних зіставлень. співає до нашої душі ніжним тоном сопиї- 
кй або голосить пророчим голосом Сибіли, викликаючи або..о сяяння'душі, 
або загадкові передчуття, таєьіничого і вічного... Коли письменникові 
все зрозуміло, все ясно, і коли він збагнув усе, - той може., спокійно 
покласти перо, бо вік уже ке письменник і не мистець у дійснім зрозу¬ 
мінні цього слова. Справжній твір починається лише тоді, коли мистець 
камага^ ться уяснити с о б свої таємні 1 таємничі почування, свої 

ЦІ 
а 

свої духові натхнення 
1 

духові прозріння. І коли вік 
туіціі^ свої внутрішні шукання сенсу явищ, подій 
Б творі, вихрдячи з одного наііголовнішого свого запитника 

± ? /, і твір у.своєму викінченому цілому є в і д п 
на цей запит, то той є поет з'Божої ласки. Отже, ф о 

і с т 
вкупі 

е з о г / ,9 

лише на цей 
ру - це одне; друге- отой суб^вктивний' з м 
цілої системи образів і подій і певній лінії 

надзмислові ін- 
■ф 0 р.'м.ує 
/ д и і б. 
о в і д д ю 
р м а тво- 

твору, розкриття 
з Формою і 

сторони чогось 
с и м волі 

■і 

’ретього, якоїсь унутрішньої істоти твору, а та- 
к а, як вища гармонія та синтез' а' форми 

є ДВІ 
кою з 
твору і його змісту. Оце треоа пам9ятати2 наивйща композиційна гармо¬ 
нія твору й найартистичніше поєднання його,ферми й змісту ховається ' 
лише з _с к м в о л і ц і, себто ке з тім, що’всі образи є як реальні 
даккості, а в тім, що вони собою с и м з о л і з у іо т ь в цілій 

гіе В ТІМ 
негативхі.' 

та 
т 

наїізмща вартість Дон-Кіхо- 
н.і сторони лицарства доби Сер- 

0 ним ХОТІВ,сказатй автор і що він говорить' чита - 
дня /незвичайне, багатство і ріжноманітність 

ооразу цон-іХіхота у своїм унутрішнім значінні і сексі/, 
коли поетичний твір бідний думкою, коли внутрішня концепція.образів 

концепції письменницького задуму 
та, що вік реально звіальовує рсі 
вантеса, а в тім, 
чеві аж до сього,цняшкього 

МІНЛИВІСТЬ 

оїдна, одноманітна. НІЧОГО не говорить читачеві, не судить оанальна 
його власної думки, не збужує вл.асного пориву, то ніякі зовнішні оз - 
доби форми не виправдають" його-убогости; навпаки, зайва вишуканість 
форми лише підкреслить цю бідність о У ЦІМ і 'ховається н аіх б і л,ьша вимо¬ 
га вищезазначеної гаомонії М1 ж З'Містом 1 формою, а ця гармонія, лише в 
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символізації твору, 

Слово 

ІЗ* Історія літератури е га¬ 
лузь загаяьноі історії, 

—-- Щ0 таке історія' взагалі? 
тямка' і^с т' о р і я визначає собою^діяльність людства або певного 
наро.ду, і складається^ та діяльність із поступсвань людини та суспіль¬ 
ного колективу і наслідків цих поступозань^ як певного творчого акту. 
Тому то історичний процес загалом є розвиток культур;-т певного народу 
і соцілльних форм його життя, що здійснюється /цей розвиток/ тільки 
через л ю д с. ь ку діяліьніс'тьл Там^де 
на"однім ступні розвитку, особи повторюють тільки 
ня, де іх соціяльна організація, що'складається з 
тих садшх відносин, де нічого не відмінюється, де 
впливають на іі поступовання, залишаються ті сарі 
дикунів, історії, немає. Історія починається лише 
ли о д и н- и ц я вносить до життя щось кове^ вкосить незвичайне з 
систему' поступтовань 5 коли вона^ спричинюється до дальшого розвитку 
культури, коли форми соціяльноі організації ускладнюються в наслідок 

, залишаючись лише 
'ті самі поступозан- 
псвтореннл одніх і 
ідеї людини, що . 

, там, як у тварин і 
там і тоді, де й ко- 

повстакня нових відносин, ко^и з-нзлябзться нові ідеї, що стають моти¬ 
вами нових поступовань. Тільки в цих діючих силах ховається початок 
історії і сама її істота» Але до виникнення щтх сил у суспільстві, в 

вносйти”в*жйття"’щось*’нове7''а§о”Б'”наслГдок”сзого''особливого становища 
в певній суспільній організації або в силу тих ідей своїх, завдяки 
яким та особа так чи інакше висувається на чільне місце проводу, Виз¬ 
начаючись своїми індивідуальними прикметами, середзагалу,, коли цей 
останній /загал/ є досить широкий і зорганізований; бо нові ідеї повс¬ 
тають тільки тоді, коли виявляється особиста ікіцілтиза, і ті ідеї да¬ 
ють найбільші наслідки тільки т^ц де'загал є шіфокий-^і зорганізрваний 
/напре,; свідома нація, держава і т.д./- Отже, 1/ суспільний або ідей¬ 
ний діяч; 2/ нація або держава і З/ релігія, себто в и д а. т н а_ 
особа,' шир ока організація і система і- 
д е й у певній конкретній формі, - оце все відрізняє^життя історичне 
від доісторичного. Тому то і дальше розвинення істрріі.йде до того, 
шоб виявити розвиток особистої ініціятизк,■як найбільшого творчого 
ферменту,-щоб обійняти в системі ссдіяльних'Взаємочинностей увесь^на- 
рід /націю/ і щоб здійснити в житті нові ідеї^. нову систему ідеалів, 
це значить', що історія повстає, розвивається і-доходить до найвищих 
форм свого творчого піднесення, лише тоді, коли В' суспільстві^якнайшир¬ 
ше'розвивається особиста ініціятива /єдина^творча оила/^та її діяль - 
ність,у сфері найбогатших, .найглибших і найконотруктивніпшх ідей та 
ідеалів серед найширше організованого народуо Іоторичкий розвиток лі¬ 
тератури народу - найбільший приклад того, як високо підкоситься на 
вершини тЕорчооти окрема індивідуальність письменника. 

§ 14. Історія літератури . 
й її означення.. 

До повстання в такім лише.;,сенсі особистої^ 
ікіціятиви, ДО'піднесення такім лише; розумінні серед суспільства і 
цілого народм ідей, та ідеалів у найбільшій мірі сприттинюється м и с- 
т-е ц Ї в о/серед УСІХ сЬорм. якого найголовнішу фор>.>.'іуючу ролю відот - 

у _^ .гт тт ТЛ- Т.- ТЛ- ИпТТТії П рає л,. 1 т е р а т у р а і її творці ~ п и с^ь м е н н и к^и. ^ 
не було античного 'мистецтва, а зокрема, коли б не було А,йсхіяа, Оофо^ 

Двріпіда, Грмера, Арістофана^., Платока^ Аристотеля, Горація, Віргі- ла 
лія такол/із^'західно-'Європейців і' Шекспіра, ^ Сервантеса, Мольєра, Ге- 

Шотлтлпиа РглПП Нт ТТПТА '/і-ЧтН -V ПйПТПШЙ МІОЇ МИСТЄІІЬ/. & В те, Шіллєоа, Байрона, . Гюго, Ніцше ;/;Зін у першій мірі_мистець/ 
укоаїнській літературі Шевченка, Фр'анка й іншс^^ то і напр.ям ціл^‘0 
суспільного руху у кождого народу і й цілім людстві був би ікакшіш. 
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Ось тому то ми учішосн розумінню життя, ідей і виробляємо свої ідеали 
суспільні, моральні і навіть політичні та взагалі виробляємо свій сві¬ 
тогляд у першу чергу на творах цих видатних і творчих одиниць, на тво¬ 
рах письмекнйків, але мало того, що ми читаємо окремі твори цієї вели¬ 
кої духової снаронйці й на них учимося тому, як нам стати в_ першу чер¬ 
гу людиною і корисним громадянином свого суспільства і своєї нації, 
ми повинні знати ще й цілу концепцію розвид'ку письменства, іншими сло¬ 
вами, ми повинні знати історію цього духового скарбу -історію 
літ.ератури* 

§ 15с Обсяг історії літератури, 
-1- Всі перераховані вище письменни¬ 

ки катіежать до всіх майже культурних народів Европи, І коли б ми бра¬ 
ли історію літератури в такому загальному обсязі від найдавніших ча¬ 
сів, то це була б історія літератури цілого культурного світу або 
Есесвітня історія літератури. І справді, та¬ 
кі історії всесвітньої літератури маються, як наприклад Г, Б р а н - 
л 8 с а "Література XIX ст. в її головних напрямах” /оригінал у дан- 
ській мові/, або В.Ф, К о р ш а "Всеобідая исторія литератуоьі”, а та¬ 
кож Но Стороженка "Очерки исторіи западао-европейской дите- 
ратурьі" /український переклад С.Петлюри/» такого курсу є ще й 
стисліша загальна історія’літератури,'щр обметтгувться лише слов’янсь¬ 
кими літературами:^ Пипін і Спасович "Исторія славянских литератур”, 
або чГ 1 З? £ М а с іі а 1 2 “Безіпу е10Vапз1с^оЬ. Іііега'Ьиг*' 

Але поруч цих ;загальких курсів історії літератури кождий куль¬ 
турний нарід має численний ряд історії літератури свогр народу, лише 
своєї нації, І маються,численні історії французької літератури, іта¬ 
лійської, німецької, англійської, еспанської, чеської, польської^ ро¬ 
сійської літератури й інші, бо в цьому є величезна потреба когедої 
культурної нації мати історію кращої ділянки своєї національної духо¬ 
вої культури. 

§ Ібі Історія української літератури. 
; • --Таку саму, а може й більшу, 
потребу має й українська націЯ;, бо знання історичного розвою найвиз- 
начкішої ділянки рідної духової культури, як українська література 
/поезія та артистична проза/, розвою рідного слова в його найвизнач¬ 
ніших і намріжноманітніших творах є найнеобхідніше не тільки на шкі¬ 
льній лавці, але й в житті. Ніщо так не шириться серед народу і ніщо 
так не формує людське думання і не спричинюється до витворення влас¬ 
ного овзгогляду в найширших колах народу, як красне письменство /літе¬ 
ратура/; тому й знання цього останнійго ь цілому від найдавніших ча¬ 
сів до останнього моменту сучасности, знання історії ук- 
р а і н с ь ко ї л і т е а т у р и є завершення і приведення ок¬ 
ремих літературних фактів у стислу систему їх історичного розвитку 
загалом і в систему їх повстання у кождого письменника. Таким чином, 
історія української літератури то є стислий і суцільний образ істо¬ 
ричного розвитку від моменту зар.рдження і вияву назр.ьні словесної пр- 
е тично і _ тзррчос.тидїфаїкськ ого народу в його усній передачі */нДР о дня 
словесність/, зафіксованої на письмі поодинокими письменниками, себто 
писана/творчість /письменство/, що захрБалрсь у рукописах /за. кай_ - 
ртаршрі і середньо.! доби/ і, царвщті, даукрвана Дід середніх віків 
аж др сьогоднішнього дня/, чи то самими письменникам^ чи іх суч^аски- 
крщ а то й пртрмками, Історія української літератури подає словес¬ 
ні й писані твори, що належать до"певної доби кароднього життя і ду¬ 
хового вияву і вибирає твори найпозалшіші й найхарактерніші з погля¬ 
ду їх вартости та ваги для тої доби, спиняє на них увагу читача, роз’¬ 
яснює іх з погляду загальних.умов літературної творчости, з погляду 
того, що вони дають нового, яку мають артистичну вартість і загально¬ 
культурну вагу та національну питомість в процесі духових і мистець- 



ких змагань 
ної»о слова 

української нації і 
"літературної мови. 

в пооцесі ооззитку та культ^фи поетич- 

^ 17в КеоДх^кова вага і значіння літера- 
турних творів і в історії літературно 
---- ^ Літературні твори 

заслуговують увагу свозю -х а р а к т е,^. р и с т и ч н і с тю, коли 
своїм змістом чи формою хар.іктеризують словесну творчість свого часу, 
естетичні вимоги 1 провідні ідеї громадянствао'Тнїїіі бувають важні 
історично - своїми впливами на дальшші оозвій" слозесноі твор- 
чости або на розвій, суснільного життя взагалі« Треті, нарешті, зверта¬ 
ють на себе увагу своєю високою а- р т и с т и ч н і с т Ю2 високим 
задоБолершям, яке вони дають, естетичному почуттю, дасливо розв’язуючи 
своє завдання" /ТиГрушевський/ - передати в наіікраідій мистецькій фор¬ 
мі'думки-та-.ідеї й ідеали письменника, піднести їх в образах та мис - 
тецькій формі так яскраво, так наочно, що перед читачем розкризавться 
новин СВІТ життя та психолог ІЧНИл 1 естетичних переживань до того ще 
незнаний. Тому історія української літератури і виучує всі ті твори 
літератзфкі з боку іх форми і змісту, що виявляють' айо всі ці три оз¬ 
наки, або дві чи навіть'і одну з них. Але всього літературного дороб¬ 
ку в стислім курсі нашої історії літератури вичерпати неможливо та й 
кеваото, бо це" був .би лише кошекдіум української літератури, що заз¬ 
начав би і фіксував би все ПДГТГ о ж я.і і ^ написано українською мовою» мій 
курс історії української літератури то є перш за все визначення най- 
видатніших етапів в історії літеЬсіТурного процесу, вияснення тих за¬ 
вершень кснкого літературного вияву, характеризують собою найвида/т- 
нішу появу доби, у певнім напрямі і визначення дальшого його розвитку, 
Літер-атуркий дальший поступ творитьол нам талановитішими письменниками. 
Ніщо не є таке індивідуальне.у своїй творчості, як мистецтво і зокре¬ 
ма мистецтво словесне," себто поезія, література, Тоїуіу то поетичні тво¬ 
ри є про,дукт найвиразнішого особистого духового впливу на читацькі ма¬ 
си та на їх духове осроршеннл. 

Ніжена 
тосі і 

в 1, о/ т 
продук}шзть 

роля^ письменників в 1С- 

украінської літератури, 
--------Д^уте 

І в/ г е н і я Л Ь Н 1. 
^ктеоистичне тільки у СВОЇМ 

а' л а к ' 
лише те. 

о в и 
0 

т 1 
харе 

письменники^ а/ р я д 0- 
Коли перші 
масовім вияві 

1 не підносяться зице^ того рівня ідей ^ стрешінь та оформлень, що є 
поширене серед масової читацької публіки та її смаку, то другі^ тала¬ 
новиті письменники надають том}у загальному літературному рухов.і своїх 
індивідуальних прикмет та у своїх типових мистецьких образах фіксують 
нїійяскравіші суспільні та індивідуальні прояви^ оформлюючи Їх у мис - 
тецькі картини, образи, жанри... нарешті, треті .,-"то ті5^ що відкрива¬ 
ють нові перспективи Б літ'ерат2фкім мистецтві української нації^ ста¬ 
ють найвищими точками /шпилями/' гірського кряжу в українськім літера¬ 
турнім процесі. На цих останніх постатях буду спинятися з особливорт 
увагою, з’ясовуючи і підносячи іх реформаторсько-творчі вияви; так са¬ 
мо буду вивчати і Другу громаду письменників , що докладніше оформлю - 
ЮТЬ 1 визначають те . нове ,, цс оуло 

'ам, де буде потрібно, спинюся .на 
створене першими, 1 лише спорадично 
епігонах, що лише, наслідують і 

ть працьовую 
пуляриз^поть 

вже 
їх. 

створене попереГГН1МЙ геніями 1 талантами, .мовляв 
пере- 
по- 

ц 19. історфя української літера¬ 
тури і народкя словесність. 
- ————- Коли я говорив про поетичне сло- 

-30 /див. § 10./, , то вже тоді підкреслив 1’ри етапи розвитку слова: 
слово міткчке, слово метафоричне і слово - тямка /поняття/. Приблизно 
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те саме можна сказа.ти і про поезію, літератуоу. Поезія, витворена у' 
Сфері і системі'Мітичного успосіблення до життя, мітичного.світогля¬ 
ду, повного віри Б од^евлекня природи /анімізм/, повного віри у над¬ 
природні лухи^ в людей з надприродніми властивостями, сповненою об¬ 
рядових релігійно-творчих дій та заклинань, - така поезія в створе- 
хча в Сфері мітичного застосування до рреальноі'ДІйсности. 1 всі твор¬ 
чі акти, виявлені в стані такого первісного мітичного світогляду, 
виливаються з уст у формі мітїв, казок, леґенд, переказів, обрядових 

•пісень, заклинань /замовлень/, голосінь, історичних пісень та, наре¬ 
шті, дум« Це все 8 виключно устна^ словес н а творчість, що й 
складає собою так звану українську- н а р о д н ю п- о е- 
3 і Юс Коли ж цей мітичним світогляд у процесі розвитку назпсй. ,й 
культури розваяюбться і в к^/льтурнім осередкові заникав, то тільки 
під упливом того, що образи цієї народньоі віри втрачають свій пер¬ 
вісний мітичний сенс і зміст і набірають вже оформлення . м.е т а - 
ф о р и ч н о г о, як поетичні уособлення, мальовничі картинні зобу 
ра^кення, як знаки чи символи по-етично-образового мислення як певні 
лише прийоми композиційно-творчого процесу, як виразу літературного 
стилюо І це бузаз тоді, коли особа поета з безименного свого стану 
та із стану первісної безпосередньої віри переходить у стал певної 
СБІДОМОСТИ своїх особистих творчих сил /усвідомлює себе як поета/ у 
стан такого свідоглядуо коли віра вже контролюється цілою системою 
набутого конк.ретного знання й досвіду; тоді поезія набирає всіх оз¬ 
нак індизідуалькоі тзорчости свідомого поета, з світогляді якого ре¬ 
альна дійсність вже не'є обєкт тільки віри. і'-фагадкового повного 
таємничих сил вірування, ай обєкт реального знання про дійсність, 
з якої заслона первісної таємничости вже спала; тоді первісні мітич- 
ні образи відограіоть лише службову ролю поетичних символів, що розу 
кривають правдиву сутність образового мислення поета. Коли ГІрометей 
Аіїсхіла був у системі свідогляду грецького драматурга ще м і том, 
то з трагедії англійського поета Шеллі Прометем ює глибокий символіч¬ 
ний образ задуму поета, Такимрсаьшм лишV поетичним сиI:VШОлом Проме - 
тей є и у Т»Г'евчекка /Їіавказ/Ф Л.Украінки й ін. Цим я хочу сказати, 
що в процесі розвитку поетично-образного мислення й образотворчоати 
кародня поезія є завжди перший етап поетичної творчости, а літерату¬ 
ра є. д а.л ь ш и й .крок. І я ніяк не хочу, погодитися з тими істо¬ 
риками літератури з котрі народню'поезію-переносять на к^інець^ХУІІІ 
ст. 1 просто в середину цілого курсу історії української літерату¬ 
ри вставляють, . розбиваючи', його органічну цілість» ■ Один лише видат. 
ний паш уч-ений Гг 'КГ 

Л о .. __.. ........ ірушевсьісии став на правдйвии'ішлях, розпочавши 
перший том своєї історії укркїноької літератур.п' викладом народньоі 
поезії, а історію письменства, починає-з другого -, тому» З- такім самім 
плані історії української літератури буде сконструйований ,і цей 
курс, бо це .єдиний доцільний і органічний план,, що відповідає дійс¬ 
ному' станові розвитку української літератури, і ■ . 

§. 20. Взаємини між народйьою . 
ц-оезією. і письменством. • 

' —.— -- ■ • іітге при тому треба паьГятати, що 
взаємини між .•народньою тБорчістю, між 'усткою' сло.весністю ^ й індивіду¬ 
альним письменством про'їяг'ом цілої історії фгкраїнськоі літератури 
не перериваються ніколи а З', дальшім розвиткові ці два паралельні пое¬ 
тичні струмені української творчої д^шіі-: наро.дня поезія’і красне 
письменство ідуть.поруч один одного,"переплітаються, зливаються, то 
знов розходяться, то* знов одна на о.дну впливає, одна від одної запо¬ 
зичає^ її б.агатства, мотиви,"образи, стиль, форму і т.д. Як дві рід¬ 
ні сестри, одна старша /нароАня поезія/5Фдруга.молодша - ростуть, 
розвиваються, поот^паютв.^усе" наперед Коли- одна починає занепадати, 
підноситься друга м її "підсилює. та відро.цжує до життя. Найбільше та- 



р ?ї т 
.■л Сі» І к е ц ь /Празла р,1о73~74/; О л-е к с • т г 

т Г 
XI ПСеВД'ОНІМОМ у к 

н и с ь к о г о "Історія русько-українського, письменства XIX віку" 
188І/о Хуже цінний курс П й п і не .р.18799 перероблений в 

0- 

/Сбіт 
праці 
тур% 

П и п 1 н а ]- 
Ф 1 X о .1. о 

пасозича "Мсторія славякских литера- 

була 
.новим 

на свій 
етапом Б історії студіювання українського письменства 
час видатна пра.цл їй II е т р"о з а 1880 "Очерки из 

ИСТ001И литературьі ХУІІІ вька" і ро1381: "Очерк исторіи украинской 
литерат.урьі XIX стольтія"» Але визначною працею, яка справді створи¬ 
ла нову добу щодо спрацьовання історії української літератури,, була 
праця Миколи Дашкевича, як^рецензія .р«18Я8 на вищезга¬ 
дану працю Петрова "Отзьіз с сочиненіи ГоПетрова "Очерки исторіи укра- 
мнской\їїіт8ратуріі XIX столо”. Це була перша праця^ що поставила вив¬ 
чення історії української літератури у звязку з літературою’ західньо- 
европеискою та у звязку з українським національним і культурним рух ом 
Також видатною н; 
і-о 94 0 м е л ь я 

свій час сула "Історія літератури руської" 
на 0 г о н о в с ь к о г о 

Р •1 зо.'.;. 

далі, оминаючи менші 
популярні нариси з історії української літератури, назву працю С. 
8 ф р е м о в а "Історія украікського письменстЕа,",, що мала аж чоти¬ 
ри видання. Бо Л е п к ого "Начерк історії 3/краіііськоі л:і тератури’ 
доведений до ІВо Котляревського і М .Зо з н я к^а' "Історія українсь¬ 
кої літератури" теж доведена лише до -ьотляревського, Найвилаткішою - 
п.'ацеьо_серед усіх.досі відомих, праць з історії української літерату- 
п іп Г" - к о г о з "Істррія української літератури" мих* Б р.,-у ш е в с ь 
п’ять томів.якої виходили-Брор. 1923-26о Ка великий жаль, за смертю 
автора, праця залишилась кедокія-ченою.. Серед шкільних підручників з 
історії української літератури назву^ Л» Б і л,е ц ь к о г о і 0* 
д о-р о ш к е з и ч-аі "Хрестоматія по історії української літерату¬ 
ри" .ХиіБ 1918-19 р,р,; Со Д о р о ш к е в и ч а" "Історія українсь¬ 
кої літератури" 1926 р» ^ Ао І" а м р а я "Історія української літера¬ 
тури" 1928 р,, їй З е р о з а "Нове українське письменство" - ду.же 
гарний ПІД03/ЧНИК5 на .жаль, кедокінченйй; О л-е к Со Б а р в і н с ь- 

о г о "Історія української літератури" та інші. Такий».був розви¬ 
ток ■ спрацьовання курсів історії української літературИо На сьогодняр 
ШНІ.Й день не втратили ще'свозї вартости щодо повноти притягненого лі- 
тератзфксго матеріалу, Бизначершя плану і глибини самого витлумачен¬ 
ня творів українського письменства це праця МвГрушевськоПо і М^Зеро- 
ва< 

ІПІі ф,Гі: 
і .'ХХіі/і .ло лекції першої: 

І. Перечитавши уважно першу лекцію, продумайте її .і'-роз’ясніть мені, 
ось яких виразів О л ітература, письменство і слрвеснісргь» 

2с Перечитайте нижче наведений опис річки. Ткіпра з "Початкової геог¬ 
рафії профо СтсРуднипького: ^ 

".Найбільша ріка України це .Д н і п-р о. Вік святий для кож¬ 
ного Українця чи Українки"; сзятх^й своїми споминами про давню славу й 
давне лихоліття нз-шого народу, З Дніпром звязана вся'доля й недоля 
Украйни о Над його берегами творилася українська держава, гуртувався 
споконвіку.в одностайну громаду український нарід. Над Дніпром все 
був осередок України, все бидося'їі серце 

ну, ділиться на без.чмсл.енні рукави й .обмиваз багато, островів і острів 
ціВо. Ного долина шир.о’ченна,,що-рік весною за^йваб ріка на десяток ' 



тшх спадів 1 кріз ператеопіла індивідуальна поезія, і'нове її від - 
ООД.ЖЄННЛ завжди відбувалось за рахунок багатющого народньо-“поетично- 
го скарбус" вдарялась об рідну землю й знову підносилась на відновле¬ 
них крилах високо, знову ставала ка ноги та зростала на. духових і 
мистецьких силах; і так безнастанно, 

^ < Література й мова, 
----^- Література^ Бідогравала і відограе вели¬ 

ку ролю і в історії розвитку української літературної мови. Письмен- 
ЕИКй разом 1 творці великого и оагатого мовного скарбу, Коли 
родня поезія, в невичерпана скарбниця народньої мовної традиції 
сіма 11 діялектаі\,Ш5 
гатством живої мови 

говорами 
, ЖИВОГО 

1 говірками, з усім оезпосереднім 
слова мітичного і метафоричного та 

ьа тямки, - то літерат\фа в особі найвидатніюих письменників 
основі народньої традиції витворює таку мову, яка об’єднує всі 
ні ріжкиці народньої мови і стає єдиною літературно 
мовою для цілого українського народу, що живе на всіх землях світа, 
письменники збагачують мову все новими % ковшли словами, виразами, 

та системою складні літературної мови, Письшн- 
процесі для висловлення своєї все нової і но¬ 

на - 
з у- 
ба- 

сло- 
на 

мов- 
ю 

синонімами, ^^ормами 
ники - у своєму тво рчому 
В01 системи ооразового та логічного мислення безнастанно вишук^поть 
відповідних і нових слів. Тому літературна українська мова так швид¬ 
ко розвивається; тому такі великі наші письменники, як Котляревським, 
Квітка, Гулак-Артемовський, Метлинський, Левченко, Куліш, Вовчок, 
Нечуй-Тезицький, Сзідницький, Старицький, Франко, Коцюбинський, Ук¬ 
раїнка, Черкасенко,^Олесь, Стефаник, Рильський і іншо є славними 
творцями української літературної мови тому, нарешті, вивчення істо¬ 
рії" української літератури є разом і ознайомленням з тЕорчим_проце¬ 
сом історії української" літературної мови та пізнанням і цієї остан¬ 
ньої, в її найголовніших етапах і осковах» 

о Розвиток історії українсь¬ 
кої літератури з минулому. 

Історичні огляди української лі¬ 
те раау ри.вже _ мають за сооою оільше ніж сто 
ким огляд належить українському вченому С 

у, що .р, 183- и с ь к о м ПІЛ всевдонімом і\: ■ 

огляд з нагоди появи у світ повістей 

літ. Першим таким коротень- 
с 
а 
•і 

нов яненка. 
1Ш4 
Далі V. 

Другиїі огляд на.лежить Мик, 
І е р е м і я Г 
т л и к с ь к о 

псевдонімом 
’^ТЬ огляди 

к 
а 
г 

о 
л 
о 

с 
к 

н 

ИП0В1 Бодян- 
с т а к а надрукував 
оповідань Гр,Квітки-Ос- 
томарозу, ідор. 
а написав і видрукував, 
К у л і ш а, Олекс, 

о т л я р е в с ь к о г о, під псевдонімом Скубент Чури- 
а, МоГ а т ц у к а. Ці перші спроби не виходили за ряімки розгляду 

поточного письменства і звичайно починали від ІІотляревського, Це ще’ 
не була справжня історія української літератури, а лише критичні стат- 

Кайближчою по назві з той час була праця" ІV8б1 р, П. П е т р а - 
'к аД "Кратній историческій очерк украинской литературьі” , Зви- 
писались вони московською мовою, Бже глибшими і цікавішими щодо 

н 
чайно 

- о X ричних. оглядів укрз,ікського письменства були праці галицьких уче-. 
них 1 .критиків Івана ьагилез. ича 0,1848 під заголов¬ 
ком "Замітки о русной литературЬ" та Я к о з а Г о л о в а ц ь к о- 
г о ро13492 "Три зступительніи преподазанія о руской словеонооти”« 
Також цінною була і праця р, 1865 1 І и п і н а /московського вчено¬ 
го/в його загальнім огляді "Исторія славянских литератур”. Але перша 
справжня на той час історія української літератури була праця І в, 
11 р и ж о в а ро18б9: "Малороссія в исторії ея літературні с ,ХІ. по' 
ХУІІІ в," Значіння її свого часу, було остільки велике, що вона того ж Значіння її свого часу, було остільки велике 

^ була переложена на укра’ 
/правда р, 1869/. Далі йдуть огляди 
самого року була переложена на українську, мову й видрукована у Львові 
- Д - - - рагоманова ПІД 



кілометрів /верстов/ широко Навіть 

на південний, оба береги долини /кіпра стають в-исо- 
вузь'ка н скалиста,^ кашкі шари виходять по іі узбіч-^ 

загорожують лавамй_^корито ^ рікИо Оттут починаються славні*^ дн’’- 
^ І п о р^о г_Ио Дніпрові води спливають тут по камяких лах»^х- 

скажено о ють о скелі и каменюкитворять страшні коутіюі-виои і в 
вкриваються широкими платами білоі пікио Рев.і шум чути далеко-дале¬ 
ко . 

Ч-/ X л П о рС Г1Б 
т е ц 

велику перешкоду для плавби 
- і 

V 

н аси 
ІТЬ .і.і^ V 

Л Сх Л 

5ИИШОВШЙ 

5 найстрашніший між ними це Дід або 
ідо мас .дванадцять лав. Пороги й дотепер творять 
П.ТЇЯТІІШ по Дніпрі ^ 

порогів 
ііого долина 
вллвться бат 

завертає Дніпро круто на південний захід, 
и корито розширю.ються відразу луже сильно. На Дніпрі з>я- 

[ аго островів» .Тії них колись була преславна Запор і — 

іірос- 
і 

кораолямо ііад його берегахми, по безлічі його остроі5.і.о 
тягаотьсл В еи к и и „і у г. де колись Запорожці ловили оибт 
звірину, де руоалк дерево на свої чайки» ними пускалися Чорним мо- 
рвхМ на турецькі й т8/тарські городи. 

ЛУК. по своє устя Б лиман простягаються 
т-гд азашт великі п л а І-» н 1. Яе гущавини очерету и 

рея самим устям творить Дніпро 
великий 

ми лісами и яугами.-, 
/евятьма рирлаїли падуть його води в дніпровий 
З ного веде Ьдно широке г и р л с в море, 

^ніпро в на 2100 кілометрів довгийщ його сточище 
як ціла французька або німецька держава.'Приток він 
моли б їх усіх разом узяти, можна 
лої земної кулі /стор.'28-29/ 

6 
, .т о 
•ДСІгО 

оперезати НИМИ однм 

ром 1 його ру 
у 3 п: ідмокли- 
е ш ' ь т у. 

7Т тд V*; Уі м а н. 

таке велике, 
ДУз: багато. 
ірТіР ТІ/ шу ці - 

ЦОДІВфійте пек^^.п^і^.,,.Г;ніпра^з описом^дієї самої іГіки з повісти 
*.ик., 1 о г о л я "Страшна помста". Ось цей опис: 

"Красен Дніпро під ясну породу, коли вільно та рівно несе 
крізь ліси і гори повнії води своі,,'Йе сколихнеться; ні прогремить. 
ГиБишсл й не знаєш, стала чи пливе його величава '^тоина, і ввижаєть¬ 
ся, наче весь вилитий вік з кріжталю, і наче голубий блискучий шлях, 
без міри Б ширину, без краю Б далину^ лине і в’ється по зеленому сві¬ 
ту* Любо тоді і гарячому сонцю поглянути з високости і скупати про¬ 
міння в холодних кришталевих водах, і надбережним лісаі^і ясно змаяю- 
ватись у воді. Зеленокудрі вони тиснуться разом з польовими квітами 
до води і нахилившись милуються в ній 1 не намилуються, і ке відір¬ 
вуться від ясної своєї подоби, і всміхаються до неї, і вітають іі", 
гопаючи гілками. Ка середину ж Дніпра вони бояться глянуть: ніхто, 
крім сонця та голубого кеба, не загляне туди. Та не кожна й птиця до¬ 
летить до середини Дніпра. Пишний.- рівної йому нема ріки у світі, 
Красен Дніпро і теплої літньої ночі, коли вое- засипає, - і людина, і 
звір, і птиця, а Бог один велично оглядає небо і землю і велично 
стрясає ризу. Із ризи сіються зорі» Зорі світять і горять над світауі 
і всі разом одбиваються б Дніпрі. Всіх полонив їх Дніпро в темнім 
лоні своїм. Ні одна не втече від нього: мозісе загасне на небі. Чорний 
ліс, обсипаний сонним гайворонням.; і споконвіку розламані, гори, зви¬ 
саючи, змагаються вкрити його хоч би довгою тіннгз своєю. Марної Ні¬ 
чого нема на світі, що б могло укрити Дніпро. Синій^ синій/пливе 
він рівним потоком з серед НОЧІ, як серед дщя,-мріє в таку даликз^п 
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скільки сягнути МОІКС людське око „Мліючи і ИрИГОртаю'ЗИОЬ бліокче до берОь- 
гів гід хе л,^ду пічного ^ він засвічується срібпИм про слідом; про слід -зблио*- 
ісує як клтнюк дамась.-.ої шаблі він, оипіїі^ізпов заснув. Ура соп 1 тоді Дні-, 
про і рівної йому нема ріки на світі. • 

Коли.'ж посунуть но небу горами сині хмари,чоріїий ліс хитаетБ(?я з 
корінням,дуби тріщать,! блискавка,зламавшися у хмарі,вра.з освітить увесь 
(9ВІТ - гііівеи тоді Дніпро. Водяні могили громлять, об гери вдаряючись,! 
з блиском і зойком і^ідбігають наза^і;,і плачуть,! голосять в даліші. Так 
побішаетьоя .втара козакова мати;,^ирVФїСаючи сипа свого до військп.Овавіль- 
пий та дузісип,їде він па воронім коні,у боки взявшись і заломивши шапку, 
а вона,ридаючи,біжить за ним,хапаствоя за стремсіпа,ловить удила,і ламає 
над цим руки,і вмивавться гарячщгл сльозами. 

. Моторошно чорніють серед бойовища хвиль обгорілі ш-іі й каміння пз 
БИстулшіі берега. І б^етьоя об беріг, здіймаючиоь угору і падаючи внизі'хо.- 
тячи пристати,човен .Хто ж то з ков.аКів навалився їздити човном у таку .го¬ 
дину, коли розсердився старий Дні про'«Десь тс не знає він, що той людей як 
мух Тліітао... 

А порівнявши ці два уступи, з/ясуйте з иазеденцям відповідних мівць, 
Ч^ІМ с подібність і різниця- міп поезією й Прозою. 

Перечитавши мою лекцію у тому мі оці,де говориться про особливості 
містичного мислення і мислення метафоричного, продумайте його уЕа:їгно,а по¬ 
тім -здумчквл перечитайте слова і думки ось якої усної цілком пародньої 
балядії: 

Оженила мати сина поневолі ^ , 
А взяла ііевістї<у а не до любови, 
А не до лгсбсвн,а не до розмови, 
Анг біло лпчкс,аиі чорні брови. 
Послала сина в волику дорогу, 
А свою невістку брати в поле льону: 

'Що вибереш ЛЬС'^у,ТО но йди додому, 
Стань,перекинься в полі тополею'*. 
Брала льон,брала,та не добрела, 
В чистому полі тополею сталаф 
Іїриїзджає син з великої дороги, 
Питає ..'ьоя: /’що то,мати, за -тополя' 
Коло нашого поля*? 
Вітер не віо,^ сї голля /гилля/гнеться 
(Зонце- не гріб^,- їсна червоніє, 
А дсщпк не йде,з еї ро-оа ллється 
Ва білеє личко голлєм /гиллям/хва':ас ’ься”. 
-’Щезьмп, синку ,нагоотри сокирку 
Та зрубай тополю ігри своєму полю”. 
-Щцокнув я раз,кора облетіла, 
Зцокнув я вдруге, аж кров виступила'*; 
'Ще рубай же мене,бо я твоя. мила. 

Тдк мені твоя мати учіїнила”. 
-"Бодай тобі,мати, так важко скоі-іа иг 

. „Ок як мені в алеко" тополю рубати." • 

92 2?°22^5^^ народні -’ переказ про ;'~т 
Кати--посла-'а єною'.дочку з поло- полоти 

Т" т;ьііОо 
па. -’Щт 
-^'^ніімп руками 

Але дівчина задумалась на роботою 

о п с л ю: 
льон і цриказала їй іроаціоват-и 
і стояла, зложивши-руки без ДІ- 

поле./ - сказала мати,побачивши свою дочку з,'зало-• 
-- ..„ками. -"Л_тр_іірлю,то стою” відповіла дочкаупалякавш-нсь асоподі- 

ваіікм пріїхсдом матері. -**Бодай__же ^ ^УДІ та диві, 
зала розг-нів-шїа мати ~ і зараз при"'-В./.івуї 

ока- 



цих словах матері на "чудо та дибо’% стала ії дочка виростати з ст- 
Р2/Еку гарну тополю5 а мати, побачивши це, стаяа плакати і побива¬ 
йся по ній проговорюючий -"Доне мол о - тополе моя о" 

ґфім того Б народі існує таке віруванням 
-"Молодий козак виїхав за море і лишив у рідній стороні свою 

м'илу; засмучена дівчина вийшла за порадою чарівниці в степ на зисо’^ 
ку могилу5 - і^ виглядаючи свого милого, перемінилась у тополю". По¬ 
руч вірування існує в народі й обряд зодити_ тополю^ дів¬ 
чата вибирають одну із своїх подруг, привязують іі руки, підняті до¬ 
гори, до палиці і так водять іі по селі і полю приспівуючий 

"Стояла тополя, край чистого поля; 
Стій тополенько не розвивайся 
Буйному вітроньку не піддавайся", 

вибрана дівчина зветься тополею. т 

^чйРлкно ЦІ чисто народні приклади і розкла - Отже переберіть у 
діть іх у такому порядкові, І/ Обряд, водити тополю, 2/ народкє ві- 
рув^ня; З/ пісня"баляда; прозовий переказ; обрядова дія, як певним 
релігійний ритуал весняний, з нього вийшла віра в переміну дівчини 
Б тополю З туги за милим; далі йде розясненняг чому так сталось? 
Свекруха закляла, мати недобра - тяжке слово ІІ^ "бодай же ти доню 
поло.тта в чуді та диві," і сталося чудо. Отже, віра в силу недобро¬ 
го словам "от то поле,; я то полю, то стою 
го випадковім спо.пученні в певниіу 
дівчиною, Зіра в силу слова 
Лі слова таємничим змістом, 

, вірі 
5 ... V.XV..,. /сила слова навіть у ио 
образ тополі у звязку з 

навіть випадково кинутого', себто зіра 
я Ф ч СТ ФЯ я*»/! з а яким ховається таємничим чин; пере¬ 

міна з тополю, 
закляття - вже 

тературну 

Б баляді народній така переміна під уплизом злого 
є безперечний факт; те саме в прозовім переказі. 

Після таких моїх коротеньких розмснень візьміть відому лі¬ 
ку ба.тіяду з "Ііобзаря" Тоііевченкао Напевно іі зна; знаєте добре 1 

навіть уже догадуєтесь - баляду "Т о п о л я", перечитайте її гар^ 
^•■^ва:кно вдумливо ненько, 

прикладами 
ня метафоричне 
рів народніх і твору 

і і і. 001 БНЯИТе З усіма наведеними народніми 
провеліть з ЧІМ 1 де о 

т 
так воно 
оі'езчеккас 

р? 
митичне мислення, а де 

Подайте відповідні місця 
мисяен- 
з тво - 

Л_е к ц 1 я друга, 

Н А Р О Д Н Я П О Е З І'Я, 

§ 23, Український народ 
та його побут, 
--- й о б у То З перші часи свого життя 

український народ жив з мислівстза /звіроловство/ і плекав худобу 
/скотарство/; в лісових країнах кохався з бджільництві. Лише з ча¬ 
сом- родючі землі України нахилили наш^народ до хліборобства, з яко¬ 
го аж по сьогоднішній день він має найбільший пожиток, 

З ті часи люди вбирались дуже просто; полотняна сорочка,та¬ 
кі ж штани, зверху свитка, на ногах чоботи, або постоли, на голо - 
ві шкіряна шапка - вся одіж пересічного Українця, Багаті пишалися 
шовковим убранням, парчею, футрами, золотими оздобаїдт, ланцюжками, 
дукачами, золотими гудзиками, кованими пасками й т.д« 



24 о Здача й звичаї укра¬ 
їнського народуо 
—---- ^ В д а ч а. З очах чужоземних мандрів¬ 

ників, послів і інших з давніх давень тодішні наші люди вва.жалися за 
щирих і привітних^ цю вдачу наїп народ заховав аж до сьогоднішнього 
дня» 4руга риса вдачі з відвага й войовничий запал та пра^гнення волі, 
щоб не бути^нікому підвладними о Золи б вони трималися одностайно, то 
були б надзвичайно сильними. Третя риса вдачі налііого народу - люОов 
до веселощів^ розваг, пісень та бенкетів^ без пісні, танців і гри не 
обходиться ні одна оказіяо Нераз літописець наш гківається на україн¬ 
ців за іх плясакня.і всякі бісовські пісні; але тісний іх звязок із 
поганською вірою народу та іі обрядами затримав цю здачу аж до тепе - 
оішніх днів. 

Звичаї. Ця привітна та весела вдача відбилася й на звича¬ 
ях нашого народус ке було смертної кари на провинників, ані калічення, 
як в інших народів; відбувалг^сь кара грошима'/штраф/, зязницего, а най¬ 
гірше - кара неволі /невільницька праця/. 

§ 25о Віра к вірування 
українського народу. 
--- Ясними й веселими очима дивились україн¬ 

ці на світ Божий. Не знали тавмних суворих богів, що напосідаються на 
щастя людини о Вище по-над усе ставили й найбільше шанували світло й 
світлянеутепло, що дає себе знати в сонці й теплі, у буйній рослинноо» 
ті 5 в усім житті природи. Танузали вони єлиного бога - небо, що поси¬ 
лав світло й блискавиї^ю, і називали його СварогоМоЗ пізніші 
часи рілші прояви сили свого світлого бога називали ріжними йменнями. 
Сонце називали X о р с о м і Д а ж д ь б о г о м /той, хто подає 
д>}бро/. Грізну громову силу з 1:0 гремить та бушує в бурю називали іі е- 
р у н о м. 
р о г 

іогонь називали 
, небесного світла 

Р о И ч 6 м сином великого С хі а— 
вогню соняшнього, аоо олискавичного. до 

стасіїїих богів належав також В е л е с, або Волос, ‘снотій бог", 
оборонець худоби. Всі вони звалися богами,' себто тими, що подають^бла¬ 
го, добро. Окремих^храмів, жреців, щоб тим богам служили, в більшій 
частині землі української, крім столиці Києва й інших великих міст,не 
було. Кожний сам справляв жертву, або молитву богам за себе й за свого 
сімю. 

В і р у в а н н я. ДІоруч з поганською релігією повстали й віру¬ 
вання, що теждо певної міри творили релігійний світогляд, але друго¬ 
рядний вже, більш примітивний. Заміщаючи собою знання народу, ці віру¬ 
вання надзвичайно міцно тримаються до останніх часів і змінюються ли¬ 
ше поступово і з великими ТруДНОЩаіУІИо 

Найбільшу увагу народкю приваблювали світила небесні. 
Персоніфікації. 9-2-5 5 е_народ уявляє собі то царем К8ба,^що 

осзітлює’’та~бйрїває"землю’‘в“день'"і обходить її в ночі, то персоніфі- 
уує його в постаті людини, ще живе там, де земля сходиться з небом. 
Кожного дня, обходячи^небо, сонце одягається в ризи, що обсипають зе¬ 
млю промінням світла й тепла. Український народ глибоко шанує сонце й 
вважає його святим. Коли хто молиться ь ке бачить перед собою ікони, 
хреста, то молиться до сонця,коли жсонця ке видко, то - на схід сонця» 

“ молодшиїл брат сонця, або око Боже, що поставлене ближче 
до землі й має великий вплив на людей і тварин, а чеоез те народ з мо- 
литвою^зустрічає кожну^появу молодого місяця. 3^о_р__і, діти сонця,або 
сонцями місяця. Зони_ тісно сполз^чені з- життям людеиГ^Кокша людина має 
на небі відповідну зірочку і коли людина вмшрає, її зірочка падає й, 
щезає. В часи християнства почати думіати, що тому, хто^народився, на 
кебі самим Богом запаюється рвічечка, котра світить зіркою аж до 
смерти тієї людини. і Б_л_и'__с_к_а^в_к_ао Грізна громова си- 

’ ла за поганських часів персоніфікуБалася*’в*~образі бога Перзша. З ча- 



ІБ /гристі^іякства ііеоун' замінився бі.ттьігі зрозумілими для; ісристиянина- 

з 

) 5вазами 
зять ся по 

кпилах 

т ЛЛ1 
небу 

, СВо 

йрхистре.т. - іяхайла і сЗоЕрія» 
~ Ілля на вогненний долесниці 
І)ріі на білому коневі й 

Ці святі підчас блфі ко- 
5 архистр.Михайло на свог 

^-- оілому_ коневі _ й переслідзгдть нечисту силу/чор¬ 
тів і ікле/Ц псрака-ДчИ іі своїми стріламис і! о р о з - як певне язи- 

їїоироди в зимову пору лерсоніуікз^вться в'’б5раз"’'старого сизого ді- 
з великими червоними губами й червоним носом, одягненого в сніго- 
О^ЗїїСу Й чоботи з льоду, обвішаного бурулЬКсІМИ,, Як дихне ПОМЗиЛу, 

\аороз невеликий, а як дихне дуле, то" тоді 
дідуган, що їїгиве 

БІД чого настав 

-чЄ 
да 

то 
ні' 
Бік 

й 
бо в 1_Т е р “ 
бігав й"моргав 

■ е сердитий 
одним ЬVСОМ, 

й . мо ро з р о би ть ся с ил ь - 
десь далеко за морями, 
зітер о Коли б він мор¬ 

гнув обогьа вусами, то повстала б така буря, що перевернула б цілий 
СЕ1Т догори ногата На чотирьох супоотилешних кінцях світу стоїть чо¬ 
тири велетні з величезними вусами й губами й дмуть ненастанно один 
до* одного з приказу головного ВІтрОф/Яо З якого",боку велетень-вітер .. 
дме сильніше, з того боку віє БІтера Б_и_х„р„Р виглядав^ як ЧОЛОВІК: 
чорний, у ВОВНІ, з крилами о_на руках і ногах мав великі нігті^ ззаду, 
хвіоТа Вихорі тзуть на полі, але не сидять на місці, а перебігають 
о ОДНОГО місця на друге о Особливо багато їх бігав перед дощем. Вихо¬ 
рі бігають лише ВДехгЬ, а ^НСЧІ ніколи, чим сильно ВІДрІЖЕЯЮТЬСЯ БІД 
інших духів о Коли вихор підвів людину, ТО та людина мусить заслабну- 
тио Л„р_^л_я /щастя/ -.у практичному інтті людини, ще перейнялась хри- 
стиякськото*’ідеолог.івю, або не винзіііпла виходу з особистих духових су¬ 
перечностей, ке знаходить_ заспоковння й шукав у своєму власному сві¬ 
тогляді того, що могго б іі заспокоїти о Дораз долі й в в''дпозілдю на 
нукання сенсу земного .життя. Але не всі кола.наредніх мас однаково 

"^зуміють -свій сенс ниття, через те й доля крнного конкретизується 
до 'Б однакові-форми й має не однакове символічне призначення, доля 

■ Борршйув^душу-цредків /рОПЙЧІЕ, близьких людей/ і ■цим - 
ктьту^предків, покровителів сімейного очага,- ч7урз;те-н щастя роди¬ 
ні чи" окремого' іі члена полягав з тому чи ікш'^-У відношенню його до- 
.И до нього о 'Доля людини зкзначається лдеф^д_;,_ 
гюдись бб.гаткм7”а’*роЛ^оь"щаслиьиь/’Ц Так-з .о'ля в суженою,^ злна записа¬ 
ла в книзі судеб і від неї' не втечеШо 1 юза доля в, усіх тзорс-.х народ- 

9 сг “■ і / р’ '5ГПТГЧ- лті'х'ою недолею а ДОЛЯ з 
Т іка 

[іх /ПІСНЯ, казка,, прислів^я и інше/ в злою 
юоедчуття чогось і ’БДОЛЯ щось чуз", 'ІЛ ля пс;х> ВІЩЗ/З", 1 вона попе 
юджує' людину про його 'йещастЯа душа тун'^дьгує, голосить, 

' би попереджуз іі про .майбутні неща^-гД- БдУ-іі-іі» іуша у 
ш перебуває в голові чи в ямочці о.д шк^ю, чи в^грлдяу. ІіЧІ 

ьахоаа Лідчас сну д':Лїїа з^влимаз 

кожної, лю - 
в грудях НП в печін¬ 

ково людину, підчас'оілерти - на- 
мухи, то бяюли, то метелика,а-.бо 

ТИМЧ-. 
^■авждиа. ііоназує твоя вона то в о бра 
Руапіечки, то в образі мале Ніякого 
бБічується, то нарешті о як па.н / . _ ^ 
■ ^ т{окя и іншп.' рослину: дерево, тоаву 

І.к„и* 
чи 

•сапками а 

и 
ненароком; по- 

Походження 

чоловічка з тілом чистим, що аж: про- 
За- гріх'и лю,гшки душа її пеоеселявть- 

Ія в'яиунебудь звірину о соб'-, у, 
і інше, де вона залишаєтп-'-лі до смерти тої істоти, 
м а в к- и - дівчата, Т'З гг^'топилиоя з_Бла.сноі волі 
У^рл"^ кехоешені піт’''^ :о народній уяз.і стають ру __ .■ 
А СІІЛЙ ТОІ д,г.ноі иоои, коли ка-і люди ховали оведх ЩДИників 
ка гопах, в лісах, на пер.=кр.асних .дорогах, аоо .опускали в вод^.уц.-м 
Злясізтьсл те- ііЮ гуцульські Е8ВКИ лявуть на веркізях гір., ч р/сал 
Б УаЗтічінояксГкої Укоаіии так лжблять гойдатися на гиляка.іі .дерев. 
УепЙЙ хі^актер України вплинув на. те, ,перевадаючин 
«Щ,алки с той, який любить перебувати в лісі м у во.Ях, , хрські р/ 

стій збуватися. Отже чвп§.з ріпну місцевість виникли иЩіяні 
Бпи оусалок. Тепер походження, русалок деякі вчені виво.дЯТ^ ві.^ ьез . 
Ачайноі смерти людинк /утоплена н т.і./. це ”2”ДШй.Д’.'1!„яТеіих міс- 
часів християнства роличів своїх люди сталі; ховати на сзяачеьи.. міс 
\ЦЙ- и-№тарЩ. ЧаЧташіх місц;іх - .ліс, гора, межа, роз.доріжжя и т. 

. незвичайною смертю /утоп.-ении/ і ВВа-. цвинтаря: 
ховали лише тих. 



жаєтьоя н<з.йбілььйм грішником^якого ,нсі цвшітоірі Х0В8.ТИ нб можно,» І дав— 
' ні вірування- -в культ предків та перооніфікацію їх у руоалок, мавок 

перейшли на душі цих самогубців, душа яких не може перенестпоь на той 
овіт і блукає по землі та мотитьоя на людях. Про гнання'" їх, захист се¬ 
бе від ні'їх є не що інше, як прогнання якоїсь небезпеки; через то само 
й русалка, мавка є такою страшною в уяві народній. Поетпчно-релітій- 
ні уявлення про русалок можуть уважатиоя далекими потомками - гх^ецьких 
та ітимських німф і почасти нагадують сербські віли або німецькі ельфп.- 
Ч о р т - є най по етичні ший витвір творчої уяви українського народу .Бій 

^ у^перЗбільшеній формі відбиває найнегатшзніші й найкомічніші риси харак¬ 
теру самого народу. Чорт в основі свойого поширення є міжнародній образ-, 
перейшовши на Україну, з страшної, трагічної істоти перетворювався в об¬ 
раз' комічний, набираючи побутових рис характеру самого народу. Це- • вгас¬ 
не той могутній дух, що колись повелівав безоднею й в своїй погорді пад- 
шого янгола повставав проти самого Бога; у нас він - нещаоншй бідолаха, 
що з великими -труднощами наповнює' свої підземні володіння ледве кілько¬ 
ма заблудшими душами й тиняється по закутках та суголовках і підстері-' 
гає жінку, що забула помолитися, або чоловіка, що в роспуці дійшов до 
відчаю, аби заполонити в ової лабети його нещасну душу. 'Народні уявлен¬ 
ня про чорта тіоно звязані з уявленням гро нього Біблії та Євангелія,а 
головним чином з апокріфичними творами,- народніми легендами та мі тами, 
У всіх народніх легендах чорт приймав діяльну участь у творчій діяльнос¬ 
ті Бога й ці^конував його доручення, але виконував недобросовісно, маючи 
намір у воь.-*Зму знайти користь для себе. Живуть чорти-в порожніх млинах, - 
у руїнах, у глибоких балках, у кущах бузини,болота.^, лісах, у полі.Зов¬ 
нішній їх вигляд народ опиоує неоднаково: то він чорний, волохатий, то 
крім цих прикмет має ще крила лелеки та ріжки на голові; морду має соба¬ 
чу, хвіот*; крючком,на ногах і руках довгі гАзурі, 

Народ-ня фантазія уявляє чортів у великій кількості, але вони по¬ 
трохи, винищуються, або пристосовуються до інших ролей. Нищаться вони 
ов,Юрієм, архиотрат.Михайлом, а особливо св, Іллією. 

Ілля веде з ними сиотематичьіу боротьбу, розїзджаючи по небі на 
своїй вогненній колесниці й стріляючи в них камінними стрілами, Присто- 
оовуються чорти до рі^кних праць,- до тше праць, які мають у-собі щось 
чудодійне й незрозуміле для народу - до праць на залізницях, телефонах, 
телеграфі й т.і. Коли ж найстарший чорт хотів зрівнятися з Богом-, збуду- 
вавї'-ообі високу бешіту, на яку забро.в уоіх •чоі)тів, щоби там налюбуватися 
своїм творінням. Але "Бог зруйнував це збудування -й чорти летіли з нього 
40-днів і 40 ночей, - і який упав .у воду, став водяником, котрий упав-у 
ліс - лі оовиком, той, що впав у болото - б о л о т я н и к о м 
тт.і. 

Б о д я н и к - божество річки, або ставка - голий дід з оіппсшнм 
лицем і одутловатим животом. Він - пяниця і в очереті має свою хату п 
господарство, Часами він ходить оеред людей в образі хюловіка, але де 
сяде, там-коло нього робиться мокро, а з лівої поли-у нього вода капао. 
Весною водяник прокидається голодний і сердитий. В.да^.вні часи йому при- . 
носили в жертву коня, свиню і т.і, 

-Лі 0 0 в и к - є найблшчим приятелем водяника. Густий лі о, до так 
бежгато дикої звірини,який чао від часу наповнюється отрашні-гми незрозуміли¬ 
ми звлгками,подібними до чиїхось, тяжких стогонів,до чийогось розяреііого ре¬ 
готу, наводить острах на ту людину,що. не може зрозуміти причин. такого таєм-" 
ничого й бурхливого життя ліоу.Це вое збуджувало народню фантазію до-витво¬ 
рення лісового бога - лісовика» Змальовується він конкретною постаттю дикої 
Людини з рогами й зростом найвищого дерева; ноги й -борода в нього як у коз¬ 
ла; храктер а. він злющого:обертаючись у д!;ерево і відгукуючись луною в- тися¬ 
чу голосів,він намагається збити чоловіка з дороги і оеред своїх володінь 



ого згз^битиа Образ лісовика наг 
о а ти о а сіоо римського давна 

адув нам аналогічний грецькіш образ 
тепер так поширеного пана; 

о м о Б и к 
до.броггіпм кожного домовласника о домовик 

аолй лісовик увесь час з чоловіком воює, то 
з СИ.БИГЇ -ДІДз, оброоший СИЗИМИ 

косами,,. .Він господар дому й живе в кожній хаті під піччю, ^чЄ від 
тих дуже давніх часів, т-:о.г7и там господарі ховали своїх померлих роди¬ 
чів і пріткосили ім пертвИо Отже, домовик якби той дух, добрий ге*" 
КІІ5'найстаршого предка родини, іцо його так шалуОр Через те й піч за¬ 
ховала таку очИіваючу цілюіду силу ^^омоник ма-' сБоз_пильне око 

, на,л скотиноюв Коли родина 
и над 
й все ВСІМ господарством родини, осо 

господарство переходить до іншого помешкання, туди переходить.і домо- 

Люди 3^ надприродньою силою^ В і а ,1 і. і) М 
звичайна 

— сг -Н наїшопулярніший 
образ.фантазії українського народу, це звичшіна жінка, але наділена 
надприродніми здібностями або від народження й через те мав хвоста й 
чорну■ сі/ї^ФУ вздовж спини, або_через набуття /кавчення/ й ке мав ані 
хвоста, ані смуги. Ііриродні відьми вважаються поважкіші'Ш.и й сильніши¬ 
ми'з чарах від навчених, бо вони не лідпе роблять зло ЛЮДЯМ, але й 
направляють кого, тоді як навчена відьма може натворити багато ли:- :а. 

з силах його направити, і'ікода, яку відьми найчастіше роблять ал е гі'З ігі\^ ^ і і/,! в і іл. , Л 

.д^дам, та, що вони видоюють у чужих коров молоко 
перекидатися в інші істоти /кота, собаку й ін«/, 

, ВІДЬМИ мають сил^/ 
чи в'речі /колесо. 

клубок/, можуть зп.яивати ііа переміну погоди, затриміпочи дощ, здіймаю- 
ЧИ зорі;_своши чарами відьми можуть накликати на людей ріжкі нещас- 

слабість і навіть смерть. Відьма хможе переноситись у повітрі на 
'луже великі простори... вилітаючи обозязково через каглу на кішці, . ' 
аоо на мітлі Лиса ора коло лиєва 
ни, але з алого СВІТ’ И р ь - 

столицею відьм-ке лише з .Украі- 
9 чоловік, наділений надприрод¬ 

німи здібностями й за життя свого ззажавться отаманом-’ всіх відьм 
тої слободи, села, хутора, де живе сам, Зоє, що відьма робить, робить 
лише з дозволу свого ”отаі^іана”о Він і веде всіх відьм у певну пору 
до Києва на Лису Гору/ куди тоді збираються відьми зі всього світу. 
Після смерти упирь продовжує свою попередню працю по ночах, заходить 
ВІН л^шіе в ті хати на ніч перед сном не хрестять ВІКОН взага¬ 
лі дір, проходів, через ЯКІ можна пролізти в.хату /комін, кагла/; 
там вік вечеряє, а коли знайде дитину, то виссе з неї кров, через що 
дитина вмирає, народні 3/явлення про упирів відбивають собою одно з 
найстрашніших та найгрізкіших вірз/вакь /^^'раінського народз/. Вони бе¬ 
руть свій початок від оповідань пво ваьшірів, що живуть 3К тепл.их кра¬ 
їнах Нового Світу й ссуть кров тварини, або людей; ці вірз/в-ання,_пе¬ 
ретворивши вампірів у мерців, що виходять з могил, і ссуть кров із 
живих людей, поширились по всій Пвропі й з образі упирі.в перейшли Й 
на Україну. Знахарі,- Побут українського народу знає ще й зна¬ 
харів /дід-шептун, баба-шептуха/П Де не ті ”колдуни”о що знаються^з 
нє'чистою силою, їх діяльність просякнута до певної міри релігійнійс- 
тіо, що гр-унтується', правда, на Д'-^християнських віруваннях та на ле - 
генларно-народній традиції... Засіб праці іх - замовлювання /див 
це ”Замовлювання’'/. / '. 

поо 

§ 23, Двоєвірря. 
На прикінці X от. українським народ прш^няз хри¬ 

стиянську віру, яка зробилась дер:-:азною офіціяльною релігією, Ісцові- 
дувала цю релігію, вища■кляса. суспільства - князь, князівське військо. 
Народні маси дідже довго трималися поганської релігії.Осягнути правду 
християнської віри ці маси могли лише кілька сот'пізніше, і правда^ 
ця бул-а зрозумілою- БР’КЛЮЧНО зовнішньою стороною, 11 обрядністю;' вміст 
її з" боку" релігійного бз^в цілком поганрький, поганські вірз/вання,по¬ 
ганські свята затримз/ються й лише зовні християнізуються^ свято: бога 
П е р у н а . замінялось святом пророка І л л і; свято бога З е л е- 



V а замікіїтпась або св» Ю р і я, або’ св, З л а с і 
д и замінилося святом Різдва X р и с т 9 в 

доБіпото часу християкськоі віри 
тогляді нашого нараду/ називається д в о є в і рія 

я; свято з о Л Я“ 

ого і ТоД. Талз 
з поганською в сві- 
Мо Це ДБОЄЗІр^Я ІС- 

ує ая по свотоднішнітї день» гііяі-'з. ооротьоа. християнського духовенст¬ 
ва всродозм всього часу з поганством не припинила його існування» 

§ 27о Українські обряди кален- 
й некалендарні. 

Впродовж ти-кого року серед селянсь¬ 
кого життя хМи зустрічаємося з такими ритуалами підчас навіть найбіль¬ 
шого свята /Різдва Христового5 Великодня, Зелених Свят і т^і»/, або 
найбільшої оказії /весілля, похорони і інв/, що набрали постійного не¬ 
змінного характера від найдавніших часів життя українського народу» 
Ці ритуали народні ми казиваєхмо обрядовими діями, або обрядами» 

Українські народні обряди й обрядові свята відбуваються то 
один раз у рік і сполучені з народнім календарем /обряд Коляди, обряд 
Зелені й в^вітон, обряд Купала й т»і»/, то відбуваються .повсякчасно, 
мало не о приводу кожної ВаНСНОІ події, не зьязуються з календаремі і 
хнезмінно повторюються ь обіході кожного обрядового циклю../замовляння, 
весілля« ПОХОрОНи/о 

обряді-а звичайно» скупчуються- коло чотирьох оалендаокі наро; 
моментів соняшнього руху» Зимові обряди й свята обрядові, збігаються^ 
зі святами Різдва Христового; тні обряди "-купчаться навколо Івана -Ріг 
пала, весняні к осінні обряди розкладаються на початок і на кінець/" 
польових робіт» Таким чином два повороти сонця /пркбл.Різдво й Купа¬ 
ла/ і два зрівняння денні /Зеликдень, .дні обжинків/ складають якби 
чотири центральні моменти народившого' обрядового календаря» Ці чотири 
групи свят народніх, що витворились в залежності від круговороту зем¬ 
лі навколо сонця Й положення її супроти СОН.лЯ є витвір не лише укра - 
Інського народу, але всіх народів Европи й інших країн світа. 

§ 28о Зимовий ПОВОРОТ сонця. 
-■---- Обряд К о ляди припадав на 

всі свята різдвяні /Різдво Христове., Нозий Рік і Зодохрещі/. Обстав¬ 
ляється вік надзвичайно врочисто рішими діями. Напередодні Різдва 
Христового на вілію справляється вечеря, або багата к .у т я. 
Готуються до неї селяни надзвичайно серьозно із цілою низкою,певних 
оерядозих дійп з молитвою приноситься з току сіно й сніп ріл-сної паш¬ 
ні, частину сіна розстелюють під о брусом на столі, а частину кладуть 
на. покуті, де зверху ставлять сніп. :їа покуті в деяких місцях ..Украї¬ 
ни надзвичайно врочисто ставлять і кутю, накривши її книшем. З появою 
на небі першої зорі вся родина в чистому одягові сідають при столі і 
ючккаїоть ^ вечеряти з ..закінчивши вечерю кутею» Так проводять вечір оа- 

Щ е 
к 

д 0-1 куті; 
у т і /перед тим 

Г8.Т01 т:уті„ Перед Мовим Роком справляють вечерю 
а на родохрещі /перед_ 'іорданню/ - г о л о д н' о 
увесь день .до свяченої води нічого не їдять/. 

Впродовж усіх різдвяних свят-відбувається народне свято .Коляди.. 
Найкраще це свято заховалося _аж до теперішнього часу на Гуцульщиніо^ 
Група колядників з музиками /скр.ипники й тримбіташі/ і "плисками”,піс¬ 
ля служби Божої обходять все село з почавши"від панотця, і співають пі¬ 
сні-колядки, за що кожний господ8.р і господина обдаровують їх грішми, 
подарунками З частують, З ко.жній .тонкій групі є той, що веде провід з 
коляді, співаючи саму колядку, а колядники за ним повторюють кожну 
проспівану вже строфку і приспівують2 ”0й, дай, Боже^ або "Славен_єси. 
Боже, по всему світу олазек єс»” і т»і»; він керує колядниками, вітає 
господарів, дякує и.взагалі розважає членів родини, промов-ляючи їм; 
щось до ладу» Такий провідник колядниками зветься березою» 



хати, в 5 ^ ЯКІЙ мають колядувати, ще заздалегідь 
каперед парами по два з дзвіні?ами, привязантш 

тан- 
до 

ііідходячи д 
цюристи виступають ___ __ ^ 

барток /сокирок/, поцоркз^ючи ними, Здрібна вони підступають, злегка 
підскакуючи, то на одній нозі, то ка другій, танцюють і приговорюють, 
підступаючи до мегкання, і відходячи назал до трьох разів, після чого 
лівою рукою здійідають шапки, кланяються тричі домові, а правою рз/кою 
гостро викручз^ють бартками й сильно дзвонять у свої дзвінки і переста¬ 
ють танцювати о Музики перестають грати до танцю й муштруються до коля¬ 
ди під вікном о Береза зачинав колядувати <. З кінцем коляди з хати вихо¬ 
дить господар і просить усіх до хати. Таьі іх запрошують до столу й ча¬ 
стують іх. Після чого починають колядувати новому членові родини, по¬ 
чавши від найстаршого аж до найменшого, відповідно до стану"й віку та 
інтересів кожного. Старишм /дід, баба, господар/ релігійного змісту - 
ПРО народження Ісз^са Христа, про страсти, про господарство і т*іс; мо¬ 
лодшим"/парубок, дівчина/ про весілля, про наречену, нареченого і т.і. 
Після кожної проспіваної колядки танцюють, або вгощаються. Пси кінці 

всіх, хто в в хаті, потім ховав даровані ■береза вітав господарів х аихл, х.т-^ 
гроші до скриньки і.говорить до КОЛЯЛКИКІЗї 'Хіанове колядники, 
відповідають^ - "Чуємо’-/Береза говорить далі^ "Це ж пан газда 

нашу снарбоньку своїм величним 

І» 

ею газдинею кавітили 
Господи, в загороду їс-вара". 

По кожній стрічці колядники відповідають 
Да'руіі Господи 

>. 
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даром. Навіти 

ТІ 
сво¬ 
їм, 

в котару овець, б кікник коней 
в 

З 
р пасіку бжіл </ 
куринеідь 

й ГТЙР. 
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л 
ГГЙ Р т тт'і 
« X Чк/ X 

^ . І" 1 йі/і 

рійно в 
з ЛОМІ склинно 

свйнинець .свиней, 
у току_буйно, 

рі збрійно /гуцули в коморі тримають 
зброю/. 

Потанцювавши та поспівавши ще 
, як до попередньої, ПІДХОДЯТЬ 

переважно 

Після чого з т'анцянк виходять із’хати 
на подвіррі в круглякові, к,оллдники 
і до другої хати. 

Па Новий БІК, як починав світати, діти 
ДЯТЬ по -і 
каруючи 
ницю і всяку пашниці.-, 

молодь в хмашкарах діда, цигана, баби, мелан- 
3 козою. Посипають також, приводячи до гос*» 

хатах 1 посипають /засівають/ горох, пшеницю, жито 
"На щастя, на з.йОровлн5 ‘ш 

Того 
ТЛ’ТТЛ’ ттоории день, 

«г ло і тгя 

хлопчики, хо- 
^ , ліх/ххО И 1Н. , при — 

ка нове літо роди, Боже, жито,пшв- 
будьте з.дораві з Новим годом, ” 

КИ 1 Т.І :одить посипати 
по .ттаря, кого вбраного в кісники коня, зола і т.і. Це робить переважно 
челядь господаря. 

Обряд Коляди^та його історря. Давня християнська церква в бо - 
ротьбі з^гіогЗііською"'вірою"*"ка одно з перших місць ставила й боротьбу з 
поганським обрядом Коляди, Ще з УІ ст. з часів Трульського Собора за¬ 
гально-християнської церкви ця боротьба велась впродовж-цілого ряду 
віків і перейшла до церкви ^української. Ке раз на Україні в Кормчій 
/кодекс каноничнмх законів/ текст заборони Трульського Собору повторю¬ 
вався і був обоьязкозим для православного українського духовенства., 

'Боротьба його бідла направлена проти Каланд, Ват,Врумаліи, Сатурналій 
всіх обрядових дій г'рецькоро й РИМСЬКОГО народу, що притримувався їх 
і після' приняттл християнства. ^,Го цього поивлнувалась ще й боротьба 
проти міашкар, переодягу в козлів, сатирів і т.і. 

Грецькі та римські свята В р у м а л і й /від 24 листопада ДО 
17 грудня/ було святом поганським в честь богаДионіса; в цю пору був 
поширений звичай мужчинам переодягатися в жіночій одяг,, а жіноцтву - 
у міужеський, а на лице накладати відповідні машкариь За Зрумаліями 
слідували ба ту р н а л і і /від 17 по 24 грудня/, в честь бога Са¬ 
турна, В ці дні-переьодились обрялш рладіяторська гра, мислівство,за¬ 
колювання поросят, подарунки, ріжні забави та обопільне трактування. 
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ПІСЛЯ Сатурналій слідували З о т и /від 24 грудня до 1 січня/- 
лні -жертви й звичаю подз^рунків» З 1 по 5 січня розпочиналося свято^ Ка- 
лакЯо Це було свято загальної ратости, бенкетів та багатої й щедрої 
їжі а Найбідніші люди з усіх сил каІVІаралися мати багату святочну вече¬ 
рю« Це все виходило з переконання 9 що чим веселіше проведуть початок 

року» В кіч на перше січня 
^щями» зі сміхом і весе- 

хї;:,- року, тим краще суде шиття впрсдозщ цілого 
з ’ІСНЯМИ ГГ» 

і СЬЛ веселі гурти ходили по вулицях 
лим галшм, стукаючись у хату й будячи господаря рігтскими жартами та 
смішкаї'ЛИо З цю пору переодягалися, обдарозувапи один одного, сипали 
грішми, 
реві яблуко 

випрошували і 
за цО 

ДІТИ хо 
стоимхвали 
Ог 

ГЛТТ- И, Б1Ц хати до хати, підносили господа' 
4г- 
Ц. гроші дарунки її гроші о З часів визактіисько- 

го цісаря Юстиніана Зрумаліі, Сатурналії й Зоти були знесені, а Катак- 
ди січневі були пошкрені на'ввесь\лза.налцятиденний святочний цикль 
від Різдва аж до Зодохреідо Цей останній акт^ прищепившись до народньо- 
го обрядового життя, затримався аж до теперішніх часіВо . ^ 

Коли ми порівняємо цей пізніший обряд греко-римськии з україн¬ 
ським обрядом Коляди, то запримітимо, величезну схожість до самої на¬ 
зви Коляда /З'аля.нда/с їаку обрядову спільність можна пояснити з 
одного боку єдністю натуралістичних'уявлень, що лягли в основу обряду, 
а з другого - одне джерело культурного впливу, що поширився в рінші 
часи по території майже цілої Европи Й залишив глибокий слід у побуто¬ 
во ~ре ліг ійноіг.К життю кожного народа» Релігійна обрядність Греції й Ри¬ 
му була трш джерелом о що о баг ситила обряд кожмогс народу, а разом з 
тим 1 українського» 

боролася християнсь¬ 
ка церква з о урядом,'"але'"знищити “його цілковито зона була не в 
силі» Отже єдиний для неї був'вихід санкціонувати цей нелюбий для неї 
обряд і кращі його вияви підняти до лона християнської обрядности. 
Таким чином, поганські привітання наступаючого Нового року християн - 
ська церква підняла до свого святочного різдвяного 'циклю з 24 грудня 
по З січня; поганські спомини про життя" бога Диокіса заіанила-споми¬ 
нами про народження Христа; поганський похід по вулицях гуртків моло¬ 
ді Б машкарах, з привітаннями й підношенням яблука та рігші їх розва¬ 
ги замінила колядниками зо ззізяою» Саме слово ^Каланда”, "Календа”, 
яким означалися давні греко-римські поганські обряди, перенесено на 
Різдвяні свята Й зробилося своїм словом у всіх ооманських, германсь¬ 
ких та словянських"наоодІБ, Таким чином старе /поганське/ свято й но¬ 
ве /християнське/ стали поруч, обопільно впливаючи одно на другеє 

.елементи,ворожіння, привітань, переодягу, далини, плуг у християнсь¬ 
кому обряді пояснюються лише впливом поганського обряду; водохрещі / 
/хрещення водою/, святі гості /Божа мати, Ісуо Христос, апостоли й 

;вяті/, ходжекня Богородиці і багато іншо лише під впливом хрис- 1 т. 
тиянських моли гг:т^ о X і.» нних. сюжетів г роникли в колядкові пісні, що мають 
на меті привітання поганського новоліття» Християнська церква, яка, 
нарш[Ггі.^_гостшшо дала пргитулотг цілій обрядності поганського свята 
Ііалак.д, вбрала з себе й символіку поганського обрядового ритуалу» 

Обряд Коляди й побут народній» Зі святом Коляди розпочинаєть¬ 
ся Новий“рікГ’"Ночї‘'зменшуються,'“а”дні збільшуються» Відбувся поворот 
сонця від зими на літо» Правда, весна й літо ще далеко, але все жит¬ 
тя селянина, всенький його добробут залежить віл того, що майбутнє 
літо принесе для селянина зі свого врожаю» Ці турботи, таке загаду - 
вання про’ майбутні достатки примушує кожного хлібороба зживати захр- 
дів, щоби майбутній рік був наіібагатший і приніс до Його хати найбільш- 

Обрядова 
ДІВ, що 
ше достатків 

■Оу 

Отже й робиться !СЄ те, що в його силі ЛІЯ 

Сніп 
слово з нею ззяз? 
го добробуту 
лення, плуг, обстакова 

х-гіба 

щедрий вечір Д:еланки/з ворожіння і Т»!» усе це звернене виключно на 

найсильЕішою зброєю за-длл досягнення^ найкращо- 
сіно, саїла кутя, обряд її стаз - 

самої вечері, на Багату кутю, на 
ка. 

г т 
А'і 

покуті 
ха.р актор 



те, цобк в майбутньому літі забезпечити собі найкращий урожай. Ця ідея 
Й сймзо*’ііка з нею звязана виявлязться також і в колядових піснях - 
привітаннях і побажаннях, в дії колядкового обходу по селі, в щедру - 
вакнях на Меланки й таке інше - все це ховає в собі виключно те, щоб 
притягти до себе всі добрі сили природи, що можуть вплинути на збіль¬ 
шення майбутнього. Е'оожаюо 

, Отже ідея плодородности, наліі ка врожай, на достаток у всьому 
житті селянина лежить в основі всього обряду Коляди, 

передодні Новсго”року“й~на”самии йозим'рік"'парубки’*перводягаються й 
маскуються хто в' медве.дя, хто з Малакку, в цигана, з діда, в козу, в 
журавля .і 'З плугом, або з козою, медведем веселою гурьмоію ходять по 
хатах і посапають, за що отримують певні подарунки. Найбільш пошире¬ 
ний звичай на Україні є ходити"з козою; образ кози, козла, так попу¬ 
лярного підчас обряду Коляди, походить ще від греко-римського обряду 
Сатурналій, а, ці останні ведуть початок ще від величнього грецького 

^оО,рядового походу на честь бога п.т^одородности, вина - І'ионіса, спутни- 
ками якого були козли / ц/,сатири. Отже й в цій народній грі хова¬ 
ється^ той давкій символ оагатства, який ми вже бачили в усіх обрядо - 
вих діях коляди. Таким чином обряд Коляди в цілому є обрядом зак¬ 
ликання майбутнього дооробуту селянського, звязаного з сільсь¬ 
ким натуральним господарським життям цілого українського народу. 

_^о^лекціі^_ЗЦУЕ2І» ■ 

1, Чи ріжниться убрання сучасного українського селянина від убран- 
■ ня старих часів? 

2, яка була давня віра українського наооду й як він називав своїх 
богів? • " 

3, Які явища природи персоніфікузаз український народ?. 

4, -З які духи вірив і вірує народ? 

5, Як' називав народ людей, що, за його думкою, володіють надпри- 
роднього силою? 

о, З чому зрщвляється лзовзірря народу? 

7. Яка ріжііиця між обрядами Еалендарквмі(і.,й.-леналендарними? 

8. Які народні вірування азязаьіі з Багатою кутею? 

9. Звідки повстало свято Коляди? 

10. Яка значення надав народ, всім обрядовим діям,, що звязані з ко¬ 
лядою? 
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^ 29« Обріїд весняного зрів..- . . ‘ •• ' ■ . •• • 
НЯНКЯ дня й’ ночі. ' ■ ■ ^ . : 

_ -—----^ ^Зесна з ^язі селянина..'^Радість і зесе- 
лощі масниці це :з перше передчуттн‘*зески7'*‘^їпляннл К”'" о л о. д к и 
на.,.-шсниді .передбачав якби мошенти моло.чости, майбутньої дівочої- й па- 

іІрубс#^ дабози, 1%' сзатання • й :-уайбуткьогр н-есілля.. :^е,.не в-, цьому пер- 
.■вісна весни, Засна з сільоькбйросподарського' погляду'в йора ве - 

•■лдко-ї й .дадмірноі праці, початок напрукеккя всіх сил по 'відношенню .до 
..П:ОЛ:ЬО,іого їїпо'опохщ пора полегшеккя, та збагатшення по відношенню' 
доу;скртаротваЛ_4'т4ку трудову іі незвичайно’ важну ■'дая :С,еллн'ина пору 

.:,він аерзбмваюч_исьУяким'і-з-небудь.' лишками , і' всі інтереси та надії 
сїцр.тдтд^б,. иа. маЙбуткбУ себто., на'дітнім тл осінній, збір сіна, хліба,го¬ 
родини,, овочів, і .^т.д, Отже ;оеляник дивиться на весну з погляду .її чи- 

..■ето ;госпо.дарськсго5, утілітарного значення, А.ттв з'цим' кайваннішим для. 
іоеляН .значенням'васни, лупиться ще й розуміння'її'естетичної краси, 
.Весною природа дОчоловіка'качєбто усміхається своїм найяскравішим і 

-.найріг:{нрмакітнішим. Б бранням. Сонце ще не грізне 'і не 'палюче., а лише, 
.-ніжною'ласкою грає'’на .-весняній землі, уквітчаній квітками, на воді, 
яка ще скрізь вйдніється. Повітря легке й свіже, дйх-ається вільно й 
радісно; скрізь відчувається, що життя відновлюється; широко розгор 
тазтьоя надія й нестримана радість. Скрізь відчувається краса весни 
та порив ії молодоетк-,^ Це все так\:зро.зуМіле для селянина; бо не краса 
зими, 1 ,не своєрідна краса осени приваблюють його душуо Людина, що жи** 
ве 'життям "близьким до^ігрироди, ІДО веде з нею постійну Й майже непе - 
сильну боротьбу, боляче Бі.ттчуває зимовий холод та осінню сльоту; це 

.„все н.е нахи..ттлв його .душі до насолоди суворою природою зими та сумної, 
тужливої осени. ^:.0 того ж первісний ЧО.ЇЇОВ1К-'та селянин те'п в ріши і Й як 
дитина любить яркі фарби, що сильно вражають його зір; ця природня 
риса .теж сприяє тому, що весна з іі великим багатством квіток приваб¬ 
лює до себе" його душу, ' ■ ' - 

Весняні свята в очах народа малоть свою особливу красу. Він лю¬ 
бить квітки й любується ними ке лише через те, ,що пасивно, спокійно 

.'Оглядає їх красу, ні, скорше через те, що вони для нього дорогі, як 
предмет забави, розваги, як кольористе вбрання. Первісні народи й на¬ 
ші діти мало цікавляться квітками в тому вигляді,'як .вони ростуть на 
кумах, або в полі;-але зони починають ниш любуватися, коли нарвуть 
їх багато, а ще більше, коли вони сплетені у вінки,-зібрані в китицю, 
або. коли вани^.укв.іт;чають коси дівочі. Таким"чином весна у селянина, у 
головного носія’ сийоі Давнини,■викликає хоч і складні, але досить пев¬ 
ні потреби й настрої у-тілітарно-естетичного характеру, які відбивають¬ 
ся широкою хвилею'у'весняному обряді та його грі й забавах, 

весни, Псі блага, цо приходять разом а вес¬ 
ною, селянин прагне закріпити за собою» Задля цього він вживає цілу 
низку релігійно-господарських обрядів, щоби не позбавитись тих, вигод, 
яких він так очікує.'Задля'ЦЬОГО-він власними заходами намагається' 
звязати зі своєю долею ввесь той приплив животворчої сили, яку приро¬ 
да так щедро розкриває перед його очима. 

Закликання й зустріч весни -є першим- етапом такого весняного 
обряду. Заховується він у двох типах; в одному з,них чоловік через 
пісню - в е с"н я к к у звертається до уособленої /персоніфікованої/ 
весни, просить їі^привезти з собою свої дари, змальовує ії верхом на 
бороні, закликає її» Другий тип є той, коли за магічного ві¬ 
щуна весняних радостей зважають птиць, що прилітають з півдня й вияв- 



Зо 

ляюгь своз існування 
Обрид заталд 

нянсро бога. Тог 
лику весни5 мусів 
ня дсортви 

тгт.т га V *:2 
XVI >.^* г.- 1 ^ 

ІДЛБИТИСЯ 
ттгСі 

співами та щобе-томо 
сЄСНі: набддоязться до молитви, до культу вес- 
іий настрій, до визначається у веснянках,зак“ 

формі молитви богам та певного приношен- 
Ця молитва свідчить про релі - л:ристиянську пору. 

гімну відправу, уц'О переводилася в 
ди засосами, як 
особливої п і с 

она мала в себе 
амої релігіино-рооподарської грома- 

засоби молитвенні зводилися до ЇІІ 
іп а и на н н я, аоо пісенного замовляння. 

(Г. наступленням весни виникає в селян 
5 потреба9пзр'екокатнся7~що”'те"'олаго5 яке приходить з весною, не буде 

ВІДВ-ерН^ЛДО якою-неСуДл здою ВОЛ^Ю /нечистою силою/о Отже повстає пот¬ 
реба Ьаніоту БІД шкоди, ззтрази та взагалі від ріжноі нечистИо Задля 
цього ті засоби, но в первісного чоловіка і. з селянина цілком анало - 
РІЧНІ до його засобів лікарських; примітивним розум розуміє явйща^жит- 
тя в. грубий механічний спосіб $ коли він переконаний, що кожну олабісіь 
можна'вкд.алити з хворого через висисання, то й своє, помешкання, своє 
поле, худобу він захищає від напасти з такий же спосіб - ч е р е'з 
о ч и,ід''е н.н я за допомогою вогню, бо.ди й шуму, обходу й обмахуван¬ 
ня йовітряМо Весною, коли момша вже відчинити вікна й двері, майже 
ВСІ цароди додержуються, тої, примітивкоз» гігієни, щоби повимивати. по¬ 
вичищати. та псвизітрюьати 
ня 3. що ■ . характер 

сю неч-исть, що набрадася за зиму. Це чищен- 
чисто практичної гігієни,^народня уява розуміє 

далеко, ширше' и надає йому навіть релігійного значення. В Україні ; чи-* 
щення водою, або обмивання звязано з часом передБзликоднім, коли все 
з хати виноситься, хати біляться, а вся обстанова й речі обтираються 
та обмиваються. Тоді ж приблизно зідбузається очищення й вогнем^ хати 
й хз/до.ба обкурюються; все те, на чому'чо.говік спав - солома^, сіно,все 
непо.трібне як і всяке сміттяце все спадюється з метою увільнення 
від вороної сили, що накликає с.дабість або смерть. Таке ж очищаюче 
значення має й процес обгорюьакня свого села, поля, города. 

Обряд великодньої^радостп весни. Найбільша радість весни . ^на 
— 'яеликодні'^с^БятаТНаоелекня всіх хуторів, сіл спішить селі принада.- 

•Н т» 

р іП» 

у наї'ікращій святочній одежі до своєї церкви, ще задовго як задзвонять 
на утреню» Сотні х^озів з дітьми оточують церковну загорожу навколо, а 
з середини ці.їїє море вбраних, оздослених пасок, печених поросят,шмат¬ 
ків сала і т.Іо, а*поруч з ними на білому тлі рушників' яскраве черво¬ 
ніють крашанки,.. Коли" паски освятяться, всі поспішають до дому. По 
ВСІХ вулицях, _ дорогах чути гомін та зеселиіщсміх народа, що йде до 
церкви, . 
цей день 

V Ті акти военародкіи радості н.азіть і сонце приймає участь2-^ у 
ходячи, воно особливо виграє своїм промінням. Навіть гріш¬ 

ні покіккиїш й ті на цей день увільняються з пекла й збираються в дом 
Давида. Народ вірить, що на перший день Нзлккодкя відчиняються дварі 
світлого раю, пекло зачиняється, а різні митарства нищаться; через це 
душа людини, що в цей мент помир-аз, іде просто до раю й поселяється 
Б обиталищі праведних^ Після церкви.^.люди розговляються. По розговинах 
спати гріх, бо Б цей день Спаситель із своїми учениками розвозять лю¬ 
дям щастяї'хто засне, той може його проспати. 

Як зимова коляда стоїть у самому центрі різдвяних обрядів і' 
різдвяного свята взагалі, та^^ у центрі весняних’обрядових дій стоїть 
весняна ' п і с н я - п р и Б 1 т а н н я. Гурт молоді - дівчат 
і парубків, часом і дітей, - переходять од хати до хати і особливою 
піснею висловлюють ріжні бажання господарям, за що в нагороду діста - 
ють гостинця або гроші. Ця привітальня пісня /веснянка/ співається 
виключно на Пелиндк-іь, В Галичині ця піскя-зеснянка зветься р и н д- 
3 і вкою. ... 

До цієї категорії весняних привітальних пісень відкоситься'на-- 
родня пісня, що зБязаца з обрядом волити т о- п о .д ю.' 



1іоміск’'‘и на цвинтарі /проводи/ так 
їїях, відіграють велику ролю й на Украі- 
Я' я* 

ЗеСНЯНИІ культ предків о 
п у л я р к і ~ в “ у С і X "■ С Л о Б я Н С Ь К Й X ” з 5 м 
ні« Селяни після великодніх сз 
а то ще й на великодній неділі/5'ідуть на цвинтар, розміщуються коло 
могил своїх родичів і після панахиди - парастасу" справляють проводив 
відбувається спільний обід, а цо ке зідять, залишають на могилі.^ 

Поминання псздкіз на весні, на проводах зідбувавть'ся найбільш’, 
■редки звазкаю.ться найліпшими оборон- 

певний день /неділя9 понеділок, 

Д ‘ТТА'О 
V-/ ж - VV'-» помолитися за них, пригостити 

весною, в пору най- 
6 акт надавичай- 

урОЧИСТО, ІІОЯСКЮбТЬСЯ це тим, І’ІО 
цями інтересів свого потомства» 
іх самих і цим задобрити,^власкавити іх особливо 
більших господарських надій І сподізанск на врожай 
но ванний/ Цей культ, поминаьіня.. пореслідуз цілі очищення 1 почитаючи 
своїх предків, селянин просить іх ке тільки не перешкоджати йому 
скориртузатися своїми господарськими благами, які"обіцяв йому, весна, 
але й допомогти своїм таємним, віщим зпливовГна його долю та госпо - 
дарстБо. ,• 

. ^Обряд першої борозни» Перша борозна на весні е момент для се¬ 
лянина йезВй^їЕЙНД^ЗШйЯПйТ'Дід успіху оранки залежить і матеріальний 
стан .життя йогом через те й оранка розпочинається врочистим початком 
/проведенням першої борозни/ з молитвою,, жертвою /багатий обід, зак¬ 
ликанням 'і, очищенням/* 

Таким же врочистим є й акт першого засіву. Образ сівача і йо¬ 
го праця'^відіграє ■ незвичайну ролю^ його особу оточують -особливою об¬ 
рядовістю* Ласіння' в поле виносить найщасливіший* .Перед засівом сі - ■ 
вач заїдає'.проссрорку, яку береже з Еіагозіщення, просфорка кладеться 
й до мішка,, з якого сівач сіє* Таким чином, сівач, по думці народній, 
є НОСІЄМ' майбутнього.щастя й достатку. Також особливої благодаті спо¬ 
внюється й 'саме зерно. 

Обряд першого вигону скотини на пасовисько /полонина/, Покут¬ 
тя Галицьке7'’.ГуцульщЙна’'в‘’нраїною7’*Де’"населення7~гуцули живуть- вик - • 
лючно із'скотарського промислу та молочарського господарства. Отже, 
обряд п о л.о н и.н и- Б цій .'місцевості заховався найкраще. Полони¬ 
ни це - То рівні, то горбоваті, то хвилясті обшари високих,гір Гуцу- 
льщини, що від оеени -до половини травня вкриті снігами, стоять без - 
людними 'дикими пустирями, а як на весні повіють теплі полудневі віт¬ 
ри, ростають сніги, тисячами потоків шумлять гори, і ті недавно сні¬ 
гові обшари покриваються густою, 63/йною травою, на зеленім тлі якої 
змальовується живий килим гірських чічок, а,згодом на тих обшарах 
закипить життя тисячіз овець, корів, коней і Тоіс Кожний властитель* 
такої полонини ще заздалегідь готується до вигону скотини, до п о- 

л о н и н с ь к о г о ,п о X о 5 у2 ці приготовання він обставляє .. 
цілою низкою,обрядів /кидання-підкови, на якій готується жива- ' 
ватра- розводиться вогонь, але без сірника, примітивним спосо¬ 
бом через тертя дереза об дерезо, і цей вогонь не згасає до кінця 
пасовиська;' обкурювання місця для стоіща худоби і т,і,/. 

Перед. Святою неділею, тобто перед Зеленими святами, коло 20 
тоазня, а на Великій .Україні на сз.Юрія /23 квітня/ вигоняють на по¬ 
лонину худобу. День цей є визначним у житті-гуцулів2 стріляють,трем- 
бітують /сурмлять, у довгу трембіту/ скрізь по горах, -вівчарі суршять 
у роги;.це все означає, що настав час зиряжатися в полонину, Вівча - 
різ облизаю-ть; водою, аби вівці дазалр; багато молока.' 

Ранр ло сходу сонця умовленого дня /на Великій Україні на св. 
Юрія стає господар^ коло дверей хліва, де ночує худоба, перепускає її 
коло себе.,, лічить .її, МПЛОДИМ, дає амекня і кожну бє свяченою вербою, 
щоби під час полонини нічого їй ке пошкодило. 

Відчуває цей рз'-х і худо ба 2 починає ревти, блеяти, бігати .по 
царині. Скрізь по горах зчиняється таке незвичайне життя від руху лю- 
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дей та скотини, від голосу трембіт, вівчарських рогів, стрілів, гомо- 
; ну пісень, реву товару, блеяння овець, іржання коней, виття^й гавкан¬ 

ня псів, ІДО годі не добачити в тім якоїсь близької й значної зміни по 
всіх горах» якогось приготовання до великого гуцульського свята. Це 
свято тривав коло двох тижнів і зветься хід полонинсь - 
кий. Підчас ходу співають відтіовідні пісні, що звуться поло - 
н и н к и. 

Цей обряд заховав у собі ьсі форми очищення, щоби до скотини 
не пристала якась нечисть, а кали пристала, то, перепускаючи через во¬ 
гонь, свяченою вербою, говорячи МОЛИТВУ, виганяють Ііо 

/Зелені свята/І іібирання зеленню домів, 
царксз 1 ін^^іскуз 5115133”^ Ьловян, Це свято в найпопулярнішим у ка- 
рода украІнськоро й дуже тісно сполучене з днями св, Тройді й св. Ду¬ 
ха; воно носить назву Зелени*^ свят. Збирання зеленню відбу¬ 
вається на передодні з вечора, або вдосвіта самих свят; переводиться 
це у звичайний спосіб без певного ритуглу. 

Самі обряди починаються лише тоді', коли всі мешкання села ук¬ 
вітчані зеленню й обставлені молодим деревом /”клечанням"/. Централь¬ 
ний пункт цього обряду складає вихід, винесення дерева /березкИ/' 
дому в ліс або до води, де веселяться, бенкетують. Поруч тут же в лі¬ 
сі дівчата влаштовують ріжні забави /гаізки, хороводи/, плетуть-він¬ 
ки й завивають березку,,Це завивання виявляється в тому, що гілки ку¬ 
черявої, або плакучої бере;^ки сплітаються до купи так, щоби вийшов 
вінок. Це звичайно робиться при повному мовчадіні, пісні ж про цей об¬ 
ряд яйша згадують: 

Ой завю вінки та на всі святки. 
Ой на всі святкки, на всі празники, 
Га рано на всі празники, 

Піячас уСіх цих весняних звичаїв відбувається ще й ворожіння 
про наречених, про шлюб. Саме завивання березки на перший деНь Зеле¬ 
них свят /св.Тровці/ і розвивання її на другий день /св.Луха/ приму¬ 
шує молодь увесь час проводити в лісі, а не в селі, переносити голов¬ 
ну обрядову дію в поле, а не на вулицю чи площу села. Отже ми бачимо, 
що на Зелені свята квітки служать оздобою молоді, але головна увага 
скупчується всетаки не на квітках, а не, березках і на свіжих гілках, 
якими прикрашаються помешкання. Це весняне дерево й весняна вбрання 
зеленого дерева можна зважати пережитком вірувань та релігійно-госпр- 
дарських відносин первісної людини впродовж цілого свого життя. Релі¬ 
гійний культ дереза и священні діброви складають одну з тих форм ре - 
лігійноі сеідомостк, через яку на певному шляху свого розвитку прохо¬ 
дить людськість. Не підлягає ніякому сумніву^ що й українці колись 
молились до дереза й до священих дібров* про це заховшіись сліди в 
літописі та творах Кирїгл^..Тураж>ького, Цей релігійний стан українсь¬ 
кого народу відбиває й його обряд Зелених Свят. Отже культ дерева й 
священних дібров засовує нам релігійну природу веоняного обряду укра¬ 
їнців. Священні діброви мали колись велике значення: вони немов би 
несли відповідальність і за майбутній врожай, бо принесення від свя¬ 
щенного дерева до села галузки, значило прищеплення села до блага,що 
спочиває на цілому сзящеккому дереві й від нього сходить* 

Але ще раніше віл дерева обрядового значення набрали квітки, 
що є такі популярні підчас Зелених свят, квітками вбирали дерево, з 
польових квіток плетуться вінки й квітчані гірлянди, квітками оздоб¬ 
лює людина себе й своє помешкання. Такі весняні свята нагадують давні 
римські Фльоралії /Ріогео - цвіту/. Як ці Фльоралії в свій час мали 
на меті заклинання квіту пашні, так квітки Зелених свят мають теж са¬ 
ме значення, З основі свята квіток лежить прагнення допомогти й прис¬ 
корити квітування хлібового цвіТу, прибравши квітками себе й своє по¬ 
мешкання, Таке заклинання хлібового цвіту веде своє життя ще від по - 
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■ гаясйких чааіЗо ' . , , , . .>:• 
' Р у с. а л ь ''н '.а ■' н '’е' д і д >:л або'’ Русалії* Зею неділю ■ 

по Зелених,,;,сватах селяки називають з е л е н,о ю, ..д-л 'є ч а л .ь н.ою, 
"р у с а л ь к о Юо Назва "зелена, клечальна н;еділя" повстала від .зе ^ 
лекі, або від клечання, яким селнни;поибирають свої помешкання.' "Ру — 
сальною" називається че.рез те. 

Неділі .з- річок виходять 
, ЩО 'ПІСЛЯ переконань народніх протягом 
■ русалки „на. беріг';,' у місячну'ніч''плава¬ 

ють по, ВОДІ, рігають по полі, гойдаються на гилдках д.е.рева заманюючи 
^'иВДОрОНЙІХ і , коли, кого 'НІИМа.ЮТЬ;, -ТО 'залоскочуть Одо смертит •Найбільш 

И 
Я 

^узони'нерезпечні. в.аеленки 'четвер., 
Г.с аал; ь ,',ч.'к н. и; іог; із- є я м к,о.-,',^ 
'ОКую'і’каірлрдйці .'без участи'"парубні 
-Оо-теіік^/ і найчастіше 'близько..аодиУпродовж'.цілої цієї неділі 
особливі,з,есняБки.,,- руща.'.лГь н Д. п і' с н,і.о.'. • 

'ю • "-''О н^ДвкО .Р у' О' а л з'к'а -п'^е *л і "л я'Р Р'У с -а л ь н Д 

лкик через те .-и називавться•' р у 
е Мі 'Свято Русалій найбільше езят- 
і дів чат■під’о дк ри тим .небом /на 

' ' ‘ ■ ■ співають 

п 1. с - 
■•■'Н- тр-'р У', с а л К' И веде 'свб'є походження ще від греків- та римлян,дких 

’давкй; -святкова -^обрядйіДтьО/орЬза, .крваїіа,' Нозагіа аіез' Яоваггт /' пе- 
■ рейкгІГ'а.й. До нас-ВІД тих-святкувань- рож, що такі популярні,'тепер серед 

■ народтв' Західньо!..Еврбпй /італід/ і,- 
Д;'’кІ0ЙИНання';‘пре^ ,щб'"звлз.ане -з- оздобою гробів^, могил'. квітка - 

мйу/ііаіо дД.сцз це за часів'античної поганської релігії. Свято квіток 
-'-також ще'тоді вважалось ч^асом. не,безпечним і невідповідним для праці, • 
бо в цей час можна було бачити душі: -померлихо Свято. Русалій якраз мав 
поминальний характер.-,'В-'•'Соко з і якого лежить'віруваннях в. русалок і,..по¬ 
ходить від віри наших предків, у душі померлих-.своїх родичів.'На ЦІ'ду¬ 
ші, яких цош-щ-али'Цілчас Русалійперейшла й -назва свят, а-також вони 
стали" бв'атися;грусалКами. ^ ‘ 

’ - .'"ОтДе ю’вцто .'Русалій на Україні може вважатися переживан'ням''за-,.- 

накн-я,^маиоутиього хлібового цвіту, то на прикінці..'весни,в-момейТ';са¬ 
мо г б 'квітування має характер перертороги,, що .охороняв; цвіт'пашнщ.Йзі'Д.'" 
біди.''Культ..предків і -їх'поминання х-о.нав'- з -со.'бі 'момент -'Просьби;-, - щоб .•,' 
зони о бор дня ли ДнтереСи 'С'Вог.о'..пот.омства.- 'ПоДі'бнр до.-дого, як.йа почат.- 
тг\.». (зпит/т' -гтоп-йН п'пг»тт'а Утй п иа'.‘а-п&'.-д г» сх^ >й'(^;3'а-поЄт?ГФТ/гГ', ст ттпггплт.л'гііп- пНУіс 

ВІН'-Приносив .ЇМ жертву -здруге 
Проводів'; весни., • ВИЛИВ'" “ 

го Свято.'.і^усадій.-'Стакося 
валаеяв;,.‘Конкретний образ 
ч е ре з ’' і40. .''цокцй нид-и ■ п р ед-к к' Стали у я з л Яти Ся в ик'Л ючн о., .-в • до с татя х' жіно чйх. 
з 'прикметрюЛиіночоі к'раСй"‘Та'ді'з.очсі розйлетедої. каси2- .образ жінки 
Русалії з'д,йв.сц/:3-.'абра‘8о’м^ дуйік.памерл.огОо'С • . ''* / 

§ ЗО-‘ЛІТНІЙ .поворот іСонЦя’. .У'-'.''.' ‘ 
— /. • - 0 б р я ..-Д.у ..п "а 

че.рвкя'український народ 'святкує- Іванця, день 
л а. НайеоедбДні. й 
або Івана Купала,* • 

на •Найвищий ступінь .і -подав _ н'а,' 
шл -під-палким. Промінням* Сонйя в'ияк-. 

ляв наИ'оільщу. силу свого життаД-дзозкриваючи всі -його^ тайни; в- цей мо¬ 
мент рост^-^ть ■кайба.г.атші'рослини, р'озцвітаються найкращі квітки; на - ' 
віть така, рослина- як папороть, і. вона не-встоїть перед могутнім пал - 
ким промінням сонця і. в НІЧ^напередодні Купала ніби розцвітавться чу- 
довою■;КЕІткоI-о. З. ту, кадзвичайнз/''НІЧ дерева переходять з одного місця 
на .крз^ге’і, шелестячи листочками,^розмовляють межи собою. Розмовляють* 
толі тварини й всі рослини взага.їїі. Ріжні трави набираються особливої 
чудодійної сили, ІД''- Примушує знахарів і відьом збирати зілля й вико- 



о Отже в цю НІЧ 
дивується, див- 

, зачудова- 

ристовувати його чудодійну силу задля свого ремесла* 
розцвітає червоне-вогненна квітка гааоротЬо бое тоді 
лячись на таке рідке й кеззичайне язице“ дивується чоловік 
кий кз'^ткею капоре ті, дизуїсться і всі нечисті сили, д;о на ту хвилю 
найбільші наповккдтв землю о Чоловік і темні сили природи /чорти, відь- 

, мерці, упирі і т*і./ всі 
щоб його Зірвати о Народ ук- 

11 * той 

МВ, ЛІСОВИКИ, русатгки, 

вони простягають руки д 
раікськин вірить що тон 
буде знати все 
яіїтий замок, 

в С1 

ДОЇЛО вили 

, цО 

Еозкулакк, 
:о ЦВІТ” папороті_ 

дто підотерзл-з'цю квітку й дістане 
робиться ::а світі н набуде сили відмикати_найміц- 

, лише до нього доторкнувшись; той буде найщасливіший^ бо 
йому розкризаютьоя всі скарби землі, всі іі багатства* За оволодіння 
квіткою.палорсїі розпсчкнаеться боротьба мін чоловіком і нечистою си¬ 
лові с- Чоловік дрле пере.щ лапоротюокресливши свяченою крейдою навколо 
себе круг, озброївшись ПРОТИ нечиотбі сили хрестом, сідав він посеред 

г' г 'п о 
ІГ > а на розстелений рушник II к:( мент наступав страшна хвилина 

для чоловіка: перед^його' очима зявлявться зогнена квіткар вже простя¬ 
гнув ВІК руку по квіткуз 
діймають страшний регіт, крик і виття 
втьсл й твердо йд.е^до езові мети; -але 

як з ту хвилю тьма-тьм\пца всякої нечистю пі- ТТ Йобре, коли ЧОЛОВІК не зляка- 
й тоді не кінець його митарст¬ 

вам: таємні сили, А.^00 відтягнуті: увагу чоловіка від квітки, з простя¬ 
гнуту руку. намагаються замісць квітки встромити козалок порохнявого 
дереза",-'^бо головешку « Нарешті чоловік здобув'квітку, заховав іі під 
шкіру■ і/ізинця лівоі .руки- або в шап:-:у чи з постоли і спокійно очікує 
других півнів,- щоб сміливо йти до дому; але й'тут нечиста сила стає 
йому на перешкоді:, то сбїіаке його, й замісць півнів сама закукурікає 
пер.ший і другизй раз далеко ранійше: чоловік вийшов із круга, ■н.е доче¬ 
кавшись других півнів і пропага квітка, або, перекинувшись жидом,куп¬ 
цем, _ починає торгувати шапку, постоли, де переховується квітка, і не 
встоїть чоловік, за великі гроші сторгує й продасть, тоді з реготом 
усе щезає: купець, квітка й'гроші, а чоловік до самого, ранку як туман 
буде ...блудити по лісі» Така, .чудодійна сила природи виявляється в Ку - 
пальсьЕі ДНІ* Український народ почитує Івана Купала*,^ 

Оберігаючі^ се,бе._.від нечисти, яка тоді заполонює зеїляею, селяни, 
охороняючи себе БІД йеі, клчі.і];уть на вікна своєї хати жалку кропиву, 
а з дверях до худо'би' - дюлоде^ осикове дерево, вирване з корінем;крім 
того, селяни йдуть у'поле, .оглядаючи .його, щоб не допустити-до нього 
злих людей, що'роблять на посі-зах закоутки, що -закручуються на скоти¬ 
ну,., на певну людину; ці -закрутки луже небезпечні для того, на кого 
закручуються й для того, хто" їх потім'вириває. Напередодні Куп^а, в 
день Нупала й кілька днів опісля ходять селяни по ріжнородне зілля, 
яке потім, освятивши в церкві, вживають для ліків 1 ворожіння* 

Напередодні Купала йде дівчина до лісу иіукати зілля т и р - 
л и ч; коли знайде, Еирве з корінням і промовляє: ”Тирлич^ тирлич. 
Ти до мене девять легікіз‘/хлопців/ приклич, .-з дезятьох ВІСІМ, з вось¬ 
ми сім, з семи шість, з шести пять^ -з'пятьох чотири, з чотирьох три, 
з трьох два, з двох одного, то мій суджений не розгуджений". Після 
того замовлення зілля-тирлич-зона приносить до хати й переховує ДО 
другого дня* На сліді^ючий день, як тільки зазоріє, йде вона на схід 
сонця по воду й промовля.є:”Я.к вода борзо йде, так, аби я борзо від д 
далася, як оондеіб всі люди радуються, так аби мною радувалися; як_ві¬ 
тер шпарко йде, так аби до мене шпаоко свати їхали; як любить маціць- 
к-а дитина свою ма.мку і-і гине за іяею ?ак аои легіні гинули.за мнрю 
Так промовляє три рази, при чому' зачерпує три рази води, несе її до 
хати и варить у ній зілля-тирлич « У тім виварі має дівчина рано вмид 
тися, тоді вона.н-апевне цього раку вийде заміж, і то скоріше, або пі¬ 
зніше відповідно до того, чи зітео зіяв шпаоко чи ні тоді, як брала 
золу й промовляла о Отже ке ди^но,'що діькаіл'сильний вітер на Івана 
Купр^ла так бажаний. 



о о 

Того лс дня п 
рену - два опудала з 
ставлять одну коло 

зшалої/ увечорі моттоль справляє Купала та Ма- 
солоі;іИо Ці дві великі ляльки в жіночому вбранні 

зред 

одної5 недалеко розкладають вогонь, потім беруться 
за руни, ходять навколо Марени, гіе'рьскакують-через вогонь і співають 
купальські пісні. Через деякий час нападають парубки, видирають Маре¬ 
ну в дівчат, розривають іі на шматки або топлять'. 

На другий^день, на самого Івана Купала дівчата зрання йдуть у 
поле, збирають квітки й траву на купальські вінки, якими опісля воро¬ 
жать, кидаючи іх у воду по два віикл^ кожна дівчина - один загадує на 
себе, а другий ка" якогось хлопця. Коли зони зійдуться докупи на воді, 

" ^ ■ з хлопцем. Крім такого способу ворожін- .то значить дівчина буд^ 
нл є ще багато інших! 

парі 

ЗІ, Обряди осіннього зрів¬ 
няння дня Й НОЧІ, 

—--- 0^ралаїі--сйята-0бжиааЕ« ігриблизко го¬ 
ло Спаса /о серпня/ закінчують жати жито, У день закінчення жнив від¬ 
бувається селянське свято "об.кинкп'а Гожавгои до кінця, женці залиша - 
ють нези'жатими кілька стеблинок жліта, звязують із них "Спасову бороду'*, 
обернену КО’^ОСКаїУІИ донизу, з ко'~ос-із виминають зерно й сіють між ко- 
рінем стеблинок, приговор^^ючи^ "Роди, Боже, Гі'. іСЯКОГО долю - і бід - 
ного й багатого'*; при цьому примушують парубків пролізти попід стеб¬ 
лини бороди, даючи ім досить сильні штовхани. Скінчивши з "бородою" , 
женці кидають через голову назад серпи, чий серп застрягне в землю,то 
той ненець і на другий рік буде жагт: в того самого господаря. Після чо¬ 
го починають плести вінки і співають обжинкову піснюі "Котиться житоч- 
ко а снопочок". Ча загальний'вибір одна з дівчат одягає на голову ві¬ 
нок і Б супроводі женців іде до господарям при цьому співають об- 
ж и н к о в'і п і сні, ПІдійшовтти до" хати, здоровлять господаря й 
господиню з оожикками. 
кланяється господар 
щоб ми 

' С' ^ 

^дзчЕ^на з ВІНКОМ на голові виходить наперед, 
і, вінлаючи йому вінок, промовляєм "А дай, Боже, 

на другий рік дождали жито хати й вам вінка принести' 
лар бере вінок, дає дівчині гроші й відповідає ій," '"'Дай, Боже, щоб на 

Госпо - 

тебе в церкві зложили ВІН ць', ПОТІМ частує всіх женців, а часом на¬ 
віть грають музик?; до півночі, Щ'с? звичайно бува; тоді, коли тосподар 
збирає хліб толокою, себто без плати й в невеликі свята, Люди йдуть 
"помагати збирати хліба- за те, чим господар іх вгостить". 

Обряд дошинок чи обжинок є сиятом величальним і з давніх-давен 
відбувається у гсрмансь**их народів і у словян, З наші часи майже з 
усіх хліборобських коаінах ми спостерігаємо врочисте несення до села, 
чи до оселі останнього снопа, вбраного в кісники та квітки або вінок. 
Підчас ціоі раліскоі процесії співають окремі обжинкові пісні, викону¬ 
ють певні обряди, З основним актом оврядової гри йдуть і інші розваги- 
танці, бенкети, що 
плодів земних. 

ізсело відбуваються в час наступлекня давно жаданих 

1. З чому значення весни для кожного селянина? 

2. Гля чого- народ закликає весну? 

3, З якими пережитками віри звязаниіі 'передвелнкодній звичай народ¬ 
нії! очищення СііОГО обійстя? ' ■ ■ 

4, Який сенс ^^есняноі радости й в- чому основа* цієї радости? 



5. Яку вару яля селянина мав обряд першої борозни й першого засіву? 

бо Чим можна зясVвои■л весклі-пмі культ препків? 

?« Яку ролю відіграють дерева й квітки на Зелені свята? 

8з Звідки повстала віра нарсдня в русалок? 

9» Через ідо украіноькик народ так піануз свято Купала? 

10в Я чому сенс обрядового свята обжинок? 

тг 
ч/х е К і Я ч Є т Б Є р т а* 

§ 32о. Обряди не звлзакі з 
народнії! і. * СІЛ єн.! фЄМо 

- То Замовлення. 
З передньому кутку на стіні чуть-чуть відокре- 

"Увійшовши до 

сторін, 1 во всіх хатах села ьои- 
кизенької хатки. Гемко 
млюються образи. Зо всіх чотирьо 
ківки, камальовакі крейдою хрести. Під образом дід посадив бабу з -ди- 
тикою, а с■аІVї склавши руки, став поодаль... Тихо, спокійно, але з, си - 
лою, твердо відрубуючи слова, почав молитися - нашіптувати старець і: 
"Помолюся Господу Богу Зсемогучому, Пресвятій Пречистій Діві Марії й 
Тройці святійндішій і всім святим тайнам; - я ваїм ся молю і валі ся 
ПОКЛОНЮ2 будьте мені до помолі до порятунку й з сього Івана хрещеного 
ізогнати всякого врана й супостата^ всю нечистоту і біду ізогнати із 
сього хрещеного, рождекоро" Івана, із його частей, із його члонків і 
13 всіх чувст в ІД поганого оолица, нечистого, паскудного плачища і 
всіма силаї^ш божими й духа^ми святими. І так мі. Боже, допоможи во Трой- 
ці Святій і Пресвята Діво Маріє, свята Магдаліно, свята Варваро і всі 
святії... що вас викликую, що з^іС прикликую, що вас молю, що вас про¬ 
шу і вам ся клакяю. 

"Помолюся і поклонюся Небу, Зеї^ші, Звіздаї^я і Сонцю праведному, 
Вітрові святому і всім святим СИЛсіМ Божим і всім святим духам небес - 
нимі Тобі, Отче святий, Бсемогучий, Всевишній, поклонюся Тобі і олу - 
гам Твоїм-святим - будьте мені до помощи, порятунку із сього рождеїіо- 
го хрещеного Івана ізогнати поганого болища^ гістища нечистого ромату- 
са. керБище паскунну і всілякого болмща невідомого і незнайомого ізог- 
кати його і заклясти його всіма силами Божими й духами святими," 

щирою, ТЛ о СГ вільною вірої^'' в Бога Й його силу, в можливість 
єднання його, старого чоловіка з Всевишнім віяло ввесь час від цієї 
молитви. Віруючи з 11 чу,цодійку силу, старець звернувся до Плачу, що¬ 
би його конче прогнати і заклясти. 

•’Ти, поганий плячищу, нечистий плачищу, паскудний плачищу. Я 
до тебе говорю, говорю до тебе всіма силами Божими;" зідки ти прийшов, 
із чогось прийшов на сього хрещеного рожленого Івана - чи із скалів 
прийшов, чи із степів5 чи із вертепів, чи водами, чи дорогами, чи роз¬ 
путтями, ЧИСЬ прийшов із ГррМІБ, чи з блискавиць, чи з огню, чи з во¬ 
ди, БІдкись прийшов - там піди; ай ніхто тя не видів колись прийшов, 
аби тя ніхто не видів колись ізійшов - ізійди, потім не увійди, зап - 
річаю тя і проклинаю тя всіма силами Божими... Боса сходить со небес^ 
благословенна, падет на землю благу благословенну - сонце пригріє, ві¬ 
тер подує, вона ізгике від сонця і від вітру. Як роса погибає від сон¬ 
ця і від в:‘ 
ТОВ. вія СВЯТ! 

Д-ОА ЮАха/ В. АД В-^ Хі Л- X ^ 9 4.іь Ч/і 1 і. ІГі і/ди, 

іітру, так поганий Болиіі^е-іїлачище,,, від божественних моли - 
їзятих слів, ^ .--^онникіз /угодників/ Христових, від усіх 



СИЛ небесних погинем* почорнієш 
шкьоро /сьогодняшньоро/ лкя аж 
клятий і заклятий во вій зікі 

'■'о т а т: е за м о б 

ЯК уголь ООЗОИПКШОЯ на ПОООХс від 
зіка.. Гїропазесь і пропадеш, єсь про- 

ашінь 
Щ [ 0 Е Н я 

досягне 
п тарець, шо замовляє, ві 

бажаних наслі.’^ків. коли всі рить в те, що Ц16И! молитвою ВІН 
потрібні для цього умовк виконано» те, чого на замовлення четоали 
не ЗДІЙСНИЛОСЬ, причиною є не саме замовлення, а щось інше; був вибра¬ 
ний незручний чад, аоо всі обряди, ^^о згімагакися^аамовленням, не пе¬ 
реводились детально, або моральний стан особи, до замовляв, ке був на 
висоті, або сама аормз^ла заіловденнл, чи його дія була переплутака.» От¬ 
же причина невдачі полягає не в самій суті замовлення, а^в невиконан¬ 
ню тих умов, що були потрібні для замовлення» Лише тоді суть замовлен¬ 
ня може ке дати наслідків, коли йому протиставиться інше замовлення- 
сильніше, інший знахар - могутнішийІ 3_цього погляду замовлення є сло¬ 
весна ^з^^^^сіго“й’'неотразимого“засо5у3^кя 
досягнення наміченої мети, при умові, що ВСІ вказівки и засоби, яким 
не може противитись ні закон природи, іклІБІдуальна воля, коли во¬ 
на ке користузться для цізі-мети якими' б то ке було чарами, виконані , 
точно. 

Замовлення мають дуже довгу історію» .Зони зустрічаються іде в , 
асирійських написах- лктичні народи /греки й ришчяни/ дуже вір,или з 

■‘іх силу. На Україні *'заісллтія’% нагадую-гь замовленняу зустрічають¬ 
ся ше в договорах перших князів з грек о ?. '1 ^ влікр їх єсть нехрещ'-^но 

не ймуть ПОМОЩ1 от Бога а ні рт ііеруна па не ^щитяться щит своїми 
"У 

д= 
і да посічени мечі своїми от стріл і от ІКОГО Оружія СВС5Г0 1 да 
дуть, раби а весь вік з булущим"» Таким чином з перших днів народнього 
життя через діло й СЛОВО зживались засоби, які 

.люду, могли допомогти йому 
, на думку первісного 

в тім чи іншім тяжкім становищі»^ 
.Зеоіллл» Коли парубкові прийде пора одружнідся й коли він 

знайде собі дівчину до серця, вродливу, ще Й ДО того господиню, 1 ко¬ 
ли вони змовляться між собою побратись, тоді з дозволу дівчини до 1І 
батьків на переговори, приходять його мати й сестра» Зговорившись че¬ 
рез свою матір з батьками молодої, молодий через"деякий час іде до на¬ 
реченої з старостами» Не й.^уть вони відразу до хати,, а просять іх 
впустити» ВійшовЕїи з лоззо.гу^ло хати без мололого, зони ніби то шука¬ 
ють куниці, яка буцім то забігла в це подзірря, і нарешті знаходять " 
дівчину- з цього моменту традиційний і гумористичний жарт перемінюєть¬ 
ся на серьозне сватання» Ка другий день, або через кілька днів відбу¬ 
ваються заручини;, тоді вирішіпоть, де й коли мав бути весілля» 

ііеред весіллям Б су00ту по обіді дружки молодої йдуть у садок 
і виломлюють, там невеличке деревце, або гарну гилячку^ зимою соснову. 
ЛІТОМ яолукев 'РлпііЄьж аоо вишнев’ - Г И Л Ь Ц Є - /вильце/з зносять 
■до-хати й затикають-у хліб /коровай/й ^о лежить на столі, кожний пагі- 
нець-гілочку, збирають невеликими китицями з калини, вівса, барвінку, 
чорнобривців і інших квіток та хлібових рослин, пеоеви.Бають. іх кс.льо- 
ровими нитками^ щов^ом чи бкнлами; до гилячок приліплюють невеликі за¬ 
свічені воскові свічечки» Поміж ги.лячок гильця кладуть' трохи кита,іно¬ 
ді гильце буває так прибране, що й лрістя ке видко - самі квітки. Биль¬ 
це завжди ставиться на протилежному від покуття кінці стола, де сто - 
іть зоно ввесь час. Почесне місце у весільному обряді займає коровай 
та його зготовленняо З короваєм ^зязузться достаток, багатство мело - 
дихг скільки пар робило коровай, щоб стільки пар молодий мав волів” 

Наближається .шлюб молодих . Дівчата прибирають молоду до шлюбу, 
в той час приходять від молодого музики й грають молодій на добридень. 
В ту пору до шлюбу готується Й МО.^ОДИЙо з момент шлюбу в цер'КВІ 'МІОЛС- 
да турбується про" те, щоб у мах-бутньому досягнути зпттизу. на" свого чо¬ 
ловіка» віруючи з чудодійну силу деяких забобонів, що цілі століття, 
живуть'серед народу, молода найпильніше переводить ці чарівні прийоми 



_ оо 

в ЖИТТЯ» намагаються першою стати на рушник, простелений в церкві пе¬ 
ред .аналоєм, свою руку кладе повзрк руки молодого"!.ТоД- 

ІІіслл шлюбу йдуть /ідуть/ до хати батьків молодої, де іх бать- 
плат 1 тт: ДчТг.;іДаФТл 'Л 

-о Ч.Ч Л ді-1 о ту ки зустрічають і 
ють ка. покуті посад, 
Молоді сідають на посад і 
направляються до батьків молодого, тут усі виходять на подвірря з пев¬ 
ному порядку, де ка ослоні стоїть діжа, на якій лежить хліб і сіль. 

хвилю в хаті ДЛЯ;'молодих готу - 
зартелеяий^ кожухом, оберненим-догори вовною-, 
всі обідають. Після обіду та співів молоді 

с,МИ СТС: О перед хлюом а Е той час.ІЗ хати.виходить його молодий з бояр 
мати у виверкеном^А кожусі ґі^з ша,пці та несе в пелені овес, горіхи, ^ зер¬ 
нята соняшникові к гароузозі ти дрібні гроші, обходить-навколо діжі,за 
нею молодий, -за ким бояри; на’кікц^ або поруч з матіррю йде сзітил- 

РЄДИК1 ЯКИХ'знаходиться; деревляна шаб- ка ш тримає з руці волошки, в с^ 
ля, 'засвічена свічка й цілушки хліби, і 

Після цієї церемонії ь-олодиіі, прпнявпіи від'молодої подарунки, 
бе'ре в свою_ чергу подарунки для молодої та її родичів /для матері чо¬ 
боти/, з хлібом і рильцем іде до молодої, з своєю ДруЯгИНОЮз^З музикою 
й співами. Цей похід зиступачЄ в такому порядкуй попереду всіх іде мо¬ 
лодий зо старшим дружбою, за ним усі Вояри й.дуть парами, за їх остан¬ 
ньою -парою, якби дружиною мололого 
родичі молодого,- Поли цей 
зачиненими. По обидва боки воріт 

йде 
ПОХ1 

музика^ а'за. музикою батьки й 
підійде до воріт молодої, застає їх 

“^оїть багато парубків і з піднесени¬ 
ми вгору палицями не пускають походу молодого в подвірря. Спочатку 
дружина молодого проситься, цсб її пустили - нічого не помагає, тоді 
починають бій і беруть ворота силоюо'Пелика кількість оборонців воріт 
дають сильний опір, після чого псїзясани приступають до мирних^ пере го¬ 
ворів Підчас цієї брротьби й переговорів два старости з. поїзда моло - 
ЛОРО перелазять через. зсрота_з подвірря'молодої й після деяких цере - 
мокій входять до хати молодої й даютк хліб, калач., їм відповідають3Щ0 
не знають, хто вони за люди; ті кажутьг "Ми йдемо з Туреччини руськоу 
му цареві сліржити., и соцький кзатирю тут показав’*. Оборонці нареченої • 
брати, або.чотири хлопчики з палицями вотупають з ними в.'боротьбу. 

- "А то що таке за козаки в вас? -"питає дружба, показуючи на 
ооор'онців молодої, це-наші Е.сіки‘ відповідають йому, 

іт о ПОКИ X "^ІХІСХф 

-• ."А нуу. нехай покажутд .свою .хоробрість , - кажуть"' всі разом,і 
дружба й'старости починають ними-бій-; інші родичі заходять боярам з- 
за плечей і рушниками- ьяжуть їх зі словами" ^ "Пй розбіяки".,.- і якби 
беруть їх у полон. Через ВОХ) цю церемонію Б хаті' молодої МОЛО,;ДИЙ сто- 

у-сінях і чекає, 
9 . 

Набтупає, момент пркр.иття голови молодої, молода при тому тяжко 
плаче, бо настає хвилина розставання зо всім тим, що найкраще звязува- 
лося з життям-яі вочим, іЗ момент покриття молода силкується не дати по¬ 
крити свою головоньку й цим покизує, ЯК то тяжко розлучатися з діву - 

нами, або хлібом і горілкою/. 
:е прийде до нього з даниною Угшдарун- 

«*■ о великими труднощами її покривають. Перед, тим, •,як молодим ваннам 
має-везти молоду до себе, наступає тако.ж тяжка хвилина для молодої - 
її розставання з подругами, ^ 

Молодик везе молоду до себе,,їх .зустрічають з хлібом і сіллю 
та ведуть до хатИс Молода", переступивши через поріг хати мужа, виймає 
з-під поли чорну,курку й кидав її піл піч,"молодих просять до столу, 
частіпоть, а бояри переносять до комори придане молодої^. З цього часу 
молода залртшається в мужа 4 вступа'Є в ролю господині, Впродовж всього 

іСілля співають пісні^весільні 
В а с і л -л я й й ого 

в деякі моменти танцюють 
історія, В жситті лю,дики є мо - 

мент, що кладе ознаку й зідіг,рає велику ролю в даньшому існуванню тієї 
-.людини. Такий'момент відбува-зться тоді, коли людина - дівчина чи пару¬ 
бок перестав жити своїм особіістим життям, а починає будуватиП-киття 
спільно зі своєю друлшною, Зтже інтереси родини, свого власного дому 



у 
розбивають усе життя людини на дві частини2 закінчується перша й клаг 
детьсл велика підвалина для добробуту зииття родинного» Цей важливий_ 
момент відчувається всіма народами'з починаючи з найперших днів іх іс¬ 
нування до останніх часів» аонкоетке виявлення цього моменту в реліґіі 
й" реально - побутові обставини'український народ називає в е с і л - 
л я м, бо.лише тепер він веселиться відповідним чином. 

■ в найстарші часи життя українського, весілля з тій чи іншій 
формі вже відбувалосьс Але з рсззитком історичного й культурного жит** 
тя мінялася й Фоома весілля о Були часи» КОРИ на чолі стояв ке батько, 

р і а р X а т о м. Одначе жіно- а мати, 1 'цем момент нз^зивавсл мат 
ча природа й.тоді була слабшою від чоловічої й потребувала захисту, 

і в дальшому Свойому розвитку матріархальний побут родини замінився 
патріархальним / раДег- батько/, коли на чолі родини стаз батько, че¬ 
рез те значно змінились і форми шлюбу» Українські памятки письменства 
знають лише патріархальні фсомк родинного ниття» 

За давнім літописем частина українського народу -"мали звичаї 
свої і закон батьків своїх»»» ’Алюбний же звичай ма^ли, не хотів зять 
по наречену, але проводив вечір, а завтра приносив на конях, що дава¬ 
ли, а'древляни жили як звірі, і шлюбу у них не було, але умикували 
/викрадали/ дівчат коло води^ один звичай мали Радимичі і' Сізеряне, 

Тн О ХІ сходячись на заба] 
дали собі жінок» з якою 

гпр 
1, А ^ -Я 1 на ВСІ оісовські розваги і 
хто УМОВИВСЯ'^ 

там викра- 

Таким чином, як каже літописець, у Полян, до яких мабуть нале¬ 
жав 1 сам автор, оула наикраща форма шлюб^г по вільному договору, на - 
віть з приданим; у Древлян панувало умикувакня дівчат, теж саме було 
у Радимичів, Сіверян і Вятичів, але в помягченій формі - за згодою 

■ дівчини о Ці всі три форми шлюбу патріархального життя цілком захова¬ 
лися в українському весільному"обряді й у весільних піснях аж до те¬ 
перішнього часу. 

З» П о X о р о н Ио Ніщо так не турбує селянина, ніщо не кон¬ 
центрує так його думки коло певних життьових явищ, як явище смерти. 

Зже заздалегідь всі почування народні прямують до того, щоб 
застерегти себе від сморти» виявляються ріжні спроби передбачити на¬ 
перед, що в такий то момент тій або іншій людині загрожує смерть; ці 
прикмети та пбр^.лчузакня смерть в наролньому життю вкладаються в най- 
ріжноманітніші форми» їс»к, по вірі народній, смерть майже кожної лю - 
дики перестерігається, снами тієї особи, що має вмерти, чи особи близь¬ 
кої до неї, або віщуванням та передчуттям близької смерти. Крім снів, 

■велику ролю в народньому життю відограють ріжні прикмети», 
П р и г о т о в а н н я п о к і й н и к а' д о похорон. 

Як людина помре, дають до церкви на подзвіння дз^і; потім покійника 
наражають у найліпшу одевц/ й кладуть на стіл у передній ку¬ 

ток 2 головою до абразіз^ .норами до порога» Увесь час над покійником 
читається "часи”» Разом з цим готовлять рхля ггокійника труну й на цвин¬ 
тарі копають яму» Коли покійника несуть або везуть ховати, ,родина йо¬ 
го /мати, жінка, донька/ не тільки тужать та щирими, ревними сльозами 

■ виявляє свою розпуку, але ^цЄ над ним" і голосить. З голосіннях _І.-. ^ 
своїх вона вихваляє покійника», оплакуючи ввесь тягар та велику втрату, 
яку зона понесла через смерть покійного» 

Голосити та причптувати. підчас оплакування покійного, є одна з 
головних складових частик обряду; осіїоза його ховається й губиться в 
глибокім давнині,^ще в часах поганства, коли майже в такій самій фор¬ 
мі оплакували покійних та готгоспли над киьш» У незвичайно да.вні часи 
один арабський історик, описуючи похорони знатного руса, каже, що од¬ 
на з дружин його, яка виявляла волю вмерти разом з ким, перед своєю 
смертю співала дівочі пісні, в яких прощалась зі своїми близькими.Лі- 

.1 лаючи 11 ПГ) 
Іг"'^ помсту кно Ольги за свого мужа кн.Ігора, тописець, рОЗПі 

звертає увагу на її бажання' оплакати смерть його2 "да поплачуться над 



гробам його”о Той же літописець^ оповідаючи про Володимира Мономаха^ 
Олега наводить прохання останнього до 

оплакуючи свого мужаз ”сяде як горлиця ні 
5 ЩО О БІК відпустив невістку зЯІСа. 

сухе дерезо, голосячи". Най- 
зидаткіший твір давньої української поезії "Слово о полку Ігореві” за^ 
ховало найкращі зразки голосінь» "плаче мати Ростислазля за юнаком 
князем Ростислазлє з туги похилилися квітки 1 дерево до зевді приг¬ 
нулося". "Чувться голос Яоослазни^ самітньою зозулею голосить вона ра- 
_ _т_Д _ о • ^ ^ 

НО вранці’ 

ній. 
II 

похорону ^ парубк 

іакі ГОЛОСІННЯ и нині ми чуємо по всім зеї^ші украінсь - 

0 X о р о 

аніж г^час 'похої: 

ни парубка, або дівчини. Підчас 
або дівчини обрядність виконується цілком інакше, 

ЛЮДИНИ. Тут можна бачити,, що в сумний яо- 
хоронний обряд вливається ціла низка обрядів та звичаїв весільних. Та¬ 
ке на перший погляд незвичайне сполучення похоронного й весільного об¬ 
рядів- переходить через увесь обряд 

Коли вмирг»є дівчина, 
ковтки, каблучку і перевязують руку рушником; голову 11 зтвіїчуготь, 
як на весілля; з сосни роблять гильце, уквітчане квітками калини, бар¬ 
вінку, житом, просом та ячменем і ставлять на столі. Гильце, як спус- 

,, 11 одяга^ють Т'ік, як до шлюбуй в намисто. 

що звичайно тять дівчину в могилу, кидають туди ж за нею. До хреста, 
несуть поперед похоронного походу, привязувться рушник, а до корогов 
хустки. Одному, парубкові перевязують руку хусткою й одягають на палець 
перстенвь^ цей парубок зе,ступає молодого. 

Парубка одягають, як молодого., і до шапки,, що кладуть з ним у 
тау паишиваютс як молодохму на весіллі 

Померлим, як парубкові, так і 
опк молодому і молодій пі.ячас весілля 
рону парубка чи дівчини виявляється 

ь квітку, 
дівчині, чипляють до боку хустку, 

ііле головний звичай підчас похо- 
в томз^, що печуть коровай і шишки, 

труни, яке звичайно^ несуть до цвинтаря окремо 
тим 

ііороваи кладуть на зікг 
від труни і тут, перед тим, як спустити ті^о з яму, перед відкритою 
труною ріжуть коровай на шматки і по шматочку наділяють усіх, хто при¬ 
ймав лчасть V похорон 

(/ (/В 

о л* 
о Рйішками , а також биндами, коли ховають дівчи¬ 

ну, і хустками, коли ховають парубка, наділяють усіх, хто брав участь 
у похоронах, ще з хаті, перед тим, як виносити тіло на цвинтар. 

На кладовище труну з тілом завжди несуть відчиненою й окремо 
БІД віка; при тоїдг, коди ховають парубка, то труну й віко несуть дів¬ 
чата, а коли ховають дівчину, то трзшу й віко несуть парубки, У дея - 
кйх селах тих парубків, що несуть покійну дівчину", називають боярами, 
а'дівчат, що несуть покійного парубка - дружками, аналогічно до того, 
як на весіллі називають боярами пар}гбків,"що ведуть до шлюбу молоду,а 

■дружками дівчат, що ведуть до шлюбу молодого. 
Така символіка весільного ритуалу підчас похорон походить від 

покійні, нарубок-або дівчина^ .не вотирши одружитися за життя, того що 
приймають одружіння 

Після п 
ТТО і * Ч_/ смерти з могилою. 

X о р о н. Коли покійника поховають, тоді всіх, 
що приймали участь у похоронах^ запрошують на поминки по душі вмерлого 
на обід. іІі.цчас обіду душу покійника, звичайно, поминають так: "Нехай 
з Богом спочиває та нас не скоро до себе дожидає”. Через девять днів 
після смерти справляють поминтки, так звані девятини, через 40 днів - 
сороковини, через рік -^роковини. Поминки ці виявляються в тому, що 
дають до церкви на службу Божу;,в ці дні до церкви приносять коливо 
а також обдарозз/’ють дідів та інших_ бідних милостинею. У багатих у ці 
часи справляють цілі обіди для дідів і бідних, 

ч:- 
о Наоодні ооряли та їх місце се- 

аед дзюдозоі діяльности первіс¬ 
ної людини. 

Що таке народній 



- Зо - 

об р я д ? примітивне спільне життя українського народу, коли інтере 
ои особи ще нз виявлялися так^ як вони виявляються тепер, коли орновна 
звичка первісної людини жити и почувати так, як і інші їм подібні люди 
була сильною, а бажання жити окремим своїм особистим духовим життям ще 
не виникло, - тоді то всіх ^члзків громади охоплюз один і той же наст,;> 

■рій. Цей колективний настрій і знаходив вихід у повних обрядових діях, 
народніх“обрялахГ ^ "■ ^ 

' '"Пароднї~обряди ми уявляємо собі як кародню дію, що повстала шля 
хОлМ.не розумової праці, а потреб почуття та віри, виконуються вони на- 

.ролом багато'разів*на рік підчас певного часу календарного року, або^ 
'пілчас певних життьових обставин. Того, що примушує звертатися до тої, 
або іншої обрядової дії, обрядового ритуалу, святкування, в більшості’ 
своїй народ вже не паїштає, але це не перешкоджає йому надавати цьому 
святкуванню величезного значення; до обряду народ звертається також 
підчас лихоліття /голод, пошесть, посуха, тощо/.. Коли підчас холери і 
або якоїсь пошести на скотину селяни оборюють свої села, вони чекають 

•ВІД-цього певного реапьного блага. Цей факт свідчить про те, що в глиг 
бині народньої свідомости ще мшвуть такі думки та уявлення, які вже 
цілком чужі нашим поглядам та уявленням. Людина вище піднесена куль 

.'чт.урн'о', .вже пережила, те, чим ще живе людина первісна. Те, що було ко 
лисЬ’-'життьовим явищем, побутом, для теперішньої культурної людини е 

^.д.анахрбнізмом. Отже народні обряди безперечно виросли з явищ життьових^ 
.■/заснованих'на даних побуту, що колись мали реальний,, практичний сенс*; 
/Таким чином обряд є поетичне змальовання побутових виявлень первісної 
людини і, належить не до, народньої релігії, а'^до більш давніх віруванЬ: 

■мі уявлень, з яких потім, виділилась релігія в тих рамках, в яких ми її 
розуміємо тепер, коли вона з.аймає самостійне місце, цілком окреме від' 
філозофії, права, мистецтва і взагалі наукового знання. 

^!^255^л.51^заклинання^й_рчищен9б. Майже всі обряди вводяться у 
дві велйкі‘'громадйГ~”з~а клинань ’і очищень, що перево - 

.. дяться'В життя самим народом- безпосередньо, або через своїх жерців,ча- 
.рівників, ворожбитів. Слабість, переляк, зрада чи що інше в обєнті ми*- 
■СЛЯТЬСЯ/як сторонні .предмети 5 що вгніздилися з людське тіло, або ку¬ 
дись інде,, і заі'линач,. знахар мусить його звідти видобути. Що знахар 

..видобуває й саму слабість, а ке лише духа, це наочно видно з самого і 
„сііасобу-лікування - через висисання з того місця організму, де болить* 
Так само' переводиться й занлинакня;^ господар свою хату й себе уквітчує 
квітками, зеленню з метою, що би ■■зацвіли, ті хлібові рослини, що він по.^ 
сіяв,; господар’радіє^; коли^до його' хати прийдуть колядники, бо вони , 
співають "Про. .його маи’бутній господарський достаток, з цією метою він 
виганяє "ЗІ рьб.го ,господар.с.тва.,-- з мешкання, від скотини, з поля всякі 
УРОКИ,/слабість; та/все інша, і/о стоїть на дооозі до.йогодобробуту,че*- 
реа вогонь5 обгорювання. та обход, нарешті, у літню-спеку, або ра¬ 
но: :.Ь'б,сн6І0'він обливає дерево^ або себе самого водою, щоб його поле,иог- 
го луг та посгзи ■•були полляті дощам'і'буяли.^ означуючи добрий урожай.^ 

2іЗ'^-§,221$52£2..і22&Т2_й^3^хоЬого^життя^.5д обряду,- Ця первісна * 
з одного боку, засн.ована^на**ос55лйвїк"’гру5їі філософії, яка уц; 

свойому зародку має сучасці поняття про закони природи, і повстала чи¬ 
сто розумовою дорогою; з; другого.боку - вона.плекає віру в духів, що ' 
вважається періпим. к-роком: до релігії. Таким чином первісна людина від¬ 
носиться до духів цілком тЦк.,. ЯК і до фактів неодуш,евлених; його магія 
примушує, знесилює їх. замісць•того, щрб їх примирити, або змилосерди- 
ти через молитву, як це зробила б'релігійна людина. Коли первісна лю¬ 
дина згубить якугнебудь коштовну для себе.річ, то зараз же починав її* 
шукати; не віДЕіукавши ЇЇ,’вбна:_звертабться ло внутрішнього откровення 
й намагається відчути, де знаходиться його згуба. До такого способу : 
відгадування він приходить лише тоді. Коли вичерпає всі інші засоби 
звичайного відшукання згуби; у селянина'вкрадено ноні;., .після' даремних' 
заходів їх відідукати’, він звертається до ворожки з метою відгадати,хто 



зг- 

ЗКР^о КОНІ» Тут бачимо, що селянин цілком відріжняв звичайний спосіб 
^би“ьід того акта, коли він хоче вмовити з себе чи через шукання зг; 

власне внутрішкв передбачення чи за допомогою ворожбита; в цьому ос¬ 
танньому виявляється"перший крок від реального життя піднестися до ді- 
яльности назвичанноі, надприродньоі,. до обрядової дії заклинання. 

Головною рисою всіх обрядових дій 
- 'осподар”’Т його багатство /поле, хата, госпо- 

'акозм долю» Заклинання, до яких звертається 
є віра 3 те , іцО селянин 
дарстзо і т»д,/ мають 0 

первісний господар наоч 
мовляє, є необхідним лл, 

іюдарс.тза 1 Т о Д о і Ігі ,^-3 і с 
власної д 

Ні ^ пл с,- 
; • Г-‘ П : ХГ т.-, Т-Л П" — 

тричнйм. 0 0 в 0 С 2 6 Д 0 К 
бист^ інт еРеСИ 1 КОГО 0 

но свідчать 
ЧИ іншої 

те 
хати 

явище яке він заклинає,за- 
9 для того чи іншого РОС - 
вважав себе носієм своєї 

юбі 
кого строго егоцентричного погляду на природу випливає у первісної^лю- 

'0 існування він ставить себе та своі^осо- 
мусить слз/жмти все, що 6 на світі. Від та- 

:.ч.-ЦЄНТрИЧЕ0Г0 погляду на" природу 
дини ід/тзпбрішнього селянина непохитне переконання в доцільність 11 
явищ, їх обох у природі цікавлять ке закони, що керують нею, а лише 
корисні, або некорисні прояви цих законів. Зони знають цілком доклад¬ 
но найневлозиміші властивості великої кількости рослин, тварин^ грун¬ 
ту, джерел водяних 1 т,і, Сума їх знання про явища природи остільки 
вкдика, що кожна середнє освічена людина в порівнянні з ним буде зда¬ 
ватися неі.дсом. 1.1 то знання 5 ЩО є зисліяом довгої вікової практики,ке¬ 
рують людиною, що стоїть близько до природи і підчас мислівства, ри - 
Ьальогва й в час полонини /пасовиська// і підчас сільсько-господарсь- 
коі Праці о Уявляючи собі в най-щактастичніший спосіб закони природи, 
первісна людина артистично вміє використовувати їх явища, бо, на йо- 

’О пеоекокання А 
/ГТ 

, А іч» _І створена виключно для нього 
ьоротьоа з природою, не дивлячись на таку самовпевненість пер¬ 

вісної людйнй'макже'на^кожкому кроці її буденної праці егоцентричний 
погляд її на природу порушується, Це^трапляється тоді, коли яке небудь 
явище природи випадає не" на користь їй, а на шкоду; в звязку з цим му¬ 
сів би він зрозуміти, як це вже зрозуміла культурна людина, що віками, 
набутого досвіду ке-досить, що він зраджує людину й їй не допомогає; 
пос/=сй та зливи, несприятливий стан грунту, попіести та хвороби куль - 
турка-людина приймає вже- без нарікань- і намагається за допомогою.'нау- 
ко-зих та' технічних дослідів, винаходів побороти ці пригоди в повній 

•свідомості, що велика царина кароднього лихоліття залишається ще поза 
сферою впливу,■ цілком інакше дкзиться_на це первісна людина. Тут вияв¬ 
ляється незломна сила її егоцентричної вдачи. Майже цілком безсилий_у 
боротьбі з несприяючими для нього явищами природи., селянин через свій- 
егоцентричний світогляд не іїЮже залишити без боротьби ані одного з-цих 
явищ. Він вважає, що вони звернені проти нього. Дише думка про можли¬ 
вість впливу на ці явища Може привести до рівноваги егоцентричну вда¬ 
чу первісної людини. Цей вплив на природу вона переводить за допомо - 
гою закликань, або очищення, ' 

роля знахаря у‘жреця в боротьбі з приро,цою, З боротьбі первіс -. 
ко.ї люд-йнй. з природою дуже важлмву’”ролю' вїдограє знахар. Найкращий' на¬ 
сій заіщлинань, заїлозлень і ік. він стає посередником між селянином та 
природою,' Таким є вже відомий нам дід,. що замовляє дитину, киргізь - 
кігй бакса, або сібірський шаман /знахарі/. Всі вони, особливо два ос¬ 
танніх, лі'-^з^ют'ь хворого за допомогою заклинань, замовлень, У своїй 
праці зони пі.діймаються до єкстазу, себто до духовного стану сконцент- 
рования /зосередження/ рсзумовоі енергії в одному к тому ж напрямі ду¬ 
мок і почуття та постійної підтримки себе в такому напруженню. До та¬ 
кого стану зони приводять себе завдяки впертому внутрішньому прагненню 
вилічити хворого. Через круження, підюджузання себе, через одноманіт¬ 
ну мел'ьодію акомпаніменту музичного інструменту /кобзи, бубна/ через 
істеричні викрики та рухи свого тіла, ріжкі наркотичні напої та попе- 
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ре.їїній піст, через всі ці заходи іх екстаз, або стан чутливости збіль¬ 
шується і вони почувавоть себе морально сильнішими й здібними зробити 
все, віра іх в себе збільшується, і обманцлми, шахраями іх в такий мо¬ 
мент назвати не можна, бо це "лікування" іх можна зясувати лише в той 
спосіб,, з який ми зясузали спосіб первіскоі' людини, що відшукув згубу. 
Довівши себе до такого екстазу Й заразивши ним всіх присутніх і с^о- 
но пацієнта, шаман, бакса, прагне вмовити йому здоровля# Цей спосіб 
впливу при певних умовах не відкидав навіть і" сучасна медицина. Отже 
навіть ріжні. фокуси, яких уживав знахар підчас лікування і які він мо¬ 
же переводити тільки в стані морального напрулшння^ скакання по гаря¬ 
чому залізі, вид«х вогню а т.і., - ці всі кроки можна назвати також 
природніми^ вони мають своєю ціллю викликати віру з знахаря, віру в 
його силу, себто мають, на меті передати його власну віру іншим. 

^- Обряди заклинання л негативні й позитивні. Йоли виганяється з 
організму'ззйчакна“слаоасть7*'або*‘що*’Тнш^'‘=''у'’з'бІх випадках провадить¬ 
ся акція вигнанням коло хворого кладуть навіть особливі ляльки, або 
садовлять півня і тоді відбувається акт переганяння слабости з тіла 
хворого в інший предмета це буде акт негативного лікування -нега¬ 
тивного заклинання. 

■ ■’ Коли господареві хати наговорюються-ріжні добрі побажання щодо 
його майбутнього добробуту /колядка, щедрівка, риндзізка/ це є прик - 

'лад' 'П' о^зити. вкого заклинання. Між цими двома типа¬ 
ми- заклинань з .велика ріжниця. Коли підчас негативного заклинання мо¬ 
жливі реальні наслідки відлікуванкя, то підчас наговорювання щастя 
вже в ніякому разі не може вважатися природнім і реальним крокам, бо 
ніякі відомі нам закони природи цього наговорювання не в силі сповни¬ 
ти. З цьому якраз і позначується головна властивість^помилки первісно¬ 
го світогляду^ переплутання природнього з надприроднім, що в великій 
мірі виявляється у первісному світогляді о. Тут людина прагне впливати 
на те, -що з каїлого. погляду ні в якому разі не підлягає волі людини. 

.Але ця помилка не є випадковою; вона є наслідком егоцентричного світо¬ 
гляду первісної людини, бо сильне бажання, його воля є для нього й во¬ 
лею світа. іЗід такого стану свідомости первісної людини і нашого селя¬ 
нина.’виникли рікші сілізсько-господарські обрядові заклинання й очищен¬ 
ня, бо первісна-людина вірить,, що лише через свою волю вона зможе вик¬ 
ликати дощ підчас посухи, прискорити, або забезпечити добре квітування 
корисних рослин, забезпечити добрі наслідки рибальства, сівби, полони¬ 
ни й'прогнати всяку не.чисть із свого помешкання, череди, або ватаги чи 
табуна, поля й таке ін. . 

Обряд і релігія. З^^попереднього ми вже розуміємо,-що народня об 
рядовість- заснована“ке"'на признанню незмінности.-. законів природи, а на 
вірі в МОЖЛИВІСТЬ', коли це потрібно, іх порушення.. 

Прийоми кародньоі обрядовости аналогічні до прийомів наукових, 
але психологія їх хоБаєТься в глибоко" ненауковім світогляді і цю пси¬ 
хологію можна підвести до основ релігії первісної людини, яку розумі¬ 
ють як виявлення' вищих СИЛ, що значно перевищують сили людини й які 
вважаються керуючими й контролюючими природу й життя .людське. Нарешті 
наррдня обрядовість у значній мірі заснована на уявленню про божество. 
Віруючи у свою владу над природою, щО служить інтересам лише його одно 
го, первісна людина уважає себе якби за бога; ще якскравіше твориться 
уявлення про божество тоді, коли обряд переводиться через осіб* спеція- 
льно для цього призначених, через жреців, волхвів, знахарів. Уявл-ення 
про людину, як про бога поширено в всіх диких народів. 

Дуалізм обрядової дії. Таким чином потреби й бажання людини ви- 
ступаютЕ'надзвичЙнб“яскраво, а ці потреби й бажання складають психоло 
гичний осередок, серед якого виникла й релігійна свідомість. Отже об - 
рядова дія може бути покладена й в основу вищих фоом релігійної свідо¬ 
мости; вона зясує нам і народній дуалізм добоа й зла, лгобови й страху 
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в уявленьш про бржество; ці ознаки дуалізму червоною ниткою перейшли 
через релігію всіх народів світа, починаючи від -індусів, єгиптян і 
кінчаючи, через гебраів /Бог і диявол/, християнстзоМо Дуалізм цей 
можна в^перше запримітити в обрядових діях; коли в позитивному закли¬ 
канню відсувається процес народження бога-олагодавця, добродія, то в 
^іегативному заклинанню, в очищенню треба шукати джерело лихого,страш¬ 
еного духа, суворого бога-людиконенависнкка, 

Значення^^обрядДо З усього попереднього можна зрозуміти, яке по¬ 
важне мТсце“займає’обряд у духовій чинності первісної людини, Мібце 
його там - одно з перших- З одного боку, обряд є основоположником 
знання, про природу та місце людини серед неї; з другого боку, обряд 
кладе велику'підвалину до розвитку релігії, значення якої в/цуховому 
житті людини є зрозумілим для кожного з нас. Нарештід_§наз§цня^обряду 
2925С§г^-.Ш§-І.І^Ї'2УХз.-.'ШО-йаго_символіка_та^ритмічність”гуртовосоЗв2Іо~ 
нання~спричйнюються до поБстаккл^народньоі поезії" 

ЗАіІііТіШШи до лекції четБ^зртої, 

1- з яких практичних інтересів народу повстає обряд замовлень? 

2- Що таке замовлення й яка його роля в житті українського наро- 
• ДУ? 

3.Що таке гильце й яка його роля у весільному обряді? 

4о Через що коровай у весільному осоялі займає таке поважне міс- 
це? ' 

5» Який момент у весільному обряді є найтрагічнішим для молодої? 

о. Лз у весільному обряді можна бачити пережитки умикання та ку¬ 
півлі й продажі молодої? 

7о Яка ріжниця між обрядом похорон старих людей та молодих - па¬ 
рубка й дівчини? 

* 

8, В чому можна вбачати сліди ііпливу природи’-української землі 
на життя та побут і вдачу українського народу? 

9. іГригадайте собі ріжкі вірування народу із^ свого села, або при¬ 
гадайте собі якийсь поетичний твір з української літератури,в 
якому описувалися би які небудь вірування- 

10. Пригадайте, в яких обрядах можна бачити очищення? 

11. Дні обряди заховали заклинання? . • 

12- Дайте хоч олин приклад, який підтверджував би егоцентризм се¬ 
лянина? 

13. Яка ріжниця між заклинанням і очищенням, позитивним і негатив¬ 
ним заклинанням?. 
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Л е к ц і я іп я т а. 

тло ПОВСТАННЯ кародньої поезії 

§ 54о Перші зародки оіа-■ 
роднього ккстецтЕа, ■ _ 
1—.--- Повстання народньоі поезії е мабуть най¬ 

більша загадка в історії розвитку поетичної тзорчости взагалі» Щоб зро¬ 
зуміти перші зародки народкьо-пісенноі тзорчости, необхідно визнати за 

. безперечний с^кт, що з основі української обояловости та обрядової піс¬ 
ні лежать утилітарні, практичні стремління народу» Кожний селянин із 
усякої дії, на-яку затрачує свого енерг.ію,. хоча мати практичну користь 
щодо поліпшення свого добробуту при найменшій затраті'своїх фізичних 
сило У такій нерівній боротьбі"з природою за існування ховається та пси¬ 
хічна сила, що змушує людину цілком несвідомо виявляти зародки поетич¬ 
ної тБорчости* ііравда, ця думка підноситься лише в останні часи. Раніше 

„ основу, на якій зароджувалось народне поетичне мистецтво, зясовували 
ріжноо Насамперед гадали, що народне і^истецтво взагалі й народнл поезія 
зокрема зароджувались під упливом естетичного почут- 
т я, щр-в людині є вроджене» Одні вважали, що то є вияв е с т е т и^ч- 
н о г о смак у, як якась уроджена властивість людської душі; другі 
гадапи, що^ то є с т р е м^л і"н н я до гой, як певної естетично- 
біологічної сили, заттоженої в людині зіл дитячих літ; треті хотіли ба¬ 
чити в первіснім мистецтві вияв потреби в приємності 
й н ,а с.:0 л оді» , к ■ . - ' • 

пізніше цій естетичній теорії було протиставлено теорію вияву 
самозахованн§д^2ивлзння^й_розмножбнця» Представники цієІ“теорії‘’доказу- 
валй7”що"’дптйна*й"пер'іїсна людйка’'в*”'цілковито -байдужа до 'естетичних 
вражікь. Де особлйзр"підтверджз'Ється-на естетичному почутті^ природи, 
якого первісні народи не знали» Доко є продукт луже довгого історично¬ 
го розвитку, високої та складної культури;' ‘ і'-коли первісну людину мож¬ 
на вважати творцем поезії,- мистецтва взагалі, то зясовання цього факту 

■‘мусимо шукати не тільки в уродженому естетичному почутті,’'яке в такій 
людині не завжди могло бути, ай в чомусь іншому. 

Коли первісні люди змальовували оленя й інших, звірят, то- таке 
творче зображення ‘не відокреі/ілюзалось із комплексу мітологічного чи зоо¬ 
морфічно, о мислення та уявлення, дійсности» ..Коли первісна людина, зобра¬ 
жуючи цей чи той ■збра.з,переишвала й певну емоцію, то ця остання була 

../Синтетичною,-як :насл.ідоК'і цілої■ низки мітолсгічних тямок ’іквірувань,уті- 
літарниx потреб та житьовмх інтересів. 

Отже, нареш^ті визнали, що мистецтво на початку свого, вияву повс- 
..тає не ТІЛЬКИ'з" естетичних'потреб, але й з чисто практичних; тому воно 
не є беззмістовною забавою, але й конче потрібною громадською функцією- 
одним з могутніших засобів до боротьби за існування; оцих два стимули 
й примушували мистецтво розвиватися що-раз більше й більшеє. Таким чи - 
ном потреби «моціонально^^естетично^релігійні з одного боку, та срці^^^- 
но-практичні7''-*‘з’’другого7”спрйчйнювалйся~поруч до повстання мистецтва 
взагалі'~і’~ггоезії зокрема» В цім мистецькім вияві найбільшу організуючу 
мистецьку функцію відогравав ритм. 

§35. Роля ритму» 
-— На ролю ритму звертали особливу увагу найвидатні- 

ші особи ще в давній Греції. То бу.їїи філософи Платон і Аристотель.Ритм 
виховує дітей, щоб вони були своєю поведінкою гармонійно успособлені, . 



бо ниття вимагав цієї гармонії з усім аоступованні люяиниі тоді легше 
працюеться, бадьоріший хнастрік та й людина привчавться до порядку, по¬ 
дібно як і впорядкована природа з усіх іі деталях підпорядковується 
ритмічним рухам. Скрізь у житті панув ритм^ хода, біг людини, звірини,, 
рухи морських хвиль, праця серця, пражця нерво'Доі системи« В цім ховає¬ 
ться : стремління до розміреного^ цо Б музиці виявляється найповніше, 
так саіуіо виявляється повно в мові й рухах, коли людина хвилюється, 
сильно щось переживав, ТОДІ й голос то підноситься до громового -викри¬ 
ку, то - до найтихІЕіого пепотіння» Кожний знає, що й почуття гніву ви¬ 

селяється Б ритмічних р^;^хах тіла та звуках голоса» Отже ритм - це є 
порядок, а порядок - це економія скли, Ось 
є доцільна, оскільк 

тему и всяка поаця остільки 
■ п о. ритмічна, і тим вона поодуктивніша, чим біль¬ 

ше вона ритмічна, 
х^итм у пісні дикунів має більше значення, ніж слово, Іноді во¬ 

ни співають пісні на незрозумілій мові сусідів, або текст пісні скла- 
щО своє значення 

;г і! 
вже втоатили» як дении 13 слів, 

/рефренів ‘’дід-ладо", '‘алилуя" їх ік,/ наших пісень 
що дикуни доайр.ають слова до ритму, а не навпаки^ ритм веде 

а слово до нього лише поистосозується. 

з оуває в приспівів 
, Иандрізники конс¬ 

татують , 
пеоед 

§ 0^6 Джерела 

два лжеред^, що 
Ч0СТИ2 і/ о б о - • • * _ » ^ 

»зотання поезії, 
-- з ритму й через ритм визначається 
спричинюються до повстання пісенної та словесної твор- 

поезія 
ряд і 

1 2/ п р а ц я, 
Обрядоза 

о з р я д о“в а - д 1 -я^ на якій зростає слово, 
в якій зароджується робітнича пісня, 
дія, З^Р25ц-екня_обрядозої_поезіі, в тих дав¬ 

ніх часах, що покликали до . ( Т-Т •'П гт: поезію, первісні народи, коли підпо¬ 
рядковували мову певній ритмічній упорядкованості, несвідомо досягали 
певну і навіть дуже велику користь^ та сила, що налає окремим суціль¬ 
ним часткам речення якогось нового порядку, велить підбирати слова 
перенраіпуз гадки й робить їх темнішими 
тими В цьому, маоуть, ховається якась 
з Іл 
на, 
мяті 

попе могою ритму людська 
- особливо після того, 
ВІРШ, ніж 

про сьба мала 
помічено, 

чутливішими, дальшими й глиб- 

забобонна користь 
б бути глибше богам втовкмаче- 

що людина краще держить у па -_ 
зБичаїх 

текстом можна дати 
шу прозову мову, іак само вважапи, що ритмічним 

себе почути на більше віддалення й ритмована моли¬ 
тва, злавадось, краще доходила до слуху богів. 

Але перш за все хотіли використати ту сткх:йну силу, котру лю¬ 
дина відчуває на собі, коли слухає музикуй в музичнім ритмі тієї сти¬ 
хійної скли найбільше; зін є якимось прішусом; ритм викликав непере - 
можне бажання йому підлягти, до нього приладкатисьі не тільки, кроком 
ноги; такт шде з саму душу; такт. праздопо,лібно виводили для себе; 
але він іде й до душі богів. Отже ритмом люди силувалися змусити бо^- 
гів і-мати над ними свою владу. Вони накидали на них поезію', як магіч¬ 
ний , арканОтже, отже від найдавніших часів за музикою, власне, за му¬ 
зичним ритмом,' була, визнана сила підпорядковувати собі людські душев¬ 
ні. піднесення, очищувати й злагіднювати душевну дикість /іГегосіа алі- 
Тіі/о Коли затрачувалась душевна рівновага та гармонія душі, треба бу¬ 

вали богів, що кесамоБитіли з жадооі пімсти,.Доводячи до скрайкости 
навалу сильних чуттєвих переживань під упливем ритму, вони робили не- 

■самозитого божевільним, а жадібного пімсти - упоєним пімстою, І всі 
•такі оргіястичні культи через виладна^ння іегосіа' божества стремлять 

, перемінити ••його в оргію, щоб та божество потім, почувало себе_ вільні - 
■ шим і спокійнішим та-дало спокій л-юдям, І мельос /шеіов /, пісня своїм 
пнем"'означає-спосіб злагіднення, бо-своїм упливом робить, кого треба. 



лагідкимо Та й не тільки в обрялозій пісні, - і з світській з давніх 
часів лежить припущення, що ритіл їлав магічну силу,- напр,,підчас черпан¬ 
ня води, або веслування; пісня це є чарування причетних до того демо - 
ків^'яких вона злагіднює, поневолюв та робить знаряддям людини. Ножно* 
го разу, як хтось працьав, він позккен співати, бо кожне діло звязане^з 
поміччю духів 5 і чарівна пісня_^та закляття^й в^первісною^формою^поезіі. 

Коли В’лизаїїй вірша” з’ оракулах '/Т^ еки •вг • и 

Б^ОСЬ 
І буду- 

переконані,^що и гек¬ 
заметр повстав при і'Єльшікському оракулі/, то'^ ритм і тут мусів виявити 
свою силу примусу. Казати собі пророчити - це первісно значило 
приобіцяти; люди вірили, до можна собі вимусити таким способом 
чкість, . 

"Отже, коли взяти це все на увагу, можна пересвідчитися, що від 
•;Ьд:тму для'первісної людини не було нічого корискіпіого, З ритмом людина 
могла осягнути все і магічно допомогати праці, змусити бога зявитись,на¬ 
близитись і вислухати; по своїй 
іу. дуіпу визволити від надмірної 
ТІЛЬКИ- власна 
нічим, 

■душу, 

БОЛІ упорядкувати свою будучність;влас- 
трівогп5/жалю, жадоби пімсти; та й не 

але й наїіпоганішого демона, .Без вірша людина була 
за допомогою вірша вона ставала майже богом. 

Ці думки німецького філософа Ніцше підкреслюють те величезне 
значення ритму' в обряді, що спричинюється до повстання обрядової пісен¬ 
ної творчости. Але в першій стадії пісенного зародження слово займає 
другорядне значення; на перше місце висувається ритмічність самого ру¬ 
ху, Первісна людина в свойому сбрядозо-релігійному екстазі, з танку, в 
хах цілого_тіла заклинає те, що школить, що стоїть на перешкоді до ося¬ 
гнення якоїсь мети. Ми вже знаємо, що духова властивість ..заклинання по¬ 
лягає в сконцентруванні свідомости на одному певному бажанні, що приво^ 
дить до стану скрайнього полражкенЕя, себто, до стану екстазу. Ми також 
знаємо, що-сама.дія кожного/затчлинакня виявляється в пісні - танку під 
акомпакімент тамбурина, кобизи, бубока й інших примітивних музичних ін¬ 
струментів- і пісня, що виливається, сксоше_твориться в такому шаленому 
стані, має цілком певне своє призначення, 
інших засобів сприяє виявленню екстаза, а, 
висловлює сане побажання, як таке. Лля прикладу візьмем пісню шамана, 

•що про нього ми вже згадували2 наспівуючи господареві юрти побажання ' 
про_краще життя, шаман між іншим говорить йому2 "І будеш ти^довго жити 
й піднесеться твій рїд.'Ливїї щаслі.:вий до тої пори, поки твої білі зуби 
не пожовтіють; ікиби щасливий'до тої пори, поки твої чорні, коси не побі¬ 
ліють .'Хам твоя хата наповниться твоїм потомством,, а двір твій.хай на¬ 
повниться худобою. Хай ноги твої по шляху життя будуть, кріпкі, як дре- 
весна накип, зідпоркість твоя .до ворогів хай буде міцна,'як залізо",Ця 
пісня здоровлення з осноБІ_своїй є наклинання щастя-достатку,. її ритмі¬ 
чна .форма звязана тісно з її поетичними образами -та змістом, .Ритмічно 
висловлене побажання лежить з основі -заклинання; воно відповідає тій 
живій, потребі, ■що створила це заклинання,; Таким чином, пісня-заклинан- 
кя найтісвіїїп^м чином звязана з обрядом і народилася або І/ рівночасно 
з обрядом-заклинанйям,' або ^2/ за час виконування, .цього обряду піснею 
користувалися5 як- чимось відомим підчас виконування обряду, 

П а ц я. Зародження робітничої пісні. Лругим джерелом повстан¬ 
ня пісенної творчобтй-е -- ^ 

н и ч а пісня 

Вона, з одного боку, поруч 
, з другого боку^ через слово 

т 
п 

Ритм 
я, ■пі5чаб“якоі зароджується р о о і- 

ритмічність найдужче виявляється в людсь- 
Ц 5 

кій -праці, особливо з процесі праці колективної. Вже зясовано, що,люди¬ 
на ''почуває потребу полегчити ту напруженість, яку їй доводиться підчас 
праці перемагати. Але^ взявши на увагу,,що рухи людини з праці ритміч¬ 
ні, себто впорядковані через певну розмірену повторність, то й вигуки, 
що супроводять ці рухи, підлягають тому самому ладові; ці ритмічні ви¬ 
гуки при праці й вважаються зароднем робітничої пісні* Людині в найдав¬ 
ніші.часи м,' тепер приходиться працювати тяжко. Примітивна праця дикуна 
дуже тяжка й навіть при удосконаленню знарядь потребує величезного на- 



пруження, сили о Аїлеркканському індіянові, щоб видовбати з дерева човен, 
потрібно більше року праціо По мурмнських ооелях жінки занлті.господар¬ 
ською працею, але встигають виготовити лише те, що конче потрібно для 
іх родини. Перебування в родині чужої людини, яку за звичаєм треба ігри- 
няти й нагодувати, прим\ппує іх поверх свові повсякчасної праці цілу 
ніч молоти муку на жорнах. Отже тяжка фізична праця спричинюється до . 
повстання робітничих пісень. 

ІндиІіду^Ікна ррбітнина^пісня. Розмелювання на жоонах зерен-в 
найодноманітніша, найтяжча й найнепродуктивніша і н д и^в і д у а л 
н а праця. Вона вимагає дуже великого напруження рук і всього тіла. 
Лише ритмічний рух усього тіла й рук може таке напруження всіх фізичних 
сил людини полегшити. Через це саме пісні, що звязані з цією працею, 
вважаються періикм кроком повстання робітничої пісні взагалі. Тяжка пра¬ 
ця, самота давали широкий простір для імпровізації в ритм обертання тя¬ 
жкого к.алііня і меленкя. Ось9наприклад, литовська пісня молодиці: 

1. Гомоніть ви, гомоніть 2. Тепер одна я мелю, 
'і'орнозе каміння. Одна я співаю, 
Мені пригадується, Одна й жорна обертаю ... 
Колись я молола з ним.,, 

2о Чому ж ти не йдеш. 
Мій милий юначе, 
То мене бідної? 

4, Ти ж знаєш добре. 
Сердешний юначе, 
Що'я тут є одна - 

5. По коліна в болоті, 
Ло плечей у воді^ . 
Тут і минають мої дні. 

• Лругий приклад індивідуальної робітничої пісні є пісня к о л и- 
с к о Б а. Ритмічне гойдання хматірю-робітницею причикгоється до відпові¬ 
дної мелодії, що випливає з тих ритмічних рухів;^мелодія викликає пев¬ 
ні слова, що складаються в речення, з яких потім витворюється ціла ко¬ 
лискова пісня найріжноманітнішого змісту. Коли ми приглянемося др слів 
найпрммітивніших колискових пісень усіх народів, то вони найчастіше по¬ 
чинаються: 

або: 
1. А-а, -8.-а, люлі... 
2. А-а, коточок... 
З* А-а, а-а, котів два... 
4. А-а, котино.... 

1. Люлі, люлечки... ^ 
2. Лю-лю, лю-лю, старий гулю... 4^. 
3. Ой, люлю, люлю, ; 
4. Ой, люлю5люлю, 
5. Дитиночка маленька.... 

Оці спільні ооом пісням: А-а, а-а; люлі /люлю/ були тими первіс¬ 
ними викликами, що виникали в мелодії в наслідок ритмічного гойдання 
колиски. І справді, прислухаймось, як дитина 2-4 років колише свою л^ь- 
ку, - вона іншої колискової пісні, як а-а, а-а, люлі,, не знає.^Первіс¬ 
на людина своїм загальніш розвитком не була вище від теперішньої дитини; 
то її й колискова пісня не була іншою на'початку, як лише'така, що скла¬ 
далась з одних: а-а, люлі... 

Колективна робітнича пісня. Крім індивідуальних робітничих пі 
сень так салю поступово з праці витворюються й колективні 
робітничі пісні. Колективна, гуртова праця вимагає від робітників пиль¬ 
ніше ї уваги. Підчас гуртової праці громада, щоб осягнути якнайбільших 
наслідків прадід мусить відповідно регулювати свої сили, .Найбільше ви¬ 
явлення фізичної енергії відбувається тільки тоді, коли окрема людина, 
що працює,окрема працівна сила найкраще поєднана з другою людиною, з 
третьою і т.д. й нарешті з цілою грохмадою. Одна людина підіймає певний 
тягар - наслідки одні; пять осіб підіймають тягар - наслідки дабеко бі¬ 
льші. Але ці пять осіб мусять так одна з одною обєднатися, щоб усі ра - 
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зом з один мент, як- один, схопитися до праці, а це дається лише тоді, 
коли іх рухи підпорядкозуютьсл ритму; для цього хтось подає знак ру¬ 
кою чи голосом /команда; раз у гору, раз, ще раз, і т.д,/. Такі викли¬ 
ки підпорядковуються ритмічнім команді праці, і таким чином твориться 

а за нею і сло§о лише для виразнішого ритму, 
ле^^тіів - дві особи; коваль із своїм помішкиком у 

кузні бють /кують/' залазо в два молоти; при тому ритм і мелодія молот¬ 
ком по ковадлу, яку виСовав рюваль, а коли вік ще й додасть слова ко¬ 
манди - то макмо первісну ковальську пісню. Ладі три-чотири молотки- 

найпрос;гіша мелодія, 
Найменший КОЛІ 

ки, що молотять на 
Але найбільший 

току ЦІПОМо 
робітників коли ВІН підтягає на другий чи 

0 Т1X5 Ті о в б ОІХ. ^ \^Гі '^сі< '.І* 01 будівлі рейку, сволок, бантину і т.д 
коли в ■ ' ■ ‘ ■ 
в таких 

або 
воді /в річці/ забивають палі,.на яких потім будуть класти міст, 
гуртових працях ні один крок’ке обходиться без команди, що по¬ 

дає ритм, або й цілу ПІСНЮс 

Раз по пал і о 
іае раз. 
Раз по голові о 
Ще раз. 
Раз зверху по палі о 

Лаймо ще пять разів, 
Пять разів. 
Один, два, три, чотири, пять, 
Кріпко, 
Раз останній. 

Під такі окремі вигуки кладуться гуртові удари по палі. Це є 
первісні найііримітивкіші слова під ритм. Зони й складають первісну ко¬ 
лективну робітничу пісню. 

Моменти колактизкого ритму^ що спричинюються до повстання т.зв, 
вояцьких 5жовнірських, а на Україні козацьких пісень,як 5 
Б робітничих піснях, в.иявляються у військових маршевих походах. Цей 
маршбвий ритм підтримується ритмічним вдарянням по чомусь, що віддає 
ритм у звуках, натягнута шкіра /барабан, бубон/, металеві тарілки, да¬ 
лі ритмічні звуки рогу, музичних інструментів. Поруч таких ритмічних 
звуків ритм визначається командою, яка згодом переходить у пісню. 

З давніх дазеКд коли тільки виникла потреба в організації вій¬ 
ська, відтоді на Україні існує й козацька маршеза пісня. Цю пісню з 
найдавніших часів козацтво українське /починаючи від дружинників/ пле¬ 
кало й розвивало в історичну пісню козацьку й в дуІV1у. 

;і. . РОЗВІДОК НАРОДНЬОЇ , ішзії 

^ 37, Від дії до слова, 
- Коли ми звернеміось до календарних і нека- 

лекдарних обрядів, то в цих обрядових діях побачимо одне для них най- 
характеристичнішз5 а власне певну обрядову дію. Чи коляду¬ 
ють підчас різдвяних свят, чи ведуть весною хороводи підчас великод - 
них свят, зелених свят, Івана І-Ршала, обжинок і т.д., - в усіх цих 

-•елйліочних виявах іх обряд відповідний є разом зі дією. Затрачується 
певна енергія, переводиться певна праця. Перед нами, напр., дію^різд- 
вяноі коляди чи гаївок, весілля і т.д. виконує обряд багато людей, ці¬ 
лий,мовляв,- колектив; без огляду на кількість осіб дія виконується в 
певному порядку, струнко, гармонійно під кермою берези /коляда/, чи 
старости /весілля/, чи іншого впорядчика в дальших обрядових діях. Та¬ 
ка упорядкованість може виявитись лише тоді, коли ціла дія обряду під¬ 
лягає певному ритму, а його можна піддержувати або командою впорядника, 
або певним словесним чи пісенним висловом, піснею /колядка, веснянка, 
гаївка, рикдзізка і т.д./. Отже, потреба ритму й самий ритм ^обряді 
спричинюється ,1^0 повстання^пісекного тексту, ,др^ повстання пісні. Від 
закликапьноі дії обряду, від обрядового накликування щастя, добробуту 
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І ТоД, без слів, - бо сшма обрядова дія з цілому, як ми вже знаємо з 
попередніх лекцій, в або закликанням /закляттям/, або очищенням, 

через потребу ритмічного урегулювання дії поступово повстає текст у ■ 
формі обрддозої пісні - обрядового заклинання чш замовлення. 

Лій. й, слрзо_..л:-..рДвкррялкі,.^ Зтапи розвитку й переходу від чистої 
дії замовлення, заклинання до дії з текстом ось якії перша стадія - 
дія заклинального обряду на першому місці; слово не відограє зкадноі 
ролі, крім самого регулювання дії та її ритиму; замовлення' - заклинан¬ 
ня в цю пору можна вважати за чари-дію» Наприклад, сама дія без словаг 
обливання водою дерева, худоби, людини - це значить заклинання дощу; 
осліплення жаби викликає осліплення ворога-людини; замовлення від бо- 
РСЖВШ.$ повязати на нитку стільки вузлів, скільки бородавок, і зако¬ 
пати нитку під стріхою, порахувати бородавки від найбільшого їх числа 
до однієї^ вяжеться перший'вузол, говориться найбільше число борода - 
вок /напр.Ю/ другий вузол - 9, третій вузол - 8 і т.д. Найбільш рит¬ 
мічна дія це заклинальний танок шамана, первісних людей, що наподоблю*; 
ють війну з метою перемогти ворога, накликати собі перемогу. 

. . Слово в обряд.! пе_реБажає. Дальша стадія розвитку це та, коли 
вже Починає грати р’олю'слово,~але роля останнього ще цілком підсобна; 
воно лише розяснює ДІЮ; проколюється папір і разом промовляється, що 
проколюється не папір, а такому то /імя/ очі;'‘викачується яйцем пере¬ 
ляк /у дитини/ і промовляється, щоб той переляк вийшов, покинув /р>бр- 

•.яд очищення/. На дальшому ступені розвитку' поетичного слова, коли дія 
обрядова і це слово є рівнорядні й рівноцінні; напр., замовлення від 
пропасниці; дія; облічити раз тридевять, другий раз тридевять, тре¬ 
тій раз тридевять пшонин; завязати в хустку и на роздоріжжі кинути, а 
при тому промовити; 

Вам сімдесят сім 
От вам на кашу всім. 
Одрікаюсь, одхрещуюсь од вас, 
Ідіть собі на болота, на очерета, 
На нетрі, на пущі,- 
І нате ваші оце пшоно, буде що їсти... 
Не мучте бідних християн;. . / 
Трясіть'нетрями,-пущами, . 
Очереташш і. бо лотами.- ‘ 
Я одмовляю.од раба Божого Н. . 

Або ось -гарне люаоБнаш^іозлеккя рівнобіжне обрядовій дії; 
д і я: вийти вранці-'ТІЛЬКИ стане сходити сонце і тоді, -як буде хмарно 

- ‘-«а. дворі,--стати перед сонцем і прижазля.ти~три''рази; 

Добрий‘день тобі ,ооне-чно. . ясна. 
Ти святе, 
Ти ясне-прекрасне, 
Ти чисте,' "величне й' поважне; 
Ти освящаєш гори й до-лини, 
І високії м-огили--., . • ■ ■ ■ ^ 
Освіти, мене,рабу- Божу^ пер.ед • усім 
•Перед панами, 
Перед.,* царями, 
Перед усім, миром християнським -■ 
Добротою, 

'Красотою, 
/Дюбощами 

■ Й милощами; ' , 
' ; Щоб не було ні ЛЮбІЩОЇ, 

; Ні МИЛІШОЇ 
■ ■ ' Од раби^ Божої нарожденної .. 

миром; Хрещеної, молитвяйної Н,. 
Яке ти ясне, величне й 

прекрасне, 
Щоб і я така була ясна,ве-г 

лична, прекрасна 
Перед усім мйро'м християн¬ 

ським. 
На віки віків, амінь. 

Вже в цьому останньому замовленні дія зменшується й відходить 



на другорядне становище, а ка перше, гОоДОвніше місце приходить слово, 
яке набірае поетичного ритму й вислову. З цей мент слово-заклинання з 
чарів-діі перетворюється в чари-слово, що набірае 
вже самостійно чаруючої сили й заклинаючого значення. Наприклад, таке 
замовленням дівчина виходить у темний вечір, стаз на порозі й промоз- 

' ляз до ночім 

Ніч темна. 
Ніч тишна, 
Сидиш ти на коні булатному, 
Ка сідлі соколиному, 
Замик аєш ти ^комори,’ 
Гвірці й хліви, 
Церкви й монастирі 
І Київські престоли, 

І з добрих мислях 

3^.мкни моїм ворогам губи й губища, 
Щоки й пращоки, 
Очі і праочі. 
Щоб вони на мене нарожденну 
Хрещенну і молитвянну рабу Божу Н. 
Зубів і очей не витріщали, 
Гніва Б серці не мали, 
Щоб усе поважали 
маліі. 

А ось дівчина опівночі стоїть на дворі коло рогу хати-покуття і 
■з серцем, сповнена любови, промовляєм 

- Добрий вечір тобі,огненний Бугало. 
- Здорова будь, нарождекна, молитвянка, хрещена раба Божа, дівчино. 
- Куди ти летиш? 
- Лечу ліси палить, а землі сушить, а трави вялитьс 
- Не лети ж ти, огненний Бугало, ліси палить. 

Землі сушить, а травм вялить. 
Полети ж ти, огненний Бугало, до козака Н„ у двір5 

Де ти його спобілжш. Чи в наїдках, 
' Де ти його заоко.чишо ' Чи з напитках, 

Чи у лузі, Чи при вечері, 
‘ Чи в дорозі, Чи в постелі, - 

Учепися ти йому за серце> затоми ти його, ' , 
Зануди ти його, •' ... 
Запали ти його, 
Щоб він трясся і трепетався дзпііею 
І тілом за МіНою народженною, хрещенного, 
Молитвянною рабою Божою, дівчиною Н. 

Щоб він мене ке запив, і з іншими не задумав. 
Не заІБ Усе мене в помислах мав, 

І тягнувся до мене нарожденноі, хрещенної, 
І'ОЛИТВЯННОІ дівчини Н. 

Але крім цих дуже поетичних і настроєвих замовлень, в яких сло¬ 
во заклинальне відограє вже поважнішу ролю, ніж дія, такі самі ч а ри- 
с л о в о, що пркбірають форми такого ж самого заклику поетично-пісен¬ 
ного є веснянки', колядки,"рйндзівки, русальні та купальські пісні.^ 

Весняні заклики. З моменту пробудження весняної, 
природи від зимового сну цілком природньо повстає потреба цей радіо - 
ний, а разом і трівожкий за майбутній добробут момент обставити врочи¬ 
стою обрядовою дією. Ця остання виявляється в формі пісенного заміщен¬ 
ня-заклинання, весняного зашшку. 'В Україні заклик весни' заховався 
двох формахі І/ пісня-веснянка'звертається до персоніфікованої ве^^и 
й просить її привезти о собою свої дари /веснянка про добробут/Т 

Ой весна-нраска, що нам принесла? 
Ой принесла тепло і добреє літечко... 
Малим діткам - ручечки бити, 
А старим дідам - раду радити; 
А старим бабам - поседіккечко, 

і 
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іі господарЯАі - поле орати^ 
. А молодим господиням - кросенця ткати; '■ •■: 
А молодицям і дінонькам - та я погуляти,»* 
раду радити, пиво вамити*** 
А к якому дню “ к святому великодню* 

Або весклика, сповнена любовних переживань, звернена до персо¬ 
ніфікованої весни й співає про дівпину /любозка веснянка/^ 

Ой весна, весна, да весняноч:'^а 
Де твоя дочка, да пакяночкаг 
Десь у садочку'миє ссроч:-д 
іііовком та біллю да віядиває 

..''аль мені 

Своєму милому пересилає: 
Налізай іі що-неділеньки, 
Споминай же мене що-годиноньки, 
Гозком я шила, а біллю рубила, 

шо я полюбила* 

•ЇГ '> 
? 

"Т Сл - 
в. о • 

2/ піскл-веснянка, що за ь8.гічкого прозоззісника весняних ра- 
уважає птащрк, які прилітають з півдня й виявляють сіо.в гену - 
•г» /Ч лУч Чі»- те •> /*\ Ті л гг» .-01 ТІ .л. ^ /Ч т тут? --гт л о- зання веселим співом та щебетанням: 

- Ном ти найворо-ньну, 
■ Рано з вирья*вилітазг 

Іше по гороньках сніжекьки 
Ой ще по долинах криденьки стояли, Тай на постав ничку, 

- Ой коли пора прийшла, Щоб не вилітали 

^кали 

Ок я ти скіженьки 
Кіжкаїуіи потопчу; 
Загорожу річку 

Неволенька бийпіл п 
Ой т/ я Тії кошкеньки 
Нрильцями розжену; 

Молодецької краси 

! іташата-чиря та, 
Сиві голубята; 
Шоб не виносили 

б цих двох типах весняних закликів спостерігаємо лише одну дум¬ 
ку селянина українського: віруючи в суголосну силу дії й слова, цей 
селянин намагається викликати” нивіи бажане для нього здійснення того, 

те саме з наведеній нами веснянці в формі весня- що ВІН залишав* ХТ р- ■}' і ^ 
і. 

НОРО заклику ке так важким є згадування імени та образу, що подає різ¬ 
ні блага, як переоахування тог 

ж ^ *.*.«/ - 
>. • о - • 

ГІ п 
з ВІК властиво бажає* Отже гїерсоні- 

фікозакик образ весни тої чи іншої птиці можна зважати лише поетичним 
образом, персоніфікацією того, що так банане кожному селянинові бачи¬ 
ти. Отже заклик весни є лише особлива відміна заклинання або пісенно¬ 
го замовлення* 

Колядка, Те саіуіе можна споотерегти й в колядках та ринд- 
зізкахо Кожна колядка закінчується такшл^-о#азамищ_ 

1* Господареві й господині; 

Дай 4*0 
Лі, вам, Ьоже, ІДО о у полі врожайно, 

току буйно, з пасіці рійно, 
По дворі” збріЙЕО, коморі повно, 
А з домі склінно на челл.дочку, 
По дворі щастя на худобочку," 
На худобочку, на роговую 
На роговую та й ще дрібаз'ю. 
Най'же вам буде Бог на дорозі, 
На кождім броду, на перевозі. 
Ми вас вінчуєм щ-астям, здорозлям, 
Сими святками тай Різдвяними, 
Відтак прийшлими тай зеленими* 



2о Парубкові: 

кил6 зінчуеіл щастям, здоровлям, 
Щастям, здоровлям, зеленим вінцеМо 
В городі зілля, в дому весілля, 
в дому весілля все веселого, 
Щастя-*злорозля й зоего милого, 

з, Дівчині: 

А за тим словом оувай здорова, 
Бувай сігорова, гречна пакконько, 
Гречна панконьно, чом Марусенько, 
дай ще ті, Боже, з городі зілля, 
З городі зілля, з ДОМІ весілля, 
Дай же ті. Боже, в городі зольно, 
В городі зольно, дома'весолькоо 
Дома зесолько та радісно, 
Бости велика до черевика, 
Від черевика до чоловіка. 

Таке закінчення колядки в накликування добробуту, щастя й ховає 
в собі ті самі думки про достаток, радощі, сповнення бажань старших, 
молодечих, дівочих, що так щедро розт^дддані через цілий обряд коляди та 
його пісенний репертуар: багата кутяЛі всі обряди з нею звязані про май¬ 
бутній достаток, плуг, сіно, сніп" пашні, ворожіння молоді, щоб відгада¬ 
ти своє особисте щастя з майбутньому році -всі ці загадування й поба- 
жальні прояви в обряді такі самі^ як і в закінченню кожної колядки. Та¬ 
ким чином обрядові безсловесні ДІЄВІ загадування знайшли повторні вияв¬ 
лення й в словесній формі в колядковій величальній пісні, в іі поздоро¬ 
вленню, бо кріпка з віра в магічну мо:тзгмвість та силу слова^ як раніше 
в сшіу діюь Цю віру в побажалькз слово та-його здійснення відбиває ко¬ 
лядка, бо вона є вели чальна пісня о_бряду коляди, що й назву свою взяла 
від обряду, 

Мета кожної колядки украікськоі е "дім звеселити”: 

От сему дому, от веселому 
Чи повелите" колядувати. 
Колядувати, дім звеселити, 
Дім звеселити, діти збудити. 

Так питав господарів береза, стоячи під вікном хати. На це гос- 
подарь відповідаєм ”веоет^ь^в'ся, зесе-ьте'', Зищенаведені пісенні мотиви 
є основними для української колядки; як закликання словом, вони безпо- 

-чхарекнє-^аийшли із заклинань-дій самого обряду коляди. 
Коли колядники ВХОД]ЩїїИ Б хату гостг'Ьдаря^-то, щоб дійсно звесели¬ 

ти дім, виправдати ту ціль, з якою прийшли, вони міусіли для кожного 
члена родини відколядувати колядку з"відповідним для певного члена ро¬ 
дини, йому лише властивим, побажаїіням і поздоровленням. Це примзгшувало 
колядників відповідно до особи, до якої звертаються з колядкою /чи ді¬ 
дові чи бабі, чи середнього віку господареві, господині, молодому па - 
рубкові, дівчині/,/розробляти основне зерно нолядки-величання, розширю¬ 
вати та індивідуалізувати, вгадуючи інтереси та бажання того, до кого 
колядка направлена. Тоді головна ідея колядки - возвеличення - підій¬ 
мається Д9 піднесення тої особи, до якої величатіьна пісня звернена. В 
залежності від цього беруться на увагу всі обставини його життя й хати 
і підносяться до ідеальних полонень, до високого становища серед людей, 
до великого багатства, і^іудрости, статечности, хоробрости, коли це пару- 
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це дізчинао Такі ідеальні перспективи підносять стиль 
розробляїбть :ероолічности, зоагачують її новими мотивами 

бок^ краси, коли 
колядки до гі _ 
у цілий дуже цікавий твір, з певкою" фабулою й сюжетом, с) елементів ве - 
лича^льниг і злороБлень., що 6 основнхши' в колядкових піснях і змінюють¬ 
ся лише ЗІДПОЕІДНО до віку й стану тих членів родини,, до яких колядни¬ 
ки звертаються,' - з цих- елементів розвинз^ласд ціла низка колядок світ¬ 
ських, Коли колядники ■■ зверталися до господаря, тосподині,»'вони бажали 

вірности того 
матаріяльксго •ТГҐ\ статку 

таря, господині^, і 
су'. .Дівчині бажалі^ и щасливого 

хто 11 любить^ Ііарубкові, крім того, що й. дів- 
риіііа й козацької вдачі'в ..боротьбі з ворогами* Ці по- 
Л ччг — Л •» » <—* Л XX ЛЧ XX А А X ^ V* г А X» хм X Л. XX ТЛ ІҐЧ. Лр ^ ТХ . д ТОЙ спосю 

господао .живе 
5 що те що оажазться, 

о 
вже ЗДІЙ^ 

д.В р0ДИНК0)''0 
шлюбу й 
чин 1« діб коня — до. 
бажання колядка змальовує 
снилося або з’:ійснюьатіссь = господар .живе-в добрі й серед родинного ща¬ 
стя; дівчину парубок вірно любить5^а коли-зона в небезпеці, то її ви¬ 
ручає з біди чи полону;^парубок також кохав дівчину й щасливий, а ко¬ 
ли цівчмна його десь у полоні під кількома замками, бо вона надзвичай¬ 
на красуня, то він у боротьбі з насильниками ії виручав, відмовляючись 
БІД усього “ коня, зброї,, грошей, крім самої дівчини, і ТоД. Отже на¬ 
перед витворена поетична'гіпотеза в колядці, 
І змальовувалась реальними побутовими рисами 
ліричних, балядозих тем та казкових мотивів, 
повідними до даної особи та її стану. Самі ж 
перетворення й пристосування до обставин цієї родини виявлялися лише^ 
Е приложекні того чи іншого мотиву, теми до колядкового стилю Й розмі- 
■ру, витворення заріяцій на тему кінцевого здоровлення та внесення вла- 

розБивалась уже як факт 
на фоні готових пісенних 
як що зони всі були від- 
засоби імпровізаційного 

сного імени того члена 00лики кому колядка співалася. Всі ці колядки 
дуже давнього походження,.ще з. часів передхристиянських і головні мо¬ 
тиви та образи їх в основі своїй ховають якесь народне вірування, ко¬ 
ли вони оригінальні, або історичну подію боротьби народу з ворогами, 
аоо переказ, якусь мандрівку казку, баляду, що дуже давно заблукала 
на терен української зеіілі. 

Такими колядками вважати^ Соловій у садочку, Три соколи^ 
Три користі, Гастів^а будить господаря, Сонце, місяць і дощ у гостині 
Б господаря. Господиня вичікує повороту мужа. Парубок вибірається зо 
службою /дружиною/ в похід. Виправа на" війну, Облога міста, що в даз- 

заснована на кародньому переказі про облогу кн.Володимирам Вели- 
грецький цісар'видав за нього свою сестру 

тт: . 

И 
З метою, 

кя 
ним Гіорсукл 
Ганну. Далі йдуть колядки/Дівчина як королівна,, Дівчина губить пер¬ 
стень, Дівчина відгадз^з загадки, Дівчина потопав, милий рятує й бага¬ 
то інших. 

Після приняття українським народом християнства, чуже грецьке 
й болгарське духовенство, що на Україні були священниками й єпископа¬ 
ми і То До, виступило проти всіх цих поганських обрядів і пісень та їх 
переслідузатго й викорінювало. В наслідок цієї боротьби, а також під 
упливом християнської проповіді дещо їм пощастило витиснути 3^ народ - 
ніх обрядів та пісень. Але ке все. Дуне, багато, на щастя української 
культури, залишилося й: заховалося під виглядом двоевірря аж'до сьогод- 
няшнього дня.'Тоді духовенство, зрозумівши,, що викорінити те, що йде 
від народньої віри й, переконань, дуже тяжко, задалось метою використа¬ 
ти готові обрядові форми, намагаючись увілляти до них новий християноь 
кий зміст, П наслідок такої, мовляв, релігійної політики, багато обря¬ 
дів українських суто народніх послужили формою обрядів християнських, 
а,до народніх колядок почали втискатися християнські мотиви. Ці остан¬ 
ні поновлюють як настрій колядок, так і їх символіку, витворюючи новий 
цикл колядкових пісень -християнський. Насамперед повстац 
ють колядки про Різдво Христове, про Ірода, про трьох царів',^про Хре-' 
щення Христа.'Цим святочним циклом від Різдва Христового^до Йордані 
спочатку колядки й обмежувалися. Але згодом буйна символіка українсь- 
ких народніх колядок спркчинювз-.їїася до збагаччення християнського ре- 
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пертуару нозиии коллдкаї^іи^ від кародкенкл Христа Спасителя_ колядка 
вбіратга в себе й '"!ого стоаяїїа,ккя, схоплюючи ввесь цикл діві доби єван¬ 
гельських" оповідань, каоохніх ЛЄГ9КД й апокрифів /про це буде далі/ 
про життя Ісуса Христа., узаігальнюючи й опоетизовуючи іх своєю високою 
символікою/ 

Найпопулярніг.і є 'к :;лядки про Хреідення Ісуса Христа» Ця тема 
трактується в той спосіб, іДО Ісуса І'риста Богородиця крестить ще то¬ 
ді, як ВІН оув ма. 
та Богородиця біл 

ризи аж 

п 
V-/ 

оіб, Щ'.' ІСуСА 

дитин ОІС, Ця под 
ризи Господа на 
неоа, де одягає 

Ця подія розповідається ось як; Пресвя- 
Піднялись вітри 

дь, або іх забірають 
тихому 
іх сам 

^унаєзі» 
иО; и понесли 

янголи, Далі хрещення переходить у купання лриста; але ке сам оік ку 
пається, а з апостолами; після цього'слідує легенда про походження 
хресного дереза, на якому був розпятий Христсс, Символіка дерева ви¬ 
являється через образ дереза з трьома верхами або трьох дерев на го¬ 
рі, з яких рубають хрести,, будують церкву з трьома'банями, з трьома 
вікнами; 

Цо в перзе да оконде як сходить сонце, 
А Б друге да ОКОІІЦе як заходить сонце, 
А в третє да оконде ангел злітає, 
Агігел влітає9на престолі сідає. 
На престолі сідає - сильненько'ридаєо ^ 
А в тих слізоНі:.ках сам Бог ккпазся. 
Сам Бог купався із 

} ... т 

П !р тр.пДХ 
* ті X ^ -V» 

Ф ■Р' і • Ц-і. о 

В дальшому розвитку колядка обновлюється ще низкою мотивів про 
сльози Богородиці, з яких" виросла плакун-трава, квітки, а з крони 
Спасителя - вино; останній мотив розвинувся з колядки про страждання 
Христові, що вийшли з попередньої'колядки; в ній розповідається про 
страждання Христа та прокляття гробачлиьої изи, що всім согрішила й 
коли іі забивали під нігті Мученика /Христа/ то зона кров пустила; 

,Ге кровця кане," церковця стане, 
Таке саі\яе обєдкання мотивів хрещення Христа з його страждання¬ 

ми й в інших колядках; 
о е о » 

христа ^ мучила /жидоза/ 
Пентові шпиці 
За нігті гнали, 
І йому муки завдавали, 
З пальця мизинця 

Крозка канула; 
Хрозка кане 
Там Лунай стане. 
Аз ТІМ Дунаю 
Господь купався. 

З даїїьшому до цієі колядки приєднується мотив про Ірода, про 
переслідування ним Христа й про і^тзчу сз".Родини до Ргиітту; а далі та¬ 
ка прекрасна картина; коли Богородиця-спочивала^ позигзаючи сина, всі 
рослини, всі дерева схилилися перед кемовлятвом; ке виконали такої 
пошаіш^4ші5Є ошші та "терен і за це були прокляті. 

Так стародавні перадхрттс.тііянські форми народньоі колядкової 
пісні попозкюзаттися новими христилнсьукми мотивами, перетворюючи об¬ 
рази в символи, в яких виявлялася та ідеалізація, .ир змальовувала ща¬ 
сливе міайсутнє життя тих, до кого колядка відносилася. 

Г а і з к_и» Дуже важна й надзвичайно цікава група народніх 
веснянок є г а і Б н и, що теж: мають велике значення в розвиткові 
поетичного слова,» З них ще зелик^^ ролю відограє дія поруч слова. Хо¬ 
роводними імітаційними рухами в гаівка.х зиклит-ували зріст потрібних 
хлібових оослин; тому гаївки були рослинними /вегетаційними/ магічни¬ 
ми діями, які в старшу добу викскували всі, і лише згодом вони стали 
розвагою тіьки молоді та дітей 

Прикладом таких гаївок є ми просо сіяли^ сіяння маку,, в 
яких поетичні образи пісень взяли перевагу над вегетаційними діями й 



затемнили початковий магічний імітаційний акт<, Колись вони були в ду¬ 
же тісному звязку з магічними вегетаційними танкшVІИ, церемоніями, дія¬ 
ми, серією яких обрядові гри розпочиналися з початком соняшногО року 
й переходили через увесь господарський сезон, намагаючись розбудити^ 
зміцнити, можливо, розвинути.природні явища добродійні, корисні й пот¬ 
рібні та знейтралізувати ворожі й шкідливі. Ось зразки таких гахвок; 

При долині мак, при широкій мак. 
Ой як чистий, головистий 
І корінням коренистий. 
ІіРЛРДІї молодиці о завивайте головиці, 

, Станьте ви в ряд, тут буде мак. 
Або ще Й такий вегетаційний кінець: 

Мої любі маковочки. 
Сходітеся до купочки.,.. 
йо.ОіШте, дівчата, як мак на горі. 

Ця гаївка пізніше мав вже не такий тісний звязок з обрядом і популяр¬ 
на лише, як гаівка-пісня, як розвага: 

Соловейчику, пт^ту, пташку. 
Чи бував же ти в садку, садку. 
Чи видав же ти, як мак стоїть. 
Ой так, так, стоїть мак. 

Ще складніший шлях розвитку пісні від обряду відбувався в гаїв¬ 
ці про завивання горошку або огірків: 

Вийся, горошку, в три струмочки, 
А роди. Боже, в штири, штири, 
Щоби тебе черви не точили, . 
Щоб парубки ся женили. 

Або 
Ой вийтеся огірочки 
А в зелені пупяночки.. і т,д. 

ці гаївки безперечно заховують повний звязок з магічними діями- 
заклинаннями; але пізніше ця вегетаційна гра, що наподоблює ріст гуди¬ 
ни і стеблі цих рослин, вилилася з гру-розвагу, що називається К р и- 
вий танець* Цим танцем майже скрізь по Україні розпочинається 
весняна гра. Учасниці дівчата, взявшись за руки, довгою чередою біга¬ 
ють між трьома застромленими в землю кілками, або трьома посаженими 
на землю дітьми, або просто бігають кривульками, куди потягне їх про¬ 
відниця хору /коріфейка/ в супроводі нескладної одноманітної пісні; ^ 

Кривого танцй йдемо А ми кривому танцю 
Кінця му .не знайдемо^ , виведемо кінцю. 
То в гору, то в долину Бо Його треба вести 
То в рушу, то в калину. . Як віночок плести. 

Так само розвиваються від обряду відповідного русальні пісні, 
полонинські, купальські й обжинкові. Кожна з них відбиває віру про те, 
що русалки, або деякі злі істоти підчас Івана Купала, шкодять хлібові, 
праці на полі та насилають на збіжжя ріжні нещастя. А обжинкова вели¬ 
чальна пісня вже накликує щастя й добробуту на майбутній новий рік. В 
дальшому розвитку всі пісні цих обрядів поволі звільняються від обря¬ 
дової дії й ускладнюються вже часто любовними мотивами^ особливо об - 
шинкові ПІСНІ, які відзначають недалеку осінь після збору хліба, - по¬ 
ру старостів, сватання й весілля, - це пора, що є найтрівожніша для 
дівчини та її майбутнього. 
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СБРШі НБ ЗШЗАН1 З КАЛБНДАЗКИк РОКОМ, 

§ 38.’“Українське весілля та 
його головні І'ЛОМеНТИо 
—- Розглядаючи послідовний хід українсь¬ 

кого весілля в його основних діях5 уи помічаеїло три головних ак¬ 
ти, іцо коло них згуртовані всі його обрядові церемонії2 с Б а т а; н- 
н я, з а р у'ч к н" и та саме весілля» А такі обряди, як при¬ 
права Ьікків, гильця, короваю, навіть саме шлюбне благословення йііо- 
ма Й шлюб у церкві - все це дії ва}і{ливі, але лише підсобні, допоміг- , ‘ 
ні до трьох вищезазначених головних актів весільного свята» Пригляда- • 
ючись до характеру дії цих останніх актів, ми бачимо, що кожний із 
них наподоблює насильне в к р а д е н н я /умикування/ та 
куп і влю -п‘р‘о лажу молодої, далі .примиренна 
обох'сторін, спільний бенкет, жертва й, нарешті 
ВБЄД8ННЯ молодого ДО ЙОГО шлюбних прав; 
з тою лише ріжницею, цо ножний дальший акт в повнішим і докладнішим 
розвиненням попереднього; а власнеє 

І* Сватання можна зважати капелобленням спр_оби умикання молодої» 
замкрення~й купівлі .її /за пляшку гоЬГлки/; при цьому йде релігійний” 
ритуал обмін/ хлібом, пиття з тої самої чарки"- це все формальні сим¬ 
волічні акти при заклгоченні умови на право молодого відвідувати свою 
наречену поза всякими церемоніями без страху за людський наговір на 
молоду, що приймає в себе парубка. 

2. Заручини так с^аі^о починаються візитою сватів та наподоблен- 
ШЧ вор_ож.о^і боротьби ішк сторонами молодого й молодої, і ця ворожне¬ 
ча, нарешті,'зводиться до встановленого по згоді викупу. Ця основна 
дія так СШVІ0 супроводиться обміном хліба, запрошенням молодої сісти 
на. посад; спільна вечеря та'визкакня за молодим бути ближче до моло¬ 
дої, на що мати молодої прилюдно дає свою згоду. 

3. Саі/іе весілля є ні що інше, як суттєве відтворення ^іх тих 
гюловні^ моментів, ііо вудбуз^тися" підчас сватання та заручин, - лише • 
з докладнішими деталями символічних ритуалів та ширше й глибше розви¬ 
нених. Саму драму викрадання розвинену в найтрагічніших сценах війсь¬ 
кового походу та" нападу молодого на обісця й хатк батьків молодої та 
саму молоду з метою її уволікти силою, цей третій акт визначав найяс¬ 
кравіше. Супроводиться він опором родини молодої, зокрема її братів, 
замирення двох родів /молодого й молодої/, викупне, що платиться бра¬ 
тові молодої та цілій її родині, врочисте садовленкя молодого на поса¬ 
ді перед свящешшм деревом-гильцем, розподіл священного хліба /жертви/- 
короваю, введення молодої до хати-молодого - це все є найосновйішою 
лінією розвитку цілого весільного обряду, 

§ 39. Українське весілля відбиває 
найдавніші моменти українсь¬ 
кого родинного побуту. 
--- Таке потрійне наподіблення того 

самого акту умикання /викрадання/ та купівлі молодої з усіма ритуаль¬ 
ними діями з ним евязаними й є кайоскоькішим, найголовнішим у весіль¬ 
ному обряді в цілому; БОНО свідчить про те, що цей акт так ізрісся з 
психікою українського народу й.є таким сильним й незмінним, що мимово¬ 
лі приходить на думку, ще він є й дуже давнім та освяченим цією свя - 
тою давниною в якусь непорушну традицію, набравши в ній найглибшого 
релігійно-ритуа.їїьного значення. І справді, коли ми звернемось до на- 



тих найдавніших памяток^ до нашого літопису5 то про ритуальну дію ве¬ 
сільну літописець згадує ще з часів передісторичних о 

Наш старий літопис оповідає, що в наших племен було два основ¬ 
ні моменти весільних обрядів^ у полян, найкультуркішого''українського 
племені,, все проходило "тихо і кротко'% після ВСІХ "весільних звичаїв” 
молодий не,ходив по дівчину, а іі приводили до його двору ввечері, а 
на ранок "приН'Г^-даху что' ка ней в.ьі дадуче"» Тут іде мова про той весі¬ 
льний 
ських 
ло, а п^друловя 
каху у зодьіу.дьвк: 

лежить ОСНОВІ весілля ад: до тепер, в інших україн* ооряд.^- 
племен .•/нв.лр. о , у'деревлян/ такого обряду, як у^ полян,'ще не" бу- 

■Ч' 

водились Чсірез умичку біля В„ о 'Д и /”но умьі- 
уТ себто на певних місцях," куди дівчата виходили 

по волу, 1.. .т^^т їх канал и, очегилно за попереднім порозумінням /"и Т5^ 
сь него же хто СБЬщаватеся”/;, в інших'-племен /се- умьїкану ?<еЕьі 0.0-0ь 

верян, ьатиуів/ уіог'аннл зі збувалося "на ігрищах між сеДаш”, Таким 
чином, українське весілач заховало всі найяскравіші ознаки надзвичайно 
да.вньсго й надзвичайно сильного побутового й релігійного подружнього 

тг:-> пят^и.-. ь.лро походяюкня вказущть ще й яскраві "сліди 
л Й, і- у з иебто такої форми 

головну ролю-шідіграз' ке батько 
саму й головну ролю жінки 

обряду. На таке давнє 

и, >«,> М д. 

в українському:весіллі; роля 

м а т р 1 я р X а ї Уз себто такої форми родини та родинного життя,де 
а мати та взагалі жінка. Таку, 
молодого й ілолодоі ми спостерігаємо 

батька майже непомітна. Свати звертають-., 
ся .Л 0^ м а т-З.-' р' і; зона п є р ш а іх частує'; до неї звернені всі 
весільні пісні; мати б л а г о с л о в л я є донькз;, коли вона йде- 
просити до себе.-на весілля; м-ати. зустрічає й приймає" поїзд молодого; 
мати кладе останній дівочий вінок ка голову своєї доньки; вона веде 
молрдих до .деркви,'коли молоді за звичаєм ідуть до церкви разом; мати^ 
тоді кладе перед кіньми хліб та посипає молодих; вона зустрічав й прий 
має молодих,; коли вони вертаються з церкви, - вдягнена у :.вйвернений 
кожух та посипає іх збіїятям; мати перша, п’є за здо.ровля молодих; зона, 
здіймає з голови ■ своєї'дочкй-молодоі дівочі ознаки., голови своєї Д0ЧКИ-М0Л0Д01 дівочі ознаки., мати,V.вик•онує^ всі 
церемонії підчас прмняттл молодого та його пб'ізду /дружини/; мат/, та- , 
кож^грає голо.вну ролю, коли іі донька входить'до хати молодого; до ма¬ 
тері вдаються післакці з поислані .від-молодого;, 'щоб оповісти іг 'про чи¬ 
стоту та мора,льі-іість за' ді.зочо.г.а.життя ■ іі доньки. Про. харакде'р' матрі- 
ярхальноі родинису'весільному..’обряді.., свідчить . і’роля- '.с- т а р. о :С ,т:и, 
яким буває’переважно брат'йатері V-^яДько молодої; молодого/, що за", 
відсутністю батька, ■ репрезонтує. чоловічу повагу ..в родині, або ^ началь- • 
ника родуо РоляГіСтаоосши дужедо важна; це',;-'жрець хатнього ритуалу та. 
вогнища; він бларослоіЗляв;.яа право: виконМЙД всіх ритуалів та-'звичаїв; 
без його благох^ло'вешя ,.к'е'Чіо,€е".відбутиСя. ні одна обрядова церемо.нія... 

^ 40 Весілля й істо¬ 
рична традиція^ 

Ваг/а г також- і' роля"старшого боярина; 
це є церемоніялмаиот.ер■•зесі;,.ттьн,о,го .свята;-^хоч він нічого не розпочинав’ 
без благослоБбШія•сМ-рбефи, але він плав" провід у поступовакні молодих 

:авіть заступає^-, де треба,, моло.догос Ця роля. у весіллі припадає. за*~ 1 наві 
вжди братові молодогР 

^ -V • О . ^ 

■а00 тому, хто його заступав. 
Весільний обряд, крім доісторичних моментів'умикання, купівліг 

продажу та інших звичаїв, залишив ще звичай звати молодих нн;я - 
з е м і к н яиг' .и'к о ю, а.членів дружини б о я,р а м и, Мітоло- •, 
ги пояснювали ці'-каззй^ суто .поетично-мітичною... концепцією пр/шлю.бне 
єднання вогню й:вод.и;'-крім то.гр, .князь є вождь родУв Але. кайкраще'^цей 
звичай З’ясував укра-інський’■письменник та історик М.Ко'стомарів. Він. 
зазначав, що посад •молодих - -то є престол князів,^ а титули"князь", 
"княгиня" то назви з їсторйчноі традиції з.а доби князівськоіі біль - 
шість дій, з яких ск'.пада-Йься. українське верілля, належить до/дуже 
дапекоі історичної ■■ доби.іГ склалися-ще' в пер-йісну епоху історії Украї¬ 
ни, заховавши всі'риси' взаємин ..-між к н^л з.е.м та його д р у ж и- 



н о ю, “ як іх наподобленнл та гіперболічну ідіалізацію тих умов жит¬ 
тя та добробуту, цо ними визначалося дійсне життя князя та його роди¬ 
ни» А похід молодого з боярами й пружиною по молоду відбиває навіть 
деякі історичні моменти з походу ведикого князя Володимира, коли 'ВІН 
''умикував" Рогніду, або переводив похід на Корсунь та здобував собі 
грецьку царівну. Отже, коли з українське весілля вплелись побутові 
первні ще з часів доісторичних^ то князівська доба довершила розвиток 
цього обряду, що в такому стані зоховався аж до великої української 
резолюції 1917 р, та Украікськоі Деря-'ави; правда, християнська релі- , 
гія цей весільний поганський ритуал дуже пошкодила й здеформувала,^ : 
розкладаючи його та задчінюючи суто церковною обрядовістю; але найбіль¬ 
ший нанесла йому большевицько-радянська влада. 

§ 41 Артистична вар¬ 
тість весілля. 
——1.——З такому процесі дефоомаціі та все більшого 

забуття основного побутового та історичного пережитку українське ве¬ 
сілля перетворюється з грандіозну гоу та народню драму, різноманітні’ 
акти якої розтягнені майже на тижц^ень, але концентруються довколо вка¬ 
заних трьох фаз розвитку того самого ритуалу - наподоблення військо- 
ДрХР походу молодого з метоіо ьикрасти дівчину. і£тапи боротьби з-за 
дівчини двох родів та примирення іх і переїзд дівчини до молодого - 
де суть конкретні вияви вищезазначеної дії. З цього бачимо, що весіл¬ 
ля поступово' від .обряду перетворилося в народньо-артис- 
т и ч н у д р а м у, всі частики якої повязані одного центральною ді¬ 
єю,, переслідують лише одну мету, а в своїй суцільності ховають одну 
ідею - витратити всі сили тіл^^ки на те, .щр,б В5.іма вчинкщйи, намірами. 
замд.вленнйми та інли.ми лаклішаллно-очистіїльйими діями визначити нй- 
кращі обставини для маибхтнього добробуту й ррдиннр.гр ща,стя молодих. 
Крім того у ь весільному обряді визначається повна індивідуалізація ., 
ДІЄВИХ бсіб,та.певна.- ім тільки визначена, їм лише"властива роля.Та- 
ка артистична,ткпозість.кожної дієвої особи: молодого князя, молодої 
княгині;, матері МОЛОДОГО й молодої, старости, дружка, старшого бояри¬ 
на, світилки, все це поступово склало"замкнене в собі коло й свід¬ 
чить, що первісний фактичний релігійно-побутовий ритуал набрав суто 
мистецьких традиційно типових та постійних" форм певного викінченого 
з собі артистичного твору з його синтетично-кульмінаційною драматич¬ 
ною вершиною - прощанням молодої із своїм дівоцтвом та їі покриттям: 
з цього менту дія швидким темпом іде до кінцевої розвязки» 

" Це більше цю прикмету українського весілля підтверджує стилі- 
заційна основа багатьох дій, - коли їх первісне суто релігійне зна у 
ченкя затратилось та набрало.іншого вже суто символічного сенсу. Уті- 
літарна основа майбутнього добробуту молодих покривається символічни¬ 
ми барвами, що з суто обрядового Ьитуаду підносять весільний обряд 
на вищий ступінь артистичної сздоои. Всі. три весільні акти виглядають 
властиво'як самостійні форми або заріянти родинної поважної драми, а 
не послідовні сталії того самого обсяду. Підчас прощання молодих з 
дружками подругами і дізоцтвсм дія набирає повного й глибокого інди¬ 
відуального драматизму: пізенні партії ліричні, сольові переплітають¬ 
ся з пісенними партіями хору, .^ось, хоч здалека^ але ніби нагадує ан-: 
тичну драі-іу; коли внутрішній-, .'індивідуальний світ молодої протистаз- 
люється в образі хору чо.мусь колективному, обєктивному, що співчував 
особистій трагедії подруги, товаришки, яка з ними розлучається, І 
драматична дія розгортається з щось глибоке, що заполонює всіх при - 
сутніх і примушує їх. .також пережити особисту тоагедію дівчини, яка 
прощається з тим світом, і оточенням, з яким зріднилася, бо перед нею 
стелиться нове .життя,, загадкове й невідоме,А в цілому ця драматич¬ 
на весільна дія розгортається в надзвичайно багату й складну систему^ 
релігійних обрядів і символічних актів, особистої радости й страждай- 



нк, колектизкого співчуття; цеюе переплітаються то ліричними, глибоко 
настроєвими образами, то жартівливими перекликами, які ослаблюють лі¬ 
ричне напруження, бо інакше"це останнє могло б перейти в особисту тра¬ 
гедію й порушило б радісний весільний настрій цілої дії- 

Але ідеалізація йде далі^ пісні весільні нам кажуть, що в буду¬ 
ванні життя молодих найближчу участь приймають не тільки люди, але й 
сшл Бог, свята Богородиця та янголи. Поруч надзвичайно активну участь 
у весільному обряді приймають усі предметні природа й тваринний світ; 
зовнішня природа; небесні світила, фльора й фавна, - все це від ливон- 
ського кедра до останньої польової квітки безпосереднє зацікавлене/в 
тому, щоб молода княгиня була здорова та щаслива й виявляє найтепліше 
співчуття, що доходить до містичного та поетичного залицяння. Ясне со¬ 
нечко 'В тому чи ігііііому актропоїлорі)ічкому образі, готує придане та від¬ 
проваджує молодих до ііілюбу. Ясний місяць із'своєю дружиною, вечірньою 
зорею віддають дівчину заміж і наділлють іі щастям-долею. Можна дума¬ 
ти, що весільні пісні колись у давнину відогравали ролю молитзи-гімну, 
з яким нарід звертався до Бога й до природи5\де так багато таємничого, 
незрозумілого, а через це саі/іе й небезпечного. А культ сонця, як це 
ми бачили раніше, проходить через увесь весільний ритуал. Весільне 
гильце - то дерево .хиття; зелені його оздоби виявляють початок цього 
життя. За старих часів у весільний обряд включався й обход довкола зе¬ 
леного дерева; весільне" грільце замінило цей ритуал-і перейшло в надз¬ 
вичайно поетичний символ; а сршволізує воно молодість і саму молоду, 
11 дівочу чистоту й красу; зазивати гильце - то значить завивати кубе¬ 
лечко, родинне гніздечко .Для молодих;- вечірня зоря п#руч місяця - то 
уявлення про подружня; сонце й навколо нього зорі то символ матері 
з малими ДІТЬМИ о''’ ■ . 

Поруч із гильцем.на.чільне місце виступають в і н к^и, перева¬ 
жно з барвінку. Барвінок'вічно зеленийі він навіть і з найбільшу спе¬ 
ку нагадує мороз, сніг, - це символ'першого кохання та шлюбу, а вінок- 
то атрибут соняшнього весняного культу". ' ' ■ - . 

Одну з найголовніших, ролей у весільному Обряді -відограє ко¬ 
ровай; коровай-це священним хліб, що символізує жертву, для ВИГ' 
товлення якої'брали волу з Лунаю, або із сімох різних криниць; борош¬ 
но /муку/ для короваю брали; з .сімох міхів;- мололи іі з пшениці, що ро¬ 
сла на сімох полях; мололи іі на сімох жорнах,...переховували іі аж сім 
літ, до короваю додано аж сім-'К-іп я-Юдь^'від'сімох білих курок; сіль 
брали із сімох возів, а масло із., сімох'макітер, що стояли в сімох ха¬ 
тах; масло збито з хмолока. від семи молодих корів; доки-місили коровай, 
св.Трійця по церкві ходила,. Спаса, за ручку водила..Коровай оздоблюєть¬ 
ся цілою низкою зображень у формі сонця, місяця, голубів, частин тіла, 
рогатоі худобиі роги, ратиці, дійки коро ви, в чому виявляється 
звязок назви коровай, з назвою к о р р в.а, як первісною жерт¬ 
вою, цку колись приносили, а зображення сонця й інші символізують звя¬ 
зок його з культом сонця; перег тим, як са.дити коровай .до печі, цю ос¬ 
танню вимітав парз^бок ”к*учерявий”, "вірмен'% себто щасливий /у бага - 
тьох народів кучері означають щастя, "вірняний" - той, що вірно 
любить нарешті," "багатий*^; отже кучСрЛвий, вірнякий та багатий нада¬ 
ють обрядові значення вірного в-заємного кохання та щасливого подружжя/. 
П о с а г - символ кн.язівс.ьксго трону для наїівмзначніших осіб. Кожух 
вивернений догори- вовною, простелений на посагові, - багатство, щастя, 
здрровляо Цей факт відбиває стародавній'звичай садити молодих на шкі¬ 
ру тварин, шсо якої приносили в жертву богам та з і дали. Покриття мо- 
долоі символізує залежність від дружини-чоловіка.^ 

Така символізація проходить через усе українське весілля й ске¬ 
рована на те, щоб означити.та накликати щасливе подружжя, любов та 
найкращий добробут молодих. У цьому через накликання бажаного, ховає- 

.ться й пояснення тієї.(ідеалізації та казкової стилізації, що своїм ар- 



Ь-. -ч 

ТИСТКЧНИМ Г'Л‘.5ро:і виповнюй всю дію і'І спів впродовж всього украіксьйрго 
весілля, розцБІчуб первіСхЧу^ очевидно, датгеко простішу - схематичнішу 
дію перлами поезіїр ірантазіі та чудовими символічними образами. Хіба 
не перли отакі пісні'весільній 

- Сіяла зіронька, сіяла. З ким же ти, Марусю, шлюб брала?. 
З тобою, Івасю, з тобою - як ясний місяць з зорею. 

- .По'ЧІМ же ти мене, Марусю, поизнала, що ти мене місяцем наз* 
вала? 

- По мові, ПО’МОВІ, Івасю, по мові - щоб був царськітй вінець 
на голові. 

А ось чудова лірична пісня на тему розл^/ки-молодої з родиною. 

наділю грало.' ' 
■■ 'Не' море ж* то грає /Міе/, то каруся потопає. 

Гоя,; батеньку, гоя /Ь±з/, .вирятуй мене з моря. 
Немає, доню^'Голя /Ьів/к рятувать тебе з моря. 

їхала дізо'чка- з-під вінця 
"■ . .1. зломила березочку з верхівцяї 

, , Стій , моя барезочко, без верха - 
і’;'Без. кудрявого гіллекька, без іппрокого лиотонька. 

^ ••'изи, мій татунцю, без мене,, ^ 
■"■ Без моєї руеоі косокьки, без моєї тихої ходоньки. 

Без мовІї низької уклононьки. 

І схилилася верба.до кореня 
Схилилася: ьіаруся через стіл до матінки. 

стіл головку клонить, а під столом слізоньки ронить*... 

Особливо глибоким почуттям пареняті пісні про 
заміЖі--' 

сироту, що виходить 

ч . Ой/'ходила'Ііаруся по крутій горі, 
■' О. Оа''заг.леділа'оедззня на бистрій воді... ' ■ 

•г .Пливи, .' пливи 5 • С'Єчїїєзкю тихо по воді, ■ 
...Прибудь, прибудь, мій'батеньку, ^тепер ік мені. 

• : -^‘-Ох і ,.рад 'би'я5 дитя моє, до'тебе'устать, 
- • •. / Насипано ;сйроігВемлі ка руки моі.'’- 

.. Іарусйк’'.батеньком передб^,Богом оїоітьр 
• Навхрест ^рукіг держить, 'Господа проситьі 

• ■ ''’Ой, Есже’^ійій ишш /\хв/1 пусти мене з кеба додолу., 
■ >Га нехай я побачу свою, свою доню. 

Чи хороше .да поря-ь;;ена., чк ,з, добрий час да поса.жвна" *. * 

Ця остання'пісня пар.бкята настроєм похоронного голосіння. , 
Загальна мистецька: ознака украікеькоро весілля є та, що воно,як 

ні один, народній витвір;,^ найгди.бше :пр-осякнуто поєднанням усіх мистець¬ 
ких родів; пісня,умузйка, ..танок', і'.поетичне.-слово, та гоасрічні образи де- 
коративности; це' надкр-ащий,. приклад /хистецьКого :• :С и н' к. р е т и з м у. 
Таким чином' багатство українського::'ьесіл.ТІЛ з боку, змісту" й 'форми є таг 
ке велике ,- ^ П'Гтяяпкт. ВпКО цр. мп^а рпі чияТілля X -■VІбя р п/^- 

РЯДОМ КОЛЯДИ 
‘більше .збага 

хіба з об^ 
все 

та симво¬ 
лічними образаїлк, обрядами та,.по.ез і Єю на найрізноманітніші^ теми, що яс¬ 
краво відбивали/настрій••■■уч.ас.нидіз,, особливо • молодої. Врешті утворилась 
така;.надзви'чайкб багата й-,-складна дріматична. дія,, яку..Хведір Вовк, наш 
найвидатніший'етнографу назвав ,хл і 'т\5^ р г і є ю, службою Божою, якої 
в цілім світовому скарбі народйьог культури немає,■крім українців, ні 
в одного іншого народу о Українське весілля має велике значення й для 



дослідіші^а н&родндоі Л МФшді^шжмМ^ 
матер1ял/| яке весіль > Ойі 

і 42, Заі4|ІІ^,«аня* 
—— Зж8 з ГТі^арвДїІЗ? !ТбркЯІЖуЛРбІі|(^' 

ний обряд у своїй основі & або обряд аамовлення /злклігії^я/, 
або заклинання /накликаїйїя/# Кожен із них скдаяа^гься^ з йиз*» 
КИ тик і Другизс, ІДО ЗГОДОН ВІДриваю-ТЬСЯ ВІД головного ОВОрО пня а 
довжують уже не своє окрвіїв ІСЯуваШіЯ ЛК заіііозлекня в сї^ислому розу • 
мінні цього слова, так і закликання /весни, доі^ і т^д»/. Такиц «ико^ 
історію замовлення можйа; Собі уявити, як іС'Тррію нроцеру виділещуа 
ШЛлення /диференціяціі обряду/ із з^^ал.ьн6]і о_б'^лДрвоі діГ, 'йі-е/тязисо 
сказати, коли сталося так, що аамовлення отало^існувати як окремий' об¬ 
рядовий акт; можна лише гадати, що це сталося дуже рано, ще мабуть а 
доістори^і часи, бо практичне життя боротьби людини з нечистою силою, 
коробами і т,д. вимагало окремої обрядової ліі« У всякому разі історія 
життя людського вже застав залювлейкя відокремленим від головних обруі- 
дів поруч таких замовлень, що існують укупі’з ними. 

Щодо внутрішньої історії самого замовлення, то ми вже знавмс 
/див,стор,40 й далі/, щр 1 замовлення розвивалось від дії .до,-слова, 
хоч всетакм дія обрядова не могла зникнути цілковито. 'Замовлення-дія 
8 першим ступнем ЙОГО ЖИТТЯ /замовлення ВІД бородавок/; дальший етап - 
слово поруч дії; нарешті, слово розвивається й переважав дію,"бб ма - 
гічна Сила від дії переходить уже На слово, яке набирав вже оамоотій* 
ного значення; таким замовленням є- замовлення плачу дитини Й особливе 
замовлення любовні, наведені вище. . 

§ 43*'Похоронні голосіння. 
. ' Украінеькі голосіння в останком дуже 

Давньоі ритуальної поезії, що розвинулась звязку з похоронними,обря¬ 
дами^ ще в передхристиянську добу. іЗ них ще й досі відчувавться відгук 
давніх вірувань і поглядів на смерть, на душу, на позагробове життя, 
на відношення людини до природи і Т.Д. Це ВЬе свідчить про ІХ'НаЙТІС’^ 
ніший гвязок з обрядовою традицією.,Тому то українські голооікня ще й 
досі творять невідлучну приналешість народніх похорон на прос¬ 
торі України. Найголовніша прикмета первісних голосінь,’ це іЛРсвббід- 
на - під упливом глибокого настрою втрати батька, матері, сина, донь¬ 
ки, сестри, брата і т.д. - безпосередня творчість /імпровізація/, що 
творрить вільну ритмічну с|юрму ліричної поезії,, що ке звязу4ться ніяїсіі- 
ми рямцями; через це саме ■ в "будові голосінь помічаємо постійне ..помі - 
шання‘віршованих партій із прозовими, що й доказують принагідну імпро¬ 
візацію, як ліричний уплив індивідуальних почувань горя з причий утра¬ 
ти близької, дорогої людини, через перечислення Індивідуальних найліп¬ 
ших прикмет покійного та звязаних із ним надій і обставин смерти* Це 
все спричинюється до витворення вільного речитативного виконання^ а 
голосільні мелодії мають форму вільної імпровізації та речитативу. 

Ось.наприклад, голосіння жінки над тілом свого чоловіка; 
"Хозяіне МІЙ, господарю мій, 
Приятелю мій, розкіш моя, 
На що ти покинув мене з діточками? 
Хто ж мені буде приятй так, як ти? 
За роботою я не знала горя: 
У мене все було готове: і посіяне, і пооране, 
А тепер, куди не повернусь, вже тебе згадаю... 
Чом ти мене не розпорядив, не порадив? 
Що буду я робити? ., 
Звідки я буду тебе виглядати? 
Чи з Гори, чи з долини, 
Чи ‘З високої могили? 



А ись голосхшїя маторі вад тілом сина-парубка: 

Синочку мій^ 
Пастуше мхй, 
Дитино моя. 
Хто ж мені хзд!;оби доїшядати? 
Звідки я тебе бзгду виїчіядати? 
Яа буде зозулевьі-са кувати. 
То я буду питати: 
мЧи не бачила мого ситючка?®^ 
Людські діти будуть віддаватись, 
А моє серденько н?і шма.точки хЗуде краятись. 
Прости ж мент, соя дитиночко. 
Що я тебе не де глянула, о 

Голосіння матері над тілом доньки: 

Дочко ЇЛО я, молода моя^ 
Невінена^ смутна та кевеседа, 
На що ж ти покинула мене? 
Зятю МІЙ, мураво моя зелена*.. 
Подивися на евсю молоду сгяутну та невеселу*. * 
Дочко моя, голубко моя... 
А хто ж мене тепер доглядати буде? 
Дочко моя, дитино моя* 
А хто ж тепер буде твою косу розплітати? 
Зятю МІЙ, смутний Та невеселий. 
Коли ж ти до мене старостів прислав, 
Що тепер ти мою дочку взяв? 
Дочко моя, господине моя... 
Ти ж то було всю роботу робиш* 
На кого ж ти іїоне тепер покидаєш? 
Хто тепер мені помок е? 
Хто мене порятує? 
Хто голову мою оомие та розчеше? 
Дитино моя, дитино моя, 
Скажи хоч слово ще до мене. 

Тоді як дівчата плетуть вхкок, усі плачуть, а мати голосить 

Світилки г.їбї* приятельки мої. 
Сусіди мої молоді. 
За кого ви мою дочку виряжаете? 
Для кого ви ВІНОК плетете? 
Чому ж ви смутні, но співаєте? ’ 
Дочко моя, молода моя* 
Подивися, який ВІНОК тобі сплели СВІТИЛКИ твої, товаришки*.. 
Всміхнися до них... 

Шс одягають ВІНОК, усі моляться й плачуть, а дівчата починають 
голосити: 

Подруж внько наша, голуб инько • 
Куди ти йдеш ВІД нас? 
Коли вернешся Д'-'^ нас? 
Коли співати з нами будеш та гратися? 

Товаришка наша приятна та дорога. 
Чого ти перестала сміятися до нас? 
Чому не подивишся на нас? 

• 
•

 



Коли на“ вінкопітетеяЕю є дівчина сирота, то вона голосить окремо 

Товаришко моя, приятелько моя. 
На що ти покинула свою стару неньку? 

■Тучче ' б я була, вмерла... 
; Тобі ж тут добре було «о.- 
-. Тебе любили, .доглядали, тобою тішилися... 

Ти ж то не знала, як тяжко сиротіашти 
.По чужих людях, по чужих хатах, без матері, без батька... 

. ■ На що ж ти іх покинула:^ 
•• .Лучче б я була вмерла, бо тяжко мені на світі жити без батька 

без матері. /Всі плачуть/.. 

^ 44. Хто:Є творцем голосінь? 
—-- З прикладів ми бачимо, що над . 

покійним^голосить лише жінкам дружина, мати, сестра^ подруги. Це про¬ 
ливає світло ^ на те, хто з творцеди похоронних ГОЛОСІНЬ? Отже, таким 
творцем ГОЛОСІНЬ в вся жіноча по^-овмна українського народу. >Чнка, в 
душі якої переважав емоціональна сторона нал інтелектом, це глибоко 
ліричний настрій своїх переживань через утрату найдорожчої ій людини 
виявляв у свобіднім речитативній формі голосінь; тому гоїїооіння й в 
найліричніші твори нар.одньоі обрядової поезії, в інших словянських на¬ 
родів /у білорусів і’моск.винів/. підчас похорон голосили не члени .роди¬ 
ни /матидруікина,; дочка, .рестра/, а плакальниці ,■ що спеціяльно найма¬ 
лися за гроші, щоб яккайкр^е оплакати покійного. Але іх голосіння вже 
не були зільними імпровізаціями', бо не переживалися повним .почуттям; • 
утрати, .а виконз/валйся за’^шаблоном після, певної'вже виробленої..тради¬ 
ції. Ось тому українські голосіння є особливо вартні й особливо,пое¬ 
тичні через глибину ліричного почуття, яким вони сповнюються підчас 
іх виконання. ~ , . • 

^ 45. Форма голооінкяіречитатив, 
сзобідна імпровізація'. 

^-—.—^— ;4е .дивлячись на таку глибоко осо¬ 
бисту прикмету українських голосінь, все ж таки вони з боку своєї фор¬ 
ми підпорядковуються певній Зі5ерхній будові. іЗ них визначається три 
конструктивні частики^ І. Лірично-епічне змалювання хвороби чи момен¬ 
ту смерта та значення покійного для родини,.оцінка його праді; 2. чи¬ 
сто ліричне зислозленкя власних почувань з приводу втрати /туга й 
жаль через неспознекі надії’, ‘ Ьиріцтво, бажання смерти собі і т. 
д,, а часом долається ще й молитва за душу померлого; 3. переходова 
частина, що лучить дві попередні частини^ це поетичні образи’’- "порів¬ 
няння похорону з весілVЛям, коли помер парубок чи дівчина, звернення 
до могили, як до зятя, до невістки, заклик до природи, звернення до 
пташок, до.' душі покійного з проханням, щоб- відвідувала, не забувала. - 
А це все вкупі творить■голосіння наскрізь ліричне"й тісно повязане з 
обрядом похорон. 

Голосіння, що може бути ке поєднане з обрядом є те, коли жін¬ 
ка голосить і промовляє під упливем свого особистого горя - втрати 
коханого /парубок відбився від дівчини, або зрадив 11/; чоловік поки¬ 
нув жінку, тяжке життя сироти і т.л. 

в українських голосіннях відбиваються останки прадавньої бага¬ 
тої колись ритуальної, обрядової поезії, що в звязку з похоронним об¬ 
рядом і віруваннями в позагообове життя розвинулася ще в дохристиян¬ 
ській і доісторичній добі. Голосіння переховались, як^зазначає проф. 
Філярет Колесса, переважно у віршованій"формі; їх нерівномірні_рядки 
без сталих цезур вяжуться найчастіше на основі паралелізму в більші 
й менші групи, з яких кожна замикав викінчену думку або образ, рівно- 



біжний уклад слів у паралельних рядках подекуди, вирівнює віршовану, 
будову в ряьшах поодиноких періодів та поєднує іх численними дієслів¬ 
ними римами. Але ця будова віршованих рядків і періодів різноманітна, 
ділком вільна й ніде не 'Щ^качає якого‘сь сталого ритмічного компонен- 

уту. Тому то й мелодія го.^’Ьінкя не має усталеного взірця? це є лише 
достосований до тексту р е ч и т а т и в, що є вільна імпровізація, 
яка не вкладається в якісь постійні такти й не повторює якихось напе- 

'Ред .вироблених ритмічних мотивів. Це є той первісний найнижчий тип 
. рецитаційного стилю, що межує ще з якоюсь інтимною, під упливем по - 
чуття висловленою, розмовною, піднесеною новою, моко.логом, зверненим 
до померлого; вона є їлокотокна, розтяжна, в ій пересипаються довші й 
коротші віршові рядки ледве зритмізоваких сліз, речень, а мелодійно 
обертається лише на перших чотирьох-пятьох тонах сумної /мольовоі/ 
скалі й опадає на кінці здозменею нотою. Періоди голосіння не викін- 
чуоться правильно? під упливом непереможного смутку періоди^можуть 
обриватися майже на півслові; тому голосіння ке мають постійного ви- 

„.кінченого тексту; вони і: фОрМОЮ, 1 ЗМІСТОМ є тільки вільні, 
. і м п р о в і з а ц і і, що оздоблюються й поповнюються в процесі ко¬ 
мпонування /творення/ великим засобом традиційних висловів їздавна 
Биробл^еними * окремілми-'зворптш^п^/ "порівняннями 5, апострофами, переваж¬ 
но поетичними фігурами, символами з залежності від особистого талану 
й вміння тієї, що голосить, це все скомпонувати й сплітати в більш- 
менш викінчену цілість. Через це саме форму голосіння ніколи не мож¬ 
на дослівно переняти, бо речитативна форма"голосіння, як мелодеклама¬ 
ція, твориться індивідуально в процесі самої мелодекламації; орь то¬ 
му й потрібний талан голосільниді,,, яка б могла опанувати'заг^ьний 
тон голосіння, характер його виконання й са^шй його стиль у цілому; 
а так опанувати далеко тяжче, ^ніж вивчити звичайну пісню зо сталою 

, строс'.юю й 11 мелодією. А коли так, то не коікна жінка, дівчина може 
так голосити; тільки цим можна пояснити, чому в гуцулів водиться зви¬ 
чай наймати голбсільниць. Така е мистецька властивість українського 

.голосіння. 

ЗаііИТяНШі до л зі: ці і пятоі й шостої? ■ • 

1. іїригадайте, з яких .джерел виростає народня поезія? 

2. Чим обєднується слово й мелодія в народній пісні? 

3^-Як раз^вається словесна сторона в обрядовій і з робітничій піс 
ні /чи є якась різкиїдл між ттіснею о-брялозою-д робітничого в сти¬ 
мулі іх повстання?/? 

4. Ле зародок поетичного слова в колядці /наведіть приклади/? 

5. визначіть синкретичні моменти з весільному обряді? 

6. Чому весілля, мсіїша назвати. народньою драмою? 

7. З якому ще обряді можна зустріти весільний ритуал? 

8. Роз’ясніть у,чому полягає в похоронних голосіннях імпровізація 
й речитатив і яка між ними різниця? 

0 



Ні^'ОьОШЗКОііІ Тійій/І /лише для бажаючих/5 

1, Опишіть похоронний обряд парубка чи лізчини у свойому селі, 

2« Ритм, його роля в повстанні поезії й значення в житті. 

Зс Спишіть колядки вашого села, розберіть іх і дайте ім критичну оцін 
ку. 

4а Що з весільному обряді спричинюється до повстання весільної пісні о 

о. Порівняйте з весільним обрядом похід великого князя Володимира на 
Корсунь і колядку про облогу міста та знайдіть у цих трьох фактах 
спільні риси. 

Лекція сьома. 

НарОДНЯ ПІ.С^ НіііЗ-рлЗхША з ОьРЯДОІі. 

§ 45. Дума. 
- Вищу стадію того самого рецитаційного стилю, що так 

яскраво виступав з голосіннях на найраніших стзтенях 11 розвитку,ук¬ 
раїнські вчені /ФоКолесса, ЬІихоГрушезський/ вбачають з у к р а і н- 
с'ь к и-х 'д у м а X. Таке зближення українських дум із голосіннями 
підтверджується й дослідами вчених західньо-европейського епосу. Ці 
вчені початок європейського лицарського епосу звязують з обрядовими 
похоронними плачами. Греки й Римляни похоронний обряд снЯлучували зо 
сп’^^ами,• розвагами й танками, щ-о синкретично спліталися з усіма рода- 
мИ'МИстецтва у хорових співах-грах. Із такого, широкого хорового син¬ 
кретизму вийшли сумні грецькі трени, римські нені!5 середнєвічні плян 
кти, в яких ліричний елемент голосіння чергувався з епічним елементом 
оповідань та ширших споминів про діла померлого; таке поєднання особ¬ 
ливо^ підкреслюваттось тоді, коли померлий був видатний герой, що впав 
на полі б'ою, або прозідник військовий, що прославився в славних пере¬ 
могах'над'-ворогом. Такі пісні-плачі про видатного героя ке забувались 
навіть у той час , коли смерть героя вже давно минула; вони жили в 
памяті його поплечників, найближчих його товаришів^ а потім перейжи 
до уст народуз як спомини-голосікня й стали традиційним народнім ге¬ 
роїчно-лицарським епосом. Так поступово від похоронного_обряду відок¬ 
ремлюється в самостійну мистецьку цілість ліро-епічна'пісня_про слав¬ 
ну смерть героя. Це саме спостерігаємо й в українській героїчній іс¬ 
торії- та в І1 ліро-епічній пісенній традиції. 

§ 46. Перша дума укфаінська - 
^*'Слово о'полку Ігореві”. '' ^ . 

• >—---—-——:— Найракішою такою героічно'-ліричною 
думою є стародавня /з 1187 року/ славна українська лірична дума "Сло¬ 
во о полку Ігоревіяка оспівує сумний похід князя Ігоря зо своїм 
братом, сином 1' іншими на половців. З цім творі з глибоким сумом опі** 
вець оспівує Трагічну поразку князя Ігоря,'голосіння^Ярославни^ ДРУ* 
жинм Ігоря й інших жінок, що оплакували загибель своїх чоловіків. 

Всі ті сторінки тяжкої боротьби зо степовими наїздниками так 
яскраво освітлені'в "Слові", що стають улюбленими темами й серед піз¬ 
ніших аналогічних обставин в козацьких думах. Те сше ліричне почут¬ 
тя сучасника й навіть учасника змальованих подій у "Слові" пронизує 



Й думи•та надаз ім піднесеного, трівонного.настрою. А своєю речитатив¬ 
ною формою та способом передачі в супроводі кобзи-бандури думи так са¬ 
мо живо нагадують."Слово" 

^ 47о Дума про двох 
братів/1503 р«/ 
- Другою такою давньою думою в дума про смерть 

двох братів козаків українських, героїв, що загинули року ІбОо в бо¬ 
ротьбі з волохами. Ця поділ, як зазначає польським історик Сарніцький 

- у своїх Анналах з р. 1587, "була оспівана в елегіях, які русини нази¬ 
вають дума м и", 

§ 48. Думи про боротьбу.,з 
татарами й турками. 
--....1-- Дані в історії України визначалась суво¬ 

ра-й безнастанна боротьба українського козацтва з татарами, туркали 
та поляками. Ця боротьба в^найбільшій мірі згуртовала патріотичні та 
войовничі^елементи українського народу на степовому пограниччго, з яких 
потім витворилося хоробре українське козацтво. Ця безнастанна потуга^ 
козацька-з численними добичнйками-ворогами, що зазіхали на українські 
землі, була тією віссю,.коло якої оберталося все життя козацьке, всі 
його 'Матеріяльні .інтер.еси та національно-духові стремлінкя^ ;Вона на- 

-.дала хар,актер і напрям козацьким змаганням; вона дала, й . зміст та і- 
дейнийлпідклад. дум, цо безперечно вийшли з цього войовкйчо'.го .козацько- 

:;го. осередку. Горстока татарська та турецька неволя, з, яку - попадали по- 
■ лонені- козаки/ визвольна б о р:,о. т ь б а,. численні походи • козаків' на 

-•татар;ш:ід>:0зі-в,:;-н.а туро.к під Сині'.п, Трапезунд, . Даргород, - ді всі .різ¬ 
ні- -й'багатті ЗМІСТОМ події-давали-;стиму.її. до, поетичної тво-рчости найта- 
лановитіши-х.> спізц-із, ■ -осліплених -з час полону невільників^,сучасників 

учасників найіФроїчніших; подій , і, вони , під зражінням баченог9 й. пере¬ 
житого, ■відтворювали- Г':,ибо,кі й. високопатріотичні;, картини нево-лі,. страж^ 
дальуі героїчної боротьбі-<і^авкої смерти .. Так,'Повстали славні, ^рзаць- 

•кі, думи старшої-.-.г'ромади;. Думи, цієї., громади^ за змістом і характером , 
' опрацюзаккл та; надіть і хроно.лргічцо ;розпод.іляю;ться, в. три групи у,, ,, 
- ■ . "Фі є. в і .л ь н И'д в, к їц., д у .м к - це є: .плачі і туга в'нево¬ 
лі- за батьківщиною,: роздумування про втечу, сама втеча з.иеврлі, про¬ 
щання козака; вони змальо;вують - най трагічніше ,становище українських 
козаків у татарській чи турецькій неволі, або передчуття неминучої за¬ 
гибелі й прощання з'родичамй, з сестрою.; всі, думи цієї групи перетка¬ 
ні плацами, туяоіквими голосіннями козакіз/за/волею., матері .за‘сином, 

'Сеатри-'-заг.брй.трм; ^це- є народні, твори глибо.ко.. .лі.ричн.1 .й. .сумн.!,... До них 
належать; а/-,"іілач ^незо.лькиків .на каторзі", б/"ГІ.рощання^.,коаака”; 
в/"Ц»9Стра й брат".у р/"У.т.еча. братів, з Азова /а, татарсі)Кої.'неводі/";.; 

•-я»/"Маруся Богуславка'^» 
Коли мц Приглянемося до -цих дум, до їх стилю'^й. характеру будо¬ 

ви, то побачимо, . ІДО а них 'є дуже багато спільного з українським голо¬ 
сінням.: Ці думи, ховають у, собі той самий р а ц-и-' т з ц і й н и й' 
стиль, лише буйніше й; ГЛИбГ'Ш розвикений та зикікчени-й ,у певний уста¬ 
лений текст; періоди їх поетичного вислову^ їх порівняння, фіґури, 
ліричні й епічні мотиви та цілі образи є,вже далеко вищого компози - 
дійного витвору й тому думи вважаються дальшим і визначнішим кроком 
мистецької^ творчости, аніж голосіння. Але не дивлячись на таку пере¬ 
вагу у своїх формальних досягненнях, думи асетаки своїми'мотивами й 
ліричним піднесенням мають дуже багато" спільного з українським голо¬ 
сінням. Ось наприклад, 

думаг "Стали три сестриці рідненькі його випроважатиг 
ііенша сестра виходила. 
Брата жалібненько питала^ 



- я 

II, "Врате мій мили 
Як голубоньку сиіий, 
і^оли Лі ти будеш до нас в гості прибувати? 
Відкіля тебе, брате, виглядати? 
Чи із чистого поля. 
Чи од Чорного моря. 
Чи із славного люду Запороша’^ /Прощання ко 

ГолосінняЯ\/іОя дочко, моя зозулво 
Яку ти мені звістку додаватимеш? 
Чи"тебе виглядати з поля, 
Чи тебе з моря? 
Чи з високої" МОГИЛИ 5 

Чи з даїтзкоі України? 

Подібні спільні прикмети з голосінням ми знайдемо й в ІНШИХ ук¬ 
раїнських думах цієї групи. Зони однаково поетично оплакують вічну ро¬ 
злуку; однаково змальовз^изть смерть козака, однаково вихваляють помер¬ 
лих та їх діла. Ті самі почування, той са.мий піднесений патетичним 
тон. Однакові й образи та символи дум і голосінь^ смерть козака в ду-? 
мі, як і смерть парубка в голосінні прирівнюється з весіллям, могила - 
з новою хатою, зятем чи невісткою, померлого - з загніванням, похорони 
з вибіракням у далеку дорогу, і т.д. З 
на вважати ТІЄЮ основою, з якої викшл< 

цього 
. дума. 

випливав, що голосіння мож- 
як вища рецитація в ус - 

тах індивідуального професійного співця, бандуриста-коОзаря. Отже^по'** 
чатки козацького епосу ховаються в широкому репертуарі імпровізаційно- 
речитативного нерівкорядкозсго стилю українських ГОКОСІНЬ. 

.Ось тому,'коли'б повстало питання про те, які думи ми б вважа¬ 
ли найстаршими щодо їх первісного повстання, то цілком певно напрошу¬ 
ється лише одна відповідь2 ті думи є найстарші, що своєю формою, сти¬ 
лем ,.о б раз аічи та символікою є_найближчими до’українських голосінь, - 
себто думи невільницькі та ті, що з ними споріднені. 

2. 'Д у м и' про а к ,т и в н у б о р о т ь б у ' к о з а. к- і в, 
Друга група то з думи пре українських козаків, що вистуттають'активно 

завзятії: ооротьбі з турками, в погранігчних .ооях,-в походах і осях на 
належать Іорному морі/Б боях за визволення невільників о До ЦІЄЇ групи 

думи: а/”Пр' Самійла Кишку-^; б/"Про Івана Конов'ченка” в/"Про отамана-' 
Матяша старого"; г/"Про вдову Сірка Івана’’; .г/"иро Хвелора Безрідного"; 
д/"І1ро .Соколя"; е/”Про :смерть, козака". - 

Коли невільницькі думи припадають на першу добу боротьби ..коза¬ 
ків'із татарами й турками,'які. виказуються лише п а о и в н и м, обо¬ 
ронним спротивомі- супроти ворога, то друга група у відміну від першої 
характеризується- вже а к т и .в; н. и м натискомі на ворога, в міру зрос¬ 
ту своїх.сил та енергійного проводу; а це вже стапось тоді, коли коза¬ 
цтво українське усвідомило' своє завдання передових сил в обороні бать¬ 
ківщини та захистників мирного населення українського, з осередка яко¬ 
го вони вийшли. Початком такої організаційної та націонаттьної свідомо- 
сти є половина .ХУІ'в., коли козацтво .під проводом Дмитра гБайди-Зишне.- 
вецького почало організовуватись у Запорізьку Січ. В цих останніх ду- 

і організованою. силою козаки к. виступають. 
м с* 

о. 

мах такою власне 
Друга прикмета цих дуі 

своєї незалежности, як вільного 
порізького, а головно як о.кремої політичної сили. Такими 

ге тупають 
та^ що козацтво виявляє вже почуття 
війська запорізького, як лицарства за- 

лицарями зма¬ 
льовані козаки Б думі про Самійла Кишку та про Івана ,Коковчекка,.. 

Наприклад: Правда, панове, полягла ' 
Кишки Самійла голова 
З Києві - Какезі 
Слава не вьфе, не поляже. 



Вуяе слазна 
ііЬіліж козаками5 
Помі^ друзями, 
Помі:-: гйцарями, 
ііомік добрими молодцями /'’Лума про Самійла Кишку”/ 

А ось нли^ козацьким із думи про КокоБчзнкаї 

За віру християнську одностайно стати 
Лицарйнрі сдавк за:-і{иьати, ^ ^ 

Третя властивість цієї г.упи дум де та свідомість високої куль¬ 
турно-національної місії, яку Бикснувади козаки, захищаючи рідний 

ЦІ героїчні 
лосний відгомін у думах, піснях і т. д, і здобувають зсенародкю лю¬ 
бов до них. Як бачимо, непереможна боротьба козаків з турками й тата¬ 
рами була невичерпаним д...ерелоьі , з якого плекалася національна сві¬ 
домість, патріотизм, бажання віддати навіть своє життя за рідний край, 
непідкупність. Така висока ідейність національна е найшляхетнішою 
прикметою цих дзч.и а представником іі витворений у думах герой ,козак'- 
лицар, що зважав найславніаою щ смерть, що сталася на полі бою за 
свій'нарід,. за-зіру:.,й краще-майбутнє народу. 

Релігійність п'обоЕНІсть ' - це . четверта властивість . цих думі 
ко'зацтву світить, по-першег, .висока мета за* віру.' одностайно стати /Олек¬ 
сій їїопозич '"Буря наГРсіорному морі";.''бере в" руки святе письмо., по 
тричі на день цитаз,, " ОЙ-5 усіх" ноз'аків: на.'все , добре науча^”/, а цо-дру- 
геі'визволити н0'ВІ.л'ьНиківЯ/Самій-ло :Киіпка; цю,-мету дуже гарно змалював 
і Т.Г’евченко, -у-’своїй поемі 'чБамалія"/. 

На цій останній, чисто .релігі,йно-повчаючій основі зкрост^і 
. 3. Третя група ду.¥л: II о в ч.ба ю ч и х /моралістичних/;., одні 

думи цієї грзшії звязаяізз козацьким :кгїттям і лучаться з попередньою 
групою думі це .думи;• в/"Буря на Чорному морі”, б/"Про Самарських бра¬ 
тів"в/’'Івана'Кононченка", а другі оодикного харц,ктеру; а/"Про вдо¬ 
ву й синів" , б/*’1]ро сестоу й брата". • 

В цих думах послідовно провалиться одна головна і.дея; ідея 
свлтости й кепорушкооти батькі.зського й матернього ■благослозекня'; Ко¬ 
ли ж ця ідея уке5а,шавтьсл,. зиязлязться. непослух супроти батьків, ,не- 
повсіРа, то •в..:наслідск батьківського, й матернього прокляття, чекає не** 
иослушнюг дітей тяжка „кара, а то;й смерть,'За-таку зневагу.супроти 
ба ■ " ‘ ' батьків, братів і,сестер та цілої громади тердить велику кару 
сій Попович ' з ..дум?ч. про Ьуріо на .Чорному морі; . лише прилюдне ка. 

Дек - 
каяття пе- 

Б наслідок- .прокляття останньої,-хоч мати й помилялась, син її Іван 
ііокозченко.'. в,', бою .3 татарагл.и гинеч ” • • * 
цію можна зустр;' 
Івана й .інші. -Ал^ 
гу матері -розвинена з думі-про їздову .й- сиків. Н.ад .лолєрз недобрих си¬ 
нів, що прогнали з дому, свою стару .матір удову, чорним .круком повис 
її проклія; На іх_ дім по'чали Падати різні нещастя;• люди поч-али їх цу¬ 
ратися; повелося їм^так,.щ: вони цілком збідніли й про них пішла не¬ 
добра слава. Зрозуміли сини, що*на їх совісті тяжить’великий гріх 

~ТГ\ 

зневаги матері та страшн.; 
їх совість, пішли вони на 
ту до них жити. Простила їм мати 

:ара від матернього прокляття. Заговорила 
ллінглс просити з м-атері прощення й позоро- 

а.^е тто них не вернулась; на чужому 
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їїоязірі й вмерла. Ця лума е найбільше поширена сереіі народу й найулюб¬ 
леніша, бо цілком відповідав його світогляду5 мотив про відносини між 
батьками й дітьми в вічна тема народна з глибокою тенденцієюі ”хто^ма¬ 
тір зневажає , той у сеоці не душу, а лише камінь має”^ і вона освіт¬ 
лює собою високу моральну дз/'шу українського наооду з усіх цих повчаю¬ 
чих думах. 

їх 49. .-.уми про ЛМелЬНКччинуо 
------— розглянули коротенько майже всі 

найголовніші думи перБіоі, ранішньої громади. Перейдемо тепер до дум^ 
другої громади- пізнішої. Всі ллми цієї громади розподі¬ 
ляються на дві грз^їїі'К до першої каїїена.ть думи, що оспівують боротьбу 
козацтва українського з поляками, Чайсла-вкіша й найхарактерніша доба 
в цій боротьбі - це Хмелькиччика, І більшість дум цієї громади захо¬ 
валось із цієї останньої доби. Виходять вони віл подій 1648 р, і кін¬ 
чаються р,1о57, себто смертю великого гетьі^ака Богдана Хмельницького, 
Вони засновуються на стисло історичній основі й змальовують може най- 
видатніший всенародній рух український проти польського політичного 
й господарськогр^панування/ Але ця боротьба була ке тільки становою, 
а й глибоко національною, бо. ідеали боротьби обох народів були цілком 
протилежні й ворожі один одному. Ця концепція всенародкьсго руху ук- 
раїнського' й освітлюється з цих лзшах про Хмельниччину, Коли"думи^ пер- 

• ШОІ громади зма^льозузатіи боротьбу з татарами й турнаїV:и лише козаків, 
як певної окрзмішної цілостй - лицарства запорізького, а місце бороть¬ 
би були2 запорізький степ, море, турецька галера, турецьке.чи татарсь* 
ке місто, а асі події освітлюються,лише зо становища вужчих інтересів 
Вільного війська запорізького, - то думи про Хмельниччину переносять 
нас' на територію цвітучої, зеленої України, в гущу всього народу ук - 

" раїнського ,■ - де побіч козаків , старшин плече в плече боряться .й селя¬ 
ни; а 3. іворо}шга':.’боку у-'з боку поляків виступають польські магнати. 
шляхтичірегулярне’військо польське й жи-ди, що зав}кдк були на. боці, 

"поляків. Подія з'мальозується вже .з ширшого стаковиша, ,з усенародньо- 
йо, всенаціонального, й загально-державного, Ві.лтоді козаччина починає 
відмінюватись-.о Коли' в першій добі вона мала характер воєнно-до бичниць- 
кий,. то в. добу Хме.Дьнкччини До. стисло військового типу приєднується 
ще,тип, козака-господаря, осілого хлібороба, що шукає в козаччині за¬ 
безпечення особистої свободи й права.на-землю, І до низової козаччи¬ 
ни добичницької приєдкз'Ється козаччина цілої заселеної України і в 
такому поєднанні вона протиставляє себе різним магнатаді та шляхті й 
порраничній адміністрації. Так витворюється.й повстає новий фронт 
у:же в середині, що обертає свою зброю проти соціяльно й економічно_ 
пануючих, проти польської біляхти на Україні, А де разом, був фронт і 
проти національно чу.жих елементів, що колонізували'Україну, проти по¬ 
ляків, і нарешті проти чужої віри: "за віру християкську /православ¬ 
ну/ одностайно стати''. 

Особливо.сильно підкреслена з думах цієї громади ота спільність 
інтересів козацтва й селян проти визиску БЬ^яхтича польського та "жи - 
да-рандарл”, 

"щоб визволив церкву одчинити, 
Т\^Ю ДИТИН'/" схрестити ■ 

г' «ооооооооооооаоои 

•Котрий би то к о з а к альбо м у ж и к - 
ХОТІВ риби вловити,,,, 

Ча. річці утя вбити, 
• ЧІН^Д/ 'СЗОЮ 5 дітьми покормити,- 
То жид-рандар у кватирку'поглядає, 
.о о о О о,,,а,о стиха підхожає 
Козака за патли хватає.,, /Дума про козацьке повстання 

; 1о48р./ 

або 



Ло діві групи наяежать такі думи^ "Хмельницький і Барабаш”, 
"Корсунська, битка^’, ‘-Гидівські утиски й козацьке повстання 1648 р,", 
"Похід на Молдавію". "Повстання після Білоцерківського мира", "Смерть 
Богдана й вибір г'^рія Хмельницького" о 

^ 50о Постать Богдана Хмель¬ 
ницького в думахо 
—-----— у всіх цих* думах на перше місце висту- 

',па8 постать гетьмана Богдана Хмельницького, як наймогутнішого провід- 
;*'ника всенароднього повстання проти поляків; в першій думі протистав- 

; ллється /Оі/іель ниць кий, як великий патріот'український, Барабашеві - 
’■ польському прибічникові, ідО, був проти повстання козацького; дума зма- 
' льовує перш-ий заклик Богдана на боротьбу й покарання 5арабаша,як зра¬ 
дника.,.Лума про Корсунську битву змальовує в ірокичному тоні повний 
розгром 1-замішання польських панів і жидів під КорсунеМс В третій, 
думі описуєтьол найяскравітими барвами жидівські утиски українського 
населення, що спричинилися до повстання селян; і заклик Хмельницько¬ 
го до козаківо 

Від сна вставайте 
Руський Очинаш читайте 

. . ■ .. На славну Україну присувайте, 
; 7’идів-рандарів у пень рубайте- 

• , ’ З думі про похід на Молдаву змальовується по бідний похід Хме-- 
льницького проти Молдавського Гбспо-Даря, що хотів зєднатися з поляка¬ 
ми проти Богдана., апе поплатився, бо військо Хмельницького дійшло аж 
до Яс і примусило -Господаря скоритися..Лума про повстання після біло¬ 
церківського миру знов таки з цілим гумором змштьовуе новий похід 
Хмельницького проти поляків, підчас якого Хмельницький дійшов аж де . 
Віоли, де й потопив польське військо о Остання дума описує. смерть Вогл 
дана Хмельницькогр й його заповіт вибрати гетьманом одного з поданих 
Богданом кандидатів, але козаки не згодились і вибрали сина Богдано- 
вого, Юрася. В усіх цих думах постать, Богданова підноситься-на найви¬ 
щий щабель провідника кароднього, захйстника іх інтересів та мудрого 
політика. Як Гойсей, -що вивів нарід свій з неволі єгипетської, Бог¬ 
дан з народній уяві виростає на українського вождя, що визволив на - 
рід із неволі лядської, , й майже кожна закінчує'ґься такими словами: 

0 0.0.00 Хмельницький помер з 
А слава його не вмре, не поляже...... 

Це той проводирь народній, що зумів обзднати під своїм прово¬ 
дом усі стани й верстви людности; а це тільки тому, що Хмельницький . 
користався високою любов’ю, пошаною й впливом між козаками. Ось пос¬ 
лухайте, як дума змальовує ентузіазм зустрічі Богдана в Суботові: 

"Хмельницького ^ стрічатти, 
Птихи у суходіл стромляли, 
Плики 13 себе скидали, 
Хмельницькому низький поклон послали*'... 

Це той, перед яким і старшина козацька стоїть у покорі^ "як 
малі діти"; це той, до якого з боку всіх козаків безмежне довірря й 
послух; це той, в руках якого була необмежена влада не тільки над^ 
фізичкою силою козаків, але й над іх душами. Звертаючись до козаків, 
Хмельницький інакше іх ке називав, як ''^діти", "друзі", "молодці", 
"небожата"; відповідно до пошани й козаки інакше не величали'Богда¬ 
на, як "батьком козацьким": 
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Батьку нап, ккноб-Боглжє Іириринськітгй. 
ГвМ Вс:лЄ9 щоб ш за тзовкї. гокозою пили да гуляли. 
Віри.овові хрисгиллської юруру ВІЧНІ часи не гтодавали: 

Тому то и не дизко, що лущи так всебічно й зо свідомою націо¬ 
нальною- гордістю, оцінюють усю діяльність Хмельницького2 

:ооре УЧИНИВ, X о ГТ іДЩГІ. / ^ ^ 11- іб І * 

Покьщу засмутив,. 
Золощику позідив, 
Гетьманщину звеселив,. 
З той час Зула честь. 
Військова справа. 
Сама себе на сміх не давала. 

олава5 

пепоиятеля ПІД ноги топтала, 

І справді, другої тако^ п: іднасеноі н олискучої сторінки^ якою 
була Хмельниччина Й яку тан високо .й всебічно оцінював оам нарід ук¬ 
раїнський, українська історія н-з знав у тому, й .кедивно,'ідо тродня ду¬ 
ма й пісня так сильно д так яскраво іі змалювала, бо це був.рух наро¬ 
дній та- ий піднесений, такий сильний, який відбузавться раз за сотки 
років і з-якому цілрій український нарік заяв участь у найбільшій,_мі- 

^ Бі. Думи на .теми соція-льні Х о 
м ГГ кілька дум з доби Хмельнич- 

овуеться повна гармонія^ 
тересів селян, козаків і..старшин, коли прості козаки поруч селян і ’- 
дуть-лавою за сзсвю старшиною-, тс в цих останніх .думах, особливо в 
першій, змальовується .вже козаччина, як два соціяльно ворожі таборит 
"голота” і "лукй-сріблякики%. бі.лаки й.'багатії, низові козаки-запс - 
ріжці й наймані чи рейстр.ові козаки. І героєм та представникрм цих 
перших і виступав Ганжа-Анди бер,* виступає проти дук ів-багатіїв і 

_і, дуки, ка;кутв.г ви дуки*. 
За вами всі луги, і луки,--.- 
Нігде нашому бра'-х^/, коааку.нетязі стаТй 
І коня п,спасти‘' о • - 

виступає з П03К1И ■ СБ1ДОМООТ1 своєї надді.окаїїьної рівнпсти а то й ви - 
що о ти, ІДО він, ХОЧ і ч^ідно вбраний, але є гетьман- запо- 
р і з ь'к и й, представник Січи Запорізької, вольної волі козацькрі, 
національної й'політичкоі незап'ежности украікс'ькоі, а ті "дзп-*и-сріб- 
ЛЯНИКИ",.ЩО ним ГОрдуваїїИз ніхто інший, як "ляхи", ^0 на службі в по¬ 
ляків, всі ті, що проріаїїиоя за "лакомства нещаснії", що лише по оде¬ 
жі людей зустрічають і судять пос .них. Отче ке з багатстві й- не в 
красній шовковій'сдепі•козацька'справа, а в непереможній зброї та в 
національній сзілом-о.сті січсзиків,Х-до д-оотистазлювались тому рейстро- 
вому козацтву та лукам багатіям, які за. зовнішні відзнаки /одяг/ та 
гроіпі втрачали С:^ій унутрішкій суто український визвольницький^ образ. 
І 'ось цей козак-голота" січовий, як в першій громаді дум українсь * 
них, знов ^водить свої політичні псоаліунки з татараі^ш, в .поєдинку з 
татарином, як це змальовує друга думат": 

Ці думи, можна сказати, є останнім-:витвором тієї бурхливої ко- 
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зацькоі доби» Процвітала, буяла козацька боротьба' за‘рідний край, за 
його незале)і{ність5 творились і думи, що голосили славу козацьку* Коли 
ж під упливом нещасливих історичних подій українські землі знову поча¬ 
ли забиратиг лівобережжя - москатті, Правобережжя - поляки, і коли нові 
володарі підкупом, обіцянками, подарунками зломили суцільне козацтво 
й'старшинство розкладали, переманюючи іх на свій бік,- тоді то поділи¬ 
лось українське козацтво на два ворожі табори м козацька славна орга¬ 
нізація припинилась у свойому зрості та стала .занепадати, а з цим у 
парі припинився й творчий підйом національного духу народнього, спинив¬ 
ся дальший творчий розвиток українських дум. Ніяка подія дальша не ма¬ 
ла, вже тієї сили в собі, щоб знов піднести творчу душу кобзарську на 
нову думу народнюо Репертуар дум за ціле ХУІИ століття не збагатився 
ані одною думоюо Ця ніжна, вибаглива й єдина-квітка в епічній творчос¬ 
ті народів цілого' світу на віки спинила свій даїїьший суто народній з- 
ріст 1 розвиток. ' 

^ 52. Творці думї: кобзарі й бандуристи. 
- Хто був творцем такої кра¬ 

сної, .поетичної української думи? Тарас Шевченко в своїй поемі "Неволь- 
ник’^ змальовує молодого козака Степана, що в боротьбі з турками попав 
до неволі, був осліплений і на волі, простуючи додому, з'кобзою в ру¬ 
ках пройшов усю Україну, воз^іідаючи нарід український про те, що роб¬ 
лять турки з цвітом украінського козацтва, яке попадав до,’них у нево¬ 
лю, і, .скільки ще в Туреччині таких нещасних невільників, яких треба 
визволити^ Геніяльнии поет наш своєю проникливою інтуїцією' змалював 
нам те джерело, з якого родиться перша дума й той шлях, яким вона про¬ 
стує до вуха й уст народніх. Ось такі козаки українські, недавні не - 
вільники, з особистої помсти до ворога, що знівечив іх особисте.життя, 

.під упливом.глибокого ображеного настрою, сумного й трагічного Свого 
особистого нещастя й страадання творили ці думи й, пригріваючи ні коб¬ 
зі, співали їх і плакали, голосячи вістку про страшну неволю, пр^ стра¬ 
ждання в ній козакх^-невільникіз та закликали всіх., хто почув і "себе 
ображеним за долю своїх братів і дітей, ца визвольну боротьбу.^Безпе- 

‘речно серед цих перших кобзаріВ7Невільників, ще може з часів князівсь¬ 
ких, про які так мальовничо оповідає старий літопис і згадує про поло¬ 
нених невільників за збороть би з печенігами, половцями, татарами^ а о- 
собливо за часів,козаччини в боротьбі з татаралйй/‘й 'турнамї!![,т‘ 'о'ер^ ци)? 
невільників були й письменні, що змалку вчилися по школах,'бурсах, а 
дехто з них в юнацькі й парубоцькі роки - в Київській Академії /прочи-^ 
таііте повість М,Гоголя "Тарас Бульба”/,- а опинившись на Запоріжзйю, в 
турецькій чи іншій неволі, ставали творцями й виконавцями дум у-іх _ 
першій формації - невільницьких плачів. І ось ці невільницькі грлосін- 
ня з закликом до визвольної боротьби, або викупу з неволі коааків-отраг 
дників та молитвою за визволення ширилися між козацтвом України й ро¬ 
били величезне, вр^інкя серед народу. На такий початок указує й самий 
спосіб творєннд дуй та іх виконанняї в способі виконання Наслідувалось 
похо-ронне голосіння з його імпровізацією та речитативом і румовитою, 
тужливою мелодією'і Такий .спосіб відбивається й в тих стародавніх ду - 
мах, що оплакували й звеличували козаків-героів, що гинули на полі 
бою або в неволі й яких не ховано /не хоронилось/ по-козацькому та 
християнському звичаю. Отже перші співці дум були іх і творцями; це 
були ті, що вийшли з козацького осередку, учасники всіх подій, борці 
за волю України. Таксі думки були найбільші наші знавці народньоі тво- 
рчости, МсМаксимович, Т.Шевченко, ПоКуліш, Ф.Колесса. Ці перші співці 

, дум називались ко бзарями або бандуристами, а це 
тому, що вони співали думи в супроводі спочатку кобзи, а пізніше бан¬ 
дури; щр кобза була улюбленим інструментом у ранішій добі творення 
дум, свідчать стародавні образки, що зображують козака з кобзою й від- 
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повідним написом до того» Найстарша кобза м^а ке більше 3-Ь струн;^ 
славний кобзарь ХІХ століття Остап Зересай грав на 12-струнній кобзі» 
В кінці ХУ1 стол» кобза замінилася зліпшеною"бандурою, яка вже мала і 
35 струно Тоді й кобзарі стали зватися бандуристами. Обидва ці струме»- 
ти запсзклекі:; перлий із сходу, може від половців, другий із заходу, 
ніби БІД Англііс 

Иобзарі“Козаки довгий час -були чинними творцями дум, аж до кін- 
ця у-.Т і 1 

оули: 
була 

Пдокік 

ко ац л о о г р ЗлЛ 
ан -2! рі: С то м був к». ■Мг.':, 

от ■р р Т- ’- ихайл 0 лО 
д;п 0 рІ 3 ьк а Січ т X а 

с 'Т е с БО і тво и п 

1 гайдамаки, Оотан- 
■урка, останніми кобзаоями-гайдамаками 

"з Засиль Варченко, Пізніше, коли -БОКОВИЙ 

ду, Счр.іпи2/і співакам кародкім, цо теж у більшості були козаками з роду, 
іди-жебоаки„ що жили лише з жебои, Аайже воі Але це не були звичайні діди , 

кобзарі господарі,.'соле сліпі, Засуджені долею^ позбавлені радости 
життя - огV1Ядатп ■зовнішній світ, - вони закурювались у світ унутрішній 
у світ ідей, з глибині рідної історії, перемішаної з власним'’світом 
про Украіну, про нарід та його долю серед ьорогіз-сусідізо По шляху- 
особистого .'терпіння'душа іх витончена, зрандтиза на кризлу національну^, 
надлюдське горе-, і ці. свої парежизакня, прибрані в мистецьку форму,пе- 
редаватіи дони’слухачам, примушувати іх цілою'лз^еіою реагувати, видобув 
вати-власні'болі5 зласкі кривди персональні й народні. Так витворився 
професіональний співець, якого звання вимагало зродженого талану, гар¬ 
ного .голосу й музичної доскона.лосїи... Це бз^ли вищі уми народні, що за¬ 
мінили .собою козацький провід, дорадники, розрадники^ вчител.і рі.дкоі 
історії, уялоссфи, моратісти,- духові провідники нації. Такими‘були пер¬ 
ші кобзарі "ХІХ стол. Архим -Никоненно з Лубекщики, Андрій Тут з ■•■Черні- , 
гівщини, Остап ІЗересзші з Прйлукщики, Іван Кравченко з Лохвиці, Михай- : 
.їїо. Кравченко з і.иргорсіщинк, Інат Гончаренко зо' Слобожанщини'і рбагато,. 
Інших. .Серед українських інтелігентних кобзаоіз визначились своім'Спі¬ 
вом умінням- передати Й ■рецитз^'вати - письменник Гнат ХоткезичуЗа- 
СИЛЬ Смець і інші, ' ■ ' " ' ' . ! '"'■■І 

Значення цих иародкіх співців-нобзаріз полягає в тому, що"'вони 
1/ заховали думи,від. забуття'й донесли-їх др нас, 2/спопуляризувал'И' 
іх серед широких кол громадянства й З/ дали можливість і тепер широко 
черпати .духову силу іх патріотизму для майбутнього остаточного й дер¬ 
жавного зідроджеякя. Кобзарі ц витвір^лише Східньоі /країни, - Захід- 
ня Укоаіна й ііідкарпаття кобзарів і іх дум зовсім не знає, З цього 
можна зоозуміти, що думи творились і ширилися лише там, де була силь- 

•Східнл ^- на й жива козацька організація, 
но воєнну оргаі;\ізацію втратили, 

аличина й Пілкарпаття дуже ра- 
нею разом і козацький епос. 

, що дума 
§ 53о Форма дум і музична властивість, 
- --—^ }\.іи вже знаємо 

своєю формою є вища стадія голосіння,..З думах, як, і голосіннях немає 
ані .одного ьіршовансго рядка, .цО повторював би попередній цілком одна¬ 
ково; так с'амо;негаа-з о.днакового числа складів у рядках, ані правильно¬ 
го поділу рядків на цез^фи чи коліна, /■'оли кобзар рецитує, виконує ду- 

він .ділить іі .ка суцільні викінчені 'речення 
з. яких кожна виїнігічуб закруглений образ 
лад', строфа з пісні; але коли в пісні 
друга, третя, остання, то в думі-кожка'строфа по-кількості рядків і 
розміром збудована ріжно, ми не знайдемо ані одної строфи, щоб чимне- 
будь нагадувала другу; але кожний такий період-кінчається характерис- 
тичноьз фразою мелодії й■ протяжною нотою, по які наступає перегра на 
кобзі чи б'андурі. Та й.рима в думі ховає всі-ознаки архаічндсти^ - ри¬ 
ма дієслівна 1 може пОБязузати собою цілі групи віршованих рядків, 
після яких можуть іти рядки цілком без рими і 'ТоД,-'Де ,є ознака довжи- 

5 або періоди чи тиради, 
закінчує думку, як, наприк.- 

кожка с-трск}за є така сама, як і 
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ни й первісності! оимуванняз коли рима ще не виробилася, не усталилася, 
як це бачимо з найстарших колядках, зесільних піснях» Особливо^харан- 
теоистично збудована мелодія думи; не мао зона якоїсь постійної мелр- 
дії, як у пісні, до з кожній дальшій строфі повторювться^ кожному БІР“ 
ту думи відповідав однодільна, нерозділена на тактові частки фраза ме- 
_ ^ -і ^ »-ч т— Л г-г -Г^ Г\ ТТ ГЧ Г! Г Г Т "1 1-Т ТТТ/^ ТИ Л Т /Г УЧТЛі ГТЛ/ГґЛА 

жимі; кобзарь на один мотив мелодії вюнсе відспівати і довший, і корот¬ 
ший вірш; але закінчує мелодійну фоазу завжди однаково, знижуючи її й 
протягаючи; це єдина, частика мелодії, що правінльно повторюється в пев¬ 
ному місці, а з середині зона є ділком свобідна. Кобзар^ імпро¬ 
візує і/іелодію дум; тому вона є мінливая кобзар її безперестанно 
міняє, але ніколи не^порілпує загального стилю своєї рецитації; тим то 
виконання лдми не є присІгупке для широких мас2 їх співають лише тала¬ 
новиті професіонали кобзарі» Та й кобзарі не одна,ново виконують свій 
репертуаре"одні5 як Мих»Кразченко, уживають при супроводі всього два- 
три акорди, які розміщуються підчас співу на сильніших наголосах ре- 
цитацій", або повторюють кільксі разів по черзі в коротких переграх між 
періодами; інші кобзарі, як Гнат іончаренко, мистецькою^грою на кобзі 
дають самостійний супровід та переплітають свою рецитацію золотим ме- 
режевом зйтокчекпх фіофитур /оздоб/ і пасажів /переходів/. Такою, ж 
мистецькою грою славився й Остап Зересай, 

ЗАіімТаННЯ до лекції сьомої^ 

1. і які громади й групи розподіляються думи? 

2. Що таке дума, як вона повстала й які є думи? 

3. Чому голосіння мож.е взаж.атися джерелом думи? 

4» Які істеричні події відбились у думах і в якій послідовності? 

НшОБОЗЯЗКОЯІ ТЯІіШ /лише для бажаючих/^ 

1. Коли маєте можливість дісшаттт лкзтйсь збірник дум, то перечитай¬ 
те й виділіть із них ті місця, що нагадують голосіння» 

2. Значіння дум для українського відродження» 

3. Опишіть характеристичні прикмети виконання голосінь і дум» 

4^-Доотвліь кобзаря задумах і його значення. 

5. Як Т.Шевченко розумів ролю кобзаря? 

6. Родина, громада і нарід у ду\іах» 

7. Провідна національна Ідея у думах» 

форма дум і голосінь» 8» 
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Лекція Бооьмао 

ДяЛі)ШШ іуі^1Сїіі;цЬКШ'і іг^ОЗгіИТОК НіЦ^ОДНІХ ІІІСЖ. 

«і# ' • “ Г ’ - ■ ‘ ■ *.' • 

§ '‘54.Г Р.оз:ви‘ГОК -пісекноі форми, - • 
-—^— Поетичні народні пісні, що не виз¬ 

начали певних і стадих.'ритмічних норм, як, напоиклад, поезія речита^ - 
тивна /голосіння й"думи/, стоять на перзіскому ступеню розвитку своїх 
поетичних форм* Найхарактеркстична прикмета їх пісенного стилю: нерів¬ 
номірність віршованих рядків, невпорядкованість строфи й неусталеність 
мелодії; все ЦЄ' з них імпровізоване й ритмом неоформлеке, ііерші даль¬ 
ші формуючі^кроки в пісенній творчості виявляються тоді, коли словес¬ 
ний текст пісні, їлалодія й відповідаюча їм музична фраза - все це на¬ 
бирає більшої суцільности й впсрядкованости. Почуття ритму, за думкою 
Ф.Колесси, пробуджується сильніше, змагаючись: і7 до заведення однос- 
тайкости з закінчекнях поодиноких цілостей і 2/ до вирівнювання роз¬ 
міру пісенного віршу. Вже з думі така упорядкованість, правда лише в 
рецитації, починається з закінчення періоду, коли словесна Й мелодій¬ 
на фраза кінчається складом останнього тону. Такого кінцевою упорядко¬ 
ваністю кристалізз^ється віршована строфа пісні, а то й рядок" її. Так, 
поруч первісної форми сталих закінчень,' що визначилися в думах здов - 
женням останнього тону в фразі музичній і відповідного складу віршу в 
тексті, - на цій самій основі в деяких весільних і обжинкових піснях 
Підкарпаття, що так само вріконуються в пісенкьому речитативі та пое - 
тичній імпровізації й тим споріднюються з похоронними, голосіннями та 
думаїли зароджується друга форма;^ правильне закінчення стереотипним . 
спадом.3.продовженням вже не останнього, а передостаннього тону: 

■/ ' Тихий буйний вітроньку. / £ р / 
-■ Не лежи за горою, І 

.Розвій косоньку мою ■ 
По білім личеньку. 
По чорних оченьках, 
Розбій до волоска, . 
Най піде поголоска 

§ 55 Дві форми .кінцевого'у^^^Р^ку-• 
ванкя;вірша кародйьої пісні.. 
——•---З мелодії цієап^йісні а поде- 

•--- - куди також і в тексті бачимо паратактичне /парнисте/ зіставлення зао¬ 
круглених цілостей,-мелодія не має означеного ритму: фрази музичні, з 
котрих кожна є варіяцією типового .мотиву весільного , незвязані ніякою 
сталою’формою-й:;Можуть;після потреби тексту бути розширюваними, або 
вкорочуваними. Число пісенних рядків необмежене строфічною будовою, 
не становить замкненого круг.а. щкле ,спільна-всім фразам характеристич¬ 
на каденція: ^ ^ , акцентз/гочм''.сильно передостанній склад кожного йщ- 
ка, доказує ясно, що стребдління до заведення якоїсь одностайності^ 
й одноформности в частинах текс ту--й мелодії проявляється в закінче'й- 
нях пісенних рядків. От.же з найстаршої доби ми знаємо дві форми, вір¬ 
шово-пісенного усталення, що засцовуза.їїбсв не на наголосі голооівон, 
а на іх^до-Бгостд.-й 'Короткості, яд..у стародавніх мовах /грецькій,ла - 
тинській/: перша форма’мала стало довгий склад на кінці /го.ііосіння й 
думи/ музичної фрази, а друга форма мала стаяо довгий другий 
склад ВІД кінця /весільні й обжинкові.пісні/. Коли ж довгість і корот- 



кість складів заїлікклася ка експіраторний наголос, що й тепер існує в 
українській мові, то цей остшіній спричинився до дальшої ритмічної у- 
нормованости, поєднуючі: ритмічні інти /удари/ з наголошуваними склада- 

словесного вірша/- зпочатку на кінці вірша, пізніше на другому скла¬ 
ді від кінця, а потім поступово починає упорядковуватись імпровізацій¬ 
но-речитативна мелодія в середині музичної фрази и тексту вірша: вкла^ 
дається в певні музичні такти та словесні цезури з тексті; пісенний' 
текст розбивається на сі^ябічні групи /коліца/, а паматичний наголос 
погоджується з мелодійнкі.. іктом на" кінці оинтактичної цілости і цей 
останній процес в дуу.:а важкий крок у розвиткові ритмічнооти, бо спри¬ 
чинюється до витворення правильне! кінцевої рими’, чим пісенна твор - 
чість переходить у нову е^азуо ііле заким цей процес відбувся, багато 
колядок перетерпіло переходову стадію ритмічної неусталености й хитан¬ 
ня граматичного наголосу в обох половинах вірша між трьома кінцевими 
складами. Це показує що й десятискладовий вірш.колядки з цезурою піс¬ 
ля пятого складу /5 - р/ є луже давній і заховав усі архаїчні власти¬ 
вості тієї переходової лоби о^Рівночасно проявляється й другий напрям 
стабілізації пісенного вірша з найдавніших часів - це стр’емління до 
повільного вирівнювання пісенних віршів щодо'розміру: кожний зірш/ря- 
док/ пісні стремить мелодійно й ритмічно підпорядкуватися однаковій_ 
кількості складів: коли перший вірш колядки є 10 складовий, то й всі 
її рядки мусять мати ту саіМу кількість складів; коли коломийка в пер¬ 
шому рядку заховала 14" складів, то й дальші рядки підпорядковуються 
тому ..самому розміру; цього вимагає закон ритмічної упорядкованости. В 
прискоренні цієї упорядксзаі-іссти велику ролю зі дограла мелодія, якої 
рй.їмічноети підлягав текст пісні й структура кожного рядка; а з зозні- 
ІїїНЬрРО боку до цього спричинилися рефрени пісні, або приспівки, як, 
наприклад, у .колядціг '’Цедрий зечіо", "Ой дід ладо", '‘Тей дай ооясе" і 
ТеД',,. а також повторення вірша чи піввірша. Під уплизом таких приспі¬ 
вок., або повторень пісня з двохколінного рядка, як, наприклад, коляд- 
ка7/5 -.,5/ розширювалась на грьохколінний, як коломийка /4 - 4 - б/, 
якйй,.бвзсумніву витворився під уплизом рефрену. Таким чином старша 
форма/вірпа■ є ->,лвохнолінка з одні єю цезурою /напр* 5Колядка/; трьохко - 
лінна форма,^наприклад, коломийки вже є пізніша. 

і бр. ^Розвиток' ТрЬОXСТОПV^ВОГО 
> вірша народнь'оі пісні. 

. —-— Спочатку пісня співалась соло, лише 
рефрен спізавоя хором.'Коли я хор співав і пісню, і рефрен, то. рефрен, 
злучений з двохколінним рядком .пісні, творить вищу цілість троїстого 
складу; ось солова колядка .з-хоровим рефреном:, 4 

-.. . Ой, сосно, сосно, не шуми ТОСКНО, ГЄЙ дай Боже. 

А ось веснянка,' в якій рефрен уже зіллявся з самою піснею й ці¬ 
ла вона співається лише хором. 

Ой, чия тої крута рута 1 в городоньку? 
Марисика і крута рута,] матусенько. 
Чому ж ти і і не сполола,( Марйрекько? 
Бо я €І І не любила, ; матусенько.. 

Так само на розширення до трьохколінного;віршованого рядка піс¬ 
ні впливає повторення першого, або другого коліна в рядку: 

Ой заквили і фіявочки: заквили. 
Зсі сьи гори І з долинами Гзакрили 



І нарешті маємо зше правильну трьохколінну весільну пісню, по¬ 
єднану в три групи сілябічні /б - 5 - з/, в якій кожна група, сполуче 
на з музичною фразою, творить викінчену частину пісенного вірша, яка 
називається синтактичною стопою. 

Ой забреніли 1 ковані вози! на дворі, 
Ой заплакала!Ганнина мати і з коморі. 
Ой не плач, ке плач,І моя матічко, [ за мною. 
Не заберу я ! усього добра | з собою, 

^ 57, Розвиток строфіки 
народньоі пісні о 
-- З цього всього бачимо, як розвиток ритмі 

чности в українській.народній поезії йде від безформеного речитативу 
до щораз більшої' упорялкованости й симетрії в будові вірша; ■ розвиток 
такого упорялкозаного вірша закінчується точним визначенням і пі¬ 
сенної ■ с т р о .ф и через повязаккя рядків римою в групові ці¬ 
лості, паралелістичним зіставленням рядків, через асонанси й алітера¬ 
ції. 

Ось приклад строфи -через рівнобіжне зіставлення побіч себе по¬ 
дібних образів /паралелізм/ - шуму ліщини й плачу дівчини; 

Ой шуміла ліщинонька, як сі розвивала. 
Ой плакатіа дівчинонька, як сі віддавала. 
Ой не шуми ліщинонько, тей не розвивайсі, 

, V . Не плач, не плач, дівчинонько, тей не віддавайсі, 

В паралелізмі виявляється не тільки внутрішнє споріднення лу - 
мок, але й рдкаковий пллн розміщення елів, повна симетрія їх укладу, 
як у лексицітак. і в синтактичній будові; 

Вакувала І. .зозуленька | на хаті і на розі. 
Заплакала:, дівчинонька І з церкві і на порозі. 

Таке зіставлення й творить пісенну строфу., 
А л і т е р а-’'ц і я, або початкова рима^ або рівнозвучність у 

початкових складах так саі/іо визначує строфічну будову пісні. Ось стро 
фа збудована за допомогою алітерації; >’ 

Взяли шабельки - поза обельки, ‘ • 
В"зяли рушнички - поза бочечки - 

Так витворилася українська народня пісня з правильною цілком 
упорядкованою ритмікою," сштактичною стопою, рівнорядковакими віршами 
з правильною римою Й іііИКІНЧЄНОЮ строфічною судовою. Цей розвиток перш 
;^а все відбувається з оОрядовій пісні колядковій, весільній, обжинко¬ 
вій, у веснянках і всіх інших обрядових піснях. І вже цілком викінче¬ 
на у своїй композиції, вона перейп,ла до пісні, що ке була звязана з 
обрядом, '..■■/ ^ ’ 

Тепер українська народня поезія має дві форми пісенної творчос 
ти, що існують поруч себе, жиють к розвиваються далі; 1/ старша імпро 
візована, речитативна ритмічно кезпорядкована поезія, що вилилась у 
народніх голосіннях, на перших печатках у замовленнях й, нарешті, як 
вища стадія^ у думах; 2/ молодша поезія ритмічно упорядкована, компо¬ 
зиційно викінчена, строфічно .заокруглена в пісенну цілість з усіма по 
етичними компонентами, як паралелізм, порівняння, алітерації, асонан¬ 
си, рими і т,До;^дя остання форма вилилась з усіх піснях обрядових і 
необря-лових, /алі ми й перейдемо до вияснення обсягу й поетично-ідей¬ 
ного змісту пісні необряїїової. 



§ 58о Пісні історичні. 
---- Бурхлива істооіл українська не обмежилась 

лише думами; нарід український визвольну боротьбу-свою оспівав і в ни 
зці історичнихпісеньої найстаршою такою піснею є 
пісня про молдавського воєводу ІПтефа- 
н а та українську дівчину9 яка хоче дізнатися, чи любить іі волось - 
кий воєводаи Коли 1%ефак завагався, дівчина кинулась у Дунай| Штефан 
урятував іі й ОДРУ'[ивоя з нею. іііснл дуже давна, записана в 1571 р, в 
чеській транскрипції в граматиці чеха Яна Благослова. З ній історична 

’постатьЗБолоського воєводи поєднана з любовними відносинами до украін 
ськ'ої дівчини. Лаггі йде діда низка історичних пісень про боротьбу Ук¬ 
раїни ‘З татарами й турками. На перше місце можна вказати ту пісню, що 
оповідає про загальне тяжке положення України в цю тяжку добу татарсь 
ких нападів: < 

За:журилась Україна, що нігде прожити: 
Гей" витоптала орда кіньми маленькії діти. 
Оі'Б еньких витоптала, великих забрала, 

■ ■ Назад руки постягала, під хана погнала. 

З цій коротенькій пісні яскраво зазначається про страшні напа¬ 
ди татар на мирне українське населення; такі напали були дуже часті: 
населення з сіл зганяли, села запалювали, дорослих жінок і чоловіків 
братіи до полону й вддавали...за великий викуп, або продавали чужинцям у 
неволю, а старих і дітей забирали. • 

- 'й’, Аііе -найдіпазідр;-о• в пісня п ,р р, Б а й д у, князя Дмитра Вишне 
'зецьхШ'го ^ -Щс не . пішов,:НІл:До'■Івана Грозного, ' ні до Гигмонта-Августа, а 

• с тав ' 'основоположником- -і:‘, дуп івим /оатьком- Сі чи Запорі зької, чим-; і прк - 
.лаві перша підвалин,и сві-домоод'й• своєї національної, воєнної сили. 'Ця 
'ПІСНЯ бул'а^ дуже-зпопулярна;--.серед наро українського. У ній-, оспівуєть¬ 
ся улюблений-.’.терой.шайда/йщо в і Д.МО ВЛЛЄТЬСЯ' женитися з ■царською донь - 
Кою й гине в тяжких муках на'гаку, 'на якому'по-Вис'-за.: ребро;,й з презир 

■ст'в-ом прокликає царяо-ІЗона .приваблювала народню увагу тим, .що'-в'^,ній 
■змальовується .образ рерол, в .якому перемагає твердий", сильний та'іде¬ 
ально настро.єнм^?. дух над . гру6.6ьо .фізичкою силою* ніби пісня *хоче пока- 

■затй несилу, слабість хижого бусурманського світу,лщоб .міг перемогти 
’-духовиЙ і моральнийісвіт ..'Х-рксгйякський. з постаті Байди» .виявляється 
повна зневага його,до смеруи:та, героїзм духа серед найтяжчих .мук тіла 

"Іак вмирає-лише украінськ.ий'козАк , великий герой з б'орбтьбі за віру й 
нарід овій:. Ось^ та-пісня: , 

Ой 
Не 
Ой 
Та 

"Ой 
Та 

-у..,, 

два, 

В Дар і граді Нсі"рйно'чку •'■' 
Та п’є Ьаі^іда мед-горілочку, 

п’є Баіхда та не день,не 
сдну^^нічку та й не годиночку; 
п’є Банда та к кивається, 
на свого джуру поглядавтвоя: 
джуро ж мій молодесенький, 
чи будеш мені зіркесонький?" 

Цар турецький к ке му присилає, ■■ 
•■Байду-К: собі відмовляє,: . , 

•ізбііідо,-та славцесенькиї! 
ні лицар, та 'варивсенькик, 

мек 

ти 
МЄ-] 

не цаоївночку. 
Будь 
Зізьми 

' Будеш-паном' на всю/зкраіиочку."- 
"Твоя, 'царюЕіра.,пр.окдях'ая, 
'Твоя царівкочка .псганалз" 
Ой, крикнув цар-на свої,гайдуки: 

"Возьміть Байду добре в...руки, 
На гак ребром зачепі те о"' 
Ой висить Байда та й не .пень 
Чо 

* Ой' висить Байда та й гадає, 
Та. на свого джуру , споглядає . 
Та на свого джуру молодого, 
Та на сього коня вороного, 

-"Ой, джуро ж мій молодесенький,^ 
• іодаї: ілбіеі лучок та тугесенький, 
ііодай мені тугий лучок 
І стрілочок цілий пучок. 
Огі-бачу я три голубочки, 

вбити' для його дочки. 

ій -й ■ 
Ой, як стоілиз, - царя 'вцілив, 

• А ц5;рицю' - Б потилицю,. . 
його доньку - в головоньку. 

-"Ото :ж. тобі, царю, за Байдину кару, 
• Було тобі знати, як Байду^карати. 
Цуло Б^ді.. голову ізняти, 
його тіло поховати. 

\г 
/..и ч очх я 

•а.е 
я мірю, Я'важу. 

)дку нічк; Г‘і '• 
Л ■ 

9 Ті" 
не два,, 

'ЛЛОПЦЯ 0001 
ЗТ- ГЧ ГГ 

іЧАгЧ 

чем їздити, 
.■бити. 
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з ДОбї^з коли 'ГурКі'і р о І.О підчас ооротьби гетьманй Дорошенка з 
Самойловичем приходили аж на Поділля до ііашнця Подільського та на 
Збраславщйну,- тоді була зложена дуже гарна пісня‘•кант про іі о ~ 
чаїБСьку Вожу каті 
ря Почаівського, якого Божа Матір 

Ой зійшла зоря зечіроБая, 
Над Почаізом стаїїа;” 
Виступило турецьке військо^ 
Як та чорна хмара. 
Турки з татарами брами облягли 
Манасткр воювати; 
Матір Божая ііочр.івськая 
Зуде нас рятувати. 
Ой вийшла9 вийшла Божая Матір, 
Ой та на хресті стала, 
Р!улі вертала, турків вбивала, 
Манастир рятувала. 
Турок не вірить, - із лука мірить 
На манастир стріляв; 
І,тії. стріли назад летіли. 
Самі XX побивали. 
Дознавшись турки, злі кедовірки- 
Слазу учинили; 

р. Тоді турки підійшли Е до манасти- 
захистила. Так співав ця пісня; 

1/ 
Отець Заттізо з келіі вийшов, 
Сльозами умлівав; 

"Ой рятуй, рятуй. Божая Матір, 
Манастир загибає," 

"Ой не плач, не плач, отче Залізо, 
Манастир не загине; 
Мусимо встати, чуд показати, 
Манастир рятувати.” 
У славнім місті Зишневцеві 
Кров з піском змісили. 
Ми єсть люди і всі християни, 
Усі до Бога вдаряємо, 
Матері Божій ПочаівськіЙ 
Усі понлон создававмо,- 
Щоб нас боронила, всіх оохранила, 
Од злоби рятувала, - 2/ 
ііо нашій смерті своїм нахором ^ 
Усіх нас покривала.З/ 

Тут оспівувться дуже популярний ІД- в літописах образ Божої Ма¬ 
тері, яка захищав від зорогів-бусурменів, що численними орлами напада¬ 
ли на християнський люд ^дграінський. Ця пібня, як кант, перейшла до 
лірників. 

Але найпопулярнішою піснею серед усіх пісень історичних 6 п і- 
с н я п р о Н е ч а я. Бона'вже оспівує боротьбу українських коза¬ 
ків з поляками; 

Ой, з-за лісу, із-за темного, із-під чорного гаю, 
Як крикнули та козаченьки; "Утікаймо, Нечаю.” 
А Нечай же того не думав, та Нечай не гадав• 
о :>00ОЄ4»00О 

ОЙ, як гляне з віконечко, аж ляшеньки в місті. 
Ой, як крикне та козак Нечай на джуру малого; 

-"Сідлай, хлопче, сідлай коня вороного, 
А під мене та другого - гнідого,. 
Ой, підтягай, малий хлопче, попруги ізтуга, - 
Буде на ляхів, на тих панів велика потуга." 
Не вспів козак та не вспів Нечай на коника впасти, 
Як став ляхів, як став панків, -як снопики класти. 

• Не вспів козак, не вспів Нечай на коника сісти, 
Як взяв ляшків, як став панків, як капусту сікти-. 
Обернувся козак Нечай од брами до брами. 
Виклав ляшків, виклав панків у чотири лази. 
Ой, як ГЛЯН5/-В козак Нечай на джуру малого, - 
Кладе джура, кладе малий ще лучче й од нього. 
Ой, як гляне козак Нечай на правую руку,' - 
Ке вискочить кінь козацький із лядського трупу.' 
Ой, як гляне козак Нечай та на лівеє плече," 
За ним річка кровавая, що й конем не втече і... 

Пояснення до 1/, 2/ і З/ дивись' стор. Бо. 



/•» *“ /о “■ 

' . Але не зміг хЧечай перемогти силу ворожого війська й був забк - 
тий у нерізкрму бог: е 

ЧИ сеж той ХМІЛЬ 9 ,ІцО по ткну В’оТЬСЯз 
іізчатї, мо з ляхами б’зться? ОЙ3 чи се ж той козак 

Не за великий час, та за малу голину 
Покотилась Нечаєва головонька в лолкну« 
Ой,'збіглися та козаченьки - стали сумувати: 

-”Сй, тле б‘же нам Нечазве тітто гобре поховати? 

/ 

Поховаймо його тіло а де церква варвара, 
Ой що о оозікЕ'лась та по всьому світу печазза слазао 

анило ■-І0Ц-Л-' 
.. X ^ ч.<чм - ПОЛКОВНИК 

був великий 
збраславський за 

прихильник простих козаків та народу 
Ь оЛМелЬНИЦхіКОГО ВІН 
і коли по Зборовсь- 

К1Й умові з поляками козаки, до ке попали до реєстру регулярного вій¬ 
ська Хмельницького, були незадоволекі з Хмельницький*’карав тих, до не 
хотіли вертатися з підданство ло паків; і на чоло тих незадоволених 
став полковник Ганило Нечайс. Сам Богдан Хмельницький боявся Нечал, бо 
він був багатир непобідкий і популярки"" серед козацтва. У рЛббі про¬ 
ти Нечая виступив польський польний" гетьман Каліновський і несподіва¬ 
но напав на його загін під Красним; тут у страшкій січі з ворогом Не- 
чай загинув, а поляки тіло його порубали*” на дрібні шматки /"на дріб¬ 
ний мак"/..Деякі пісні змальовують свого улюбленого героя характерни¬ 
ком, якого проста куля ке брала, оповили його легендами, а хоробрість 
Кечазву зхарактеризували багатирськими властивостями, обдарувавши йо- 

нього славу "по всьому світу", 
є найцікавішою й найвизнач- 

етьманом не згадується. Богданоза 
визначна, шрб вводити іі до внут- 

силою, поширивши псо 

опір 
ь.Хмельницького 
Кечая 

го надприродною 
Ця пісня про Нечая'З 
КІІПОЮ. Але- в ній про 
постать тоді була дуже 
рішніх розпорів. 

Далі багато популярних пісень мається з доби гетьмана 
н а ’м а з е п м з спорі з хвастівськім полковником С е м. е 

доои 
ЗІ 

популярна й 

в а - 
м 

Як і Нечай, Семен Палій був прихильником простого люду 
" від польських панів. Зін мріяв відбити від ііольїді всю 

часів Хмельницького аж по р.Случ і злучити іІравобЄ' 
го 
СЬКУ 

ІІ а л 1 8 м. 
й захищав йо 
землю украін 
режну Україну з'ЛізоберемсноіОо Цього якраз боявся Іван мазепа, гетьман 
Лівобережної України, і через намову добився згоди з Петра І заманути 
Палія до себе й полонити його та заслати аж по Сибіру. Одна пісня цю 
подію й оспівує -це пісня про Палія й Мазепу. 
Всі симпатії пісні на боці Палія. А Мазепу змальовує як сперечкика 
Палієвого, що підступом захопив останнього й закував у кайдани. 

З доби польсько-української боротьби першої половини ХУІІІ ст., 
коли українські зеїллі колонізувались польськими панами, витворилась 
у народі дуже гарна пісня про Ь о н д а р і з н у и а а н ь о в - 
ського пана, ця пісня ду.же розширена на Правобережній Украї¬ 
ні. ііросякнута вена сильним драііатизмом. Змальовується в ній історич¬ 
на постать канівського старости поляна Миколи Иотоцького, що заселю¬ 
вав Україну /поавий 'беріг Дніпра/ і колонізував спустошену Канівщи- 
ну, творячи НОВІ села, як свої маєтки, і приваблюючи до них людність 

Але 
ьув популярний серед народу, ходив у простому козацькому одягові 
оселедцем! на голові, бенкетував з простими селянами-козаками 
рячий його 
Це був справжній 
роженко в оповіданні 

з 
га- 

темперамїент, що'покоряв людність, був і страшний.для неї 
СтО' свавільний самюдур /цього самодура зміальовує 0 

"Голка"/. Найбільший страх віїг наганяв на дів - 
чат своїми до них залицяннямші. Ось цей моїлект і 
виступає дівчина-красуня, одного бондаря дочка ■ 
поцілував; на це дівчина горло заявила: 

ВІК' наганяв 
ЗіМальовує пісня. 'Тут 

' Бондарівна, яку пан 

Ой 
Тільки 

годен пан 
ирден пан 

..аньовськии 
Хакьовський 

мене цілувати, 
роззувати, 



ці слова викликали з боку пана страшне обурення й помсту« Поча¬ 
ла Бондарівна втікати^ це бігла *- скрізь кріваві річки^ а де стояла - 
крівава криниця о Піймали уозніри дівчину й привели до пана, який, на-, 
цілившись до неї з срібкоі рушниці, пита^^ 

На це 

Ой, чи хочеш. Бондарівно, ізо мною жити, 
го чи хіОлйш^ Бонда,рівно, в сирій землі гнити? ■ 
дарівка сміливо вІдповідаЗа 
СІЙ, золю я, Пак Какьовський, в сирій землі гнити 
Кін з тобою по неволі на цім світі житив" 

Вистрілив пан - упала Бондарівна.. Так непримиренносповнена 
фізичної й духової краси, загинула^дівчина - гордість нації, але не 
піддалась улесливим залицянням ворога., Цей прекрасний образ чистої ук-* 
раІЕСьноі дівчини з повкою любов’ю оспівала народкя пісня, в якій по¬ 
казала 'з глибокою сзідоміотю, яку руїну приносять паки-чужинці, губ - 

.лячи такий високоморальний, такий прекрасний цвіт української молоді.. 
Бондарівна - ідеальний образ красуні-дівчини, що готова скорше вмерти, 
аніж бути знеславленою. Не в панстві ціль життя людини, а в унутріш - 
ній гордості й духовій чистоті; той пан нечестивий годен -і^ 
ше ро.^зувати, ане милувати. Ось де висока моральна овідо - 
мість народу. Краса цього образу української дівчини, що скорше пом¬ 
ре, аніж■піддасться брудним залицянням п^іа, спричинилась до повстан¬ 
ня дуже ■ гарної драми Карпенка-Карого - ”Бондарівна”, 

З доби гайдамацької ХУІІІ'’ст,, з доби наооднього повстання про¬ 
ти панських утисків на Правобережній Україні повстала дуже гарна пі¬ 
сня про С а в у Ч"а л о^г о. Це теж одна з найпопулярніших пі¬ 
сень кародніх т.зз, гайдамацьких, Сава Чалий родом із По¬ 
ділля /Ншільщияа/, З 40-х роках ХУІІІ от. був повстанцем-гайдамакою; 
але покаявся перед паном і той підвищив Його на полковника над тими 
повстанцями, що*теж повернулись до пана. Гайдамаки вирішили покарати 
Саву за зраду, І на саме різдзо 1741 рокз^, товариш Сави Гнат Голий із 
своїм загоном напав на дім Сави, убив його й забреш усе^добро. Ось 
цей момент Зради Сави й кари над ним Голого й оспівує пісня. Особливо 
підкреслюється увесь трагізм учинку, коли остання дія, а власне саїла 
розправа відбувається підчас родинного сзят-вечора, коли Сава з моло¬ 
дого дружиною П’ють за злорозля своє та їх маленького_єдиного сина, І 
тут Бдераються гайдалшни й карають зрадника, Б цій пісні змальовуєть¬ 
ся висока ідея патріотизма козацького; батьківщина - понад усе. Псі 
особисті інтереси перед боротьбою за батьківщину мусять відступити на 
бік, а_зрада заслуговує лише смертної нари; 

Гей, був в Січі старий козак, на прізвище Чалий, 
Зигод2/ваз сина Саву'козакам на славу. 
Ой не" схотів же той Сава козакам служити - 
Зідклонився до ляшенькІБ в Польщу паном нити; 

Пішов Гнатко з кравчиною Саву підмовляти, 
Як же^не схоче з Польщі іти, то й смерті предати. 

Сидить Сава кінець столу, дрібні листи пише, 
А Савиха молодая дитину колишнє, 

-”Піди, хлопку, піди, маттий, та й уточи пива,- 
Нехам же ми’ та випємо за здоровля сина. 
Піди, хлопку, піди, малий, та й вточи горілки,- 
Нехай жа ж ми зипвмо за здоровля жінки,,,,” 



' Ускочили гайдаї-лаки до Сави з світлицю^ 
/о Здоров^зя.ороз, панб Сазо, злоро-З - як ся мавш? 
' ' Сидиш собі Е СВІТЛИЧ8НЦІ5 дели попизавш? 

Не досягнув тон лан Оава сзозі булави *• 
Полонили, пана, Саву на дубові лави“ 

-”0це тобі5 пане' Саво 5 сункі-а.оомапки, 
Що нанив ти, врагіий сину, з козацької ласки/* 

З доби гайдаїуіацькоі опівається де популярні пісні про За- 
л і з н я к а, Г в а ч к у та'- Б с н д а р е н"к а* 

,.Одною з каісумнігшх подій б Уь;раіні'після гайдамаччини було 
Зруйдув'ашія. московським військом ро1775 Січі Запорізької» Московський 
уряд .-не міг примиритися, іцО ця доотеця української організованої сили 
іску.в.Й міцно тримається» Як не просила рада козацькая 

. 'і. "Позволь 5 батьку-отамане, нам на башті стати - 
> . ' Ке дозволим Москалеві Січі руйнувати» 

■ ■ ■' ' Ке ДОЗВОЛИ!;; з палашами, дозволь з кулаками. 
А іцоб славз^ поспала поміж козаками 

. ' Старшина й січо^оии пзіі“-отєці;, не дозволили йти "брат на брата",. 
3: наслідок ТОГО старшина була заарештовака й вислана на"північ ї в Си^ 
бір, а Кошового’Кальнишевсь^'ого було заслако ан ,яо Соловецького манас-^ 
тиря на Білому^морі в самотній затаір,^де пробув він_аж 27'років, до 
смерти. З оцієї лоби залишилась така пісня про З’руйнуван- 
н я С і ч і; . , у 

Славне було Запоріжжя всіма сторонами, ' 
, А тепер не можна'поожить та за москалями; ' ■■ 

'-"Стережися, Кальнпшевський5 од чистого стазу, 
Бо втерлім Запоріж:аі Й козацьку славу." ' '' 

. '-'і Не встерігся-пак гСоїііовий од синього моря, ' ' 
.. '■ Та вже ж йому в Петербурзі шостий год неволя. 

• Зруйнуваяи Запоріжлш, забрали клейноти,' 
. ' Наробили запо'оііщям великі скооботи. • хНарооїд 

Найтяжча доба- для українського народу була доба панщини, яка^ 
полишила'/п і с к і про. п а н щ' и н у» Гнітила вона нарід не тіль 
Ки ЬогцяДьно, але й національко, бо пани, ідо тримали селян у своїм во- 
іірдІ.КЯІ.,,. н' “біДьпіості буЛіЛ' чу-'і-инді' /поляки, москалі/ по духу й' кульгу-- 
рі,'’'.б5-*ли,.й'українського'походжеНхЧя', все ж таки води 
були не на боці украінсі:,кого 'наро то НІ- в одного народу сло - 
вянського немає с.тільнк пісень про цю неволю, як в українців, і є піс¬ 
ні, що якразуі' вказують не тільки на содіяльну "панщину-даремщину", 
але й на каціонаттьку кезолюм "була Польща, була Польща та стала Росіі^ 

Не 3‘аступить син за батька, а батько за сина"'.,. 

Оспівують, ці’ пісні не' тільки тяжку'-працю, від якої ' 

і?. Пооблазили волам- шиї, бідним людям руки - 
Набралися' бідні хлоп'й за панщини муки", 

але й без відпочинку п'раця день-у-день і на-зіть у неділю 

В чужіїл се-лі добра 'чорт-хма, а з нашому лихо. 
З чоловіка штани'деруть, а з .жінкизапаску,. 

І єдиний вихід - іти' гайдамаки? - 

0*00 



Ой, ходімо, пане-братз, да за тгруті горй - 
Нехай' тута виводяться круки да вЬроги, . 

-'Ой, ходімо, пане-брате, “в степ да в гайдамаки. 

“Коли панщина впала, нарід радісно привітав у піснях новий лад,- 
т.зв. волюг 

■ ' Ісходьтеся рромаляке, щось мазм казати, 
■ Як до;ддемо вбскресеннл, воленьку читати. , 

■ • Ой, летіла качечка, в очереті впала'- ' ' 
'За феараля місяця панщина'пропала, ■ . ' 

• ’ ' ' • Пішла Нсіша панщина, ал гори . тряслися, 
А'за нею всі пани: "Панщино, вернися."/ ' ■ 

■' ' -”Не вернуся, забарюся, бо не маю часу., 
Було мене шанувати із першого разу;" . ' ' 
Було мене шанувати та й не катувати, 

•' 'і' ■■ За собащню не"міняти та'й не продавати."' : < 
Пішла каша стара пані гішиниченьки шати, ' ' ■ /'/,/' 
А за нею пан з дітками коїїосни збирати. ф,.. 

■'V ' . .Назбирали колосечка повненьки кармакиг 
'Л;' ; ' "Колись були ми лани, -* тепер.,шарлатани," 

'' з гумором закінчує пісня тяжку сторінку - селянської недолі- 
та-ооціяльноі зміни у відносинах між панами й селянами, 

'“■ ^^ві^ останні громади пісень історичних теж займають поважне міс- 
в історії української пісенної творчості?. То. з пісні; б,у р ,л а-ц ь- 

ні й чумацькі. Перші оспівують тих бунтарів-та б.ездомних бур- 
Лак, що в наслідок тяжких відносин підчас.панщини та ренруччини’не 
змогли Примиритися з різних причин особистих чи соціяльних і втекли з 
села-шукати ліпЕїої долі. Бони - з протесту проти стану-й, насильства 
дуже приваблювали до себе увагу українських письменників,.починаючи 
від Т.Г'ЄВченка, Марка Бовчка_та Олекси Отороженка й кінчаючи МДоцю-- 
бинським /"Дорогою ціною"/, -І серед цих бездомних, переслідуваних т. 
зв."розбійників" кайпопуляркішою'постаттю з народній пісні була пос^- 
тать К а р м е л ю к а" "з Поділля. За якусь провину пан насильно від¬ 
дав його до війська, Кармелюк звідти втік"і став дезертиром, "зібрав 
гарних хлопців" і грабував замолікіх людей. Ось як пісня змальовує мо¬ 
ральний образ Кармелюна? 

"Зовуть мене розбійником, , • 
Ка.жуть, що'вбивав, ’ 

, . Я нікого -не вбиваю, 
‘ ' , Бо -й сам душу маю. 

■ У бйгатого візьму я 
, Убогому даю; 
Отт-ак' гроші поділивши 
Я гріху ке маю. 
Ні' я їсти, кі я пити. 
Ні -Я говорити; . . - . 

■V ■■ .Прийде- туга до серденька,- 
-■ - '' '' ''Не знаю, як .жити. _ , •- о 

Пішов ,би я собі з місто,- 
' • / , ' ' ' . Бсюди мене знають ^ 

" \ де би я не повернувся, - : '. а. .. .- 
' ' Скрізь мене піймають.' .. - - 

" . 'А так. треба стерегтися, - ' '^ 
‘ - ' Треба з' лісі. жити; .. 

■ ' Хоч^'здавться,світ великий, 
' 'У ■ ' . ^-А ніде подітись. ' - 



з цих слІЕ^ що БІлповідають правді, Кармелюк, грабуючи багатих, 
ніколи не чіпав бідних о Але такий отак йому був дуже тяжкий; були мо¬ 
менти, що він завидував навіть кріпакамо А синові зо сльозами на очах 
говорив і "не йди, синку, по^моїх"слідах"» Через зраду жінки викрили 
місце його осідку й р.1836 Кармелюк, коли його ловили, був забитий. 
Другим найславкішим українським опришком-бурлакою був гуцул Олек¬ 
са Д о в б у Шо З народній пісенній творчості вік був особливо попу¬ 
лярний, Народня фантазія окутала його низкою легенд і переказів, Дов- 
бухз став найулюблекіїпим герозм наоодніх стреьшінь до волі. За народ - 
Н1М переконанням/оприіііком стаз парубок не тому, що хотів грабувати, а 
лише, щоб не датися'.до нєеолі Опришки ніколи не грабували своїх лю ^ 
ден, а лише чужих, паців та жидів; своїх - 
паків, зачіпали опришків і доносили на них. 

лише тих, ІДО тримали руку 
З більшості опришками ста¬ 

вали дезертири З' війська. Особливо До боці покривдженого люду стояв 
ого надпр.'іродною силою, яку дав 

вбив чорта, Довбуша можна було вбм- 
ОлоДовбуШоНародні перекази наділили 
йому через янгола Бог за те, що він 
ти лише срібною чи золотою кулею з І2 зернами ярої пшениці, а перед 
тим ще відправити,12 служб у"церкві. Цю тазмницю смерти Довбуша від - 
крив останньому янгол. Але'Дозбуш відкрив своїй любці Дзвінці, а 
вона'опозіла свойому чоловікові, який і забив Довбуша, Похований був 
Довбуш товаришами на горі Чорногорі, де закопані й скарби Дозбушеві, 
які відкриваються лише рано на велмкдекь^ то е військо на чолі ^ з Дов--- 
бушем, зброя й гроші. Прийде пора, вік вийде звідти зо своїм військом" 
"і тоді буде панаь/і знову куца година". "Нема славного Довбуша тай не¬ 
ма добра. Як прийде,„Довбуш, то буде й добро",,. 

З численних пісень про Довбуша кайпопуляркішою є пісня про зра¬ 
ду Дзвінки та про смерть Довбуша; в цій пісні Довбуш каказуз своїм 
хлопцям збиратися й їхати до Дзвінки на вечерю. Прибули до хати, їх 
Дзвінка не пускає, а чоловік її Штефан вже приправив стрільбу. Вило - 
мав двері Довбуш, а БІтефан стрілив і влучив у саме серце Довбушеві, 
Вміраючи Довбуш, наказуз: 

"Ой ви, хлопці, ой ви мої, 
Беріть мене на топорі. 
Несіть мене в Чорну гору. 
Де любив вм усе бути..‘,. 

К інчае ть ся пісня зап озі том; 

Ой ви, хлопці, не журіться, 
сріблом, злотом поділіться; 
Не мож буде грабувати, 
Руську кровцю пролизати; 
Руська кровця - не водиця, 
Проливати не годиться, 

З українських поетів найбільшим співцем Довбуша був Осип Федь- 
козич. Оспівували Довбуша й інші поети, не тільки українські /Кучурак, 
Старицьний/, але й польські та німецькі, 

Повною протилешістю. до бурлацько-опришківських е пісні чу¬ 
мацькі. Коли перші повстали з непримиренної боротьби українсько¬ 
го народу з режимом державним, з суспільними несприятливими умовами, 
то чумацькі, навпаки,- оспівуьоть’ мирну чумацьку працю та доброчинне 
життя чумаків. Чумаками звалися українці, що на волах їздили у Крим 
по сіль, а до Чорного та О'зівського моря - по рибу. Повернувшись до¬ 
дому, розвозили вони сіль та рибу по ярмарках. Чумацтво це е чисто на¬ 
родній витвір, що вийшов із зовнішніх потреб обміну північної й цен - 
тральної України з південною товарами, яких у кожній частині украіксь- 
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коі землі бракувало - муки й хліба на півдні, риби й соли - на півно 
чі. Були чумаки, що водили у валці до 150 возів у Крим і на Лін. Чим 
ближче до моря, тим дорога була небезпечніша й повна пригод та наско¬ 
ків татар і різних розбійккків-грабіжників. іЗ такій небезпечній пос - 
тіййій боротьбі під упливом широкого степу та тихого волового ходу ви 
творювався й характер чумака - суворий, повільний і філософічний. 

: Чумацькі пісні ховають у собі дві сторони чумацького життяг 
1/ ліричних настроїв^ туги за рідною хатою, за дівчиною, що покинз^з 
далеко у рідному селі, й смерти б дорозі; 2/ бурхливих та трагічних, 
в з.алежності від різких пригод, що ставалися в дорозі /напад розбійки 
ківЛ:лДо першої групи належить пісня: 

Ой у полі криниченька, 
,3 неї вода протікав, 

' Ой там чумак молоденький 
Сірі БОЛИ напуває,.. 

Збирається з дорогу,,, В дорозі чумак помер; його поховали в 
зеленому байраці, висипали високу могилу, а в головах посадили черво¬ 
ну калину. До могили прилітала дівчина в образі "зозуленьки’*: 

-"Подай, милий, подай орле, 
Та хоч правую руку,” 

, . Ой рад би я, моя мила, 
Обидві подати,- 
Та налягла сира земля, 

.. .. Що не можна ПІДНЯТИ, 

Друга популярна пісня цієї групи, то: ■ ; ' 

Було літо, було.літо тай стала зима, 
Як ке було пригодоньки, та й досі нема.,,. 

Пішов чумак молоденький у Крим по сіль, занедужав у дорозі й 
помер. І там на чужині.його, поховали, • 

До другої-про.мади налелшть пісня; 

.. . ' Ой, високо' та сонечко'сходить, 
.А низенько заходить,- 

‘Т■ Наш отаман по дворочку ходить,- 
1? ' • • і ' • ’ • ; 

і закликає чумаківм^. щоб мастили вози, запрягали сірі воли й рушали в 
дорогу. , ■ ... • . -. ’ ... . ' • 

Степом ідуть, нові вози риплять, 
V:,.Гей, сірі во.ли ремигають,- 

‘І ;"‘'^'''‘'3-за.лісу5 лісу” зеленого ■ - 
Гей розбійники виглядають. ^ 

Не злякались чумаки, перемогли напасні?ків: • 
' ,о о.Розбійничків сорок і чотири, 

А'ми, в десятьох їх побили.** 

з останньої пісні бачимо, що чумацтво до певної міри було про¬ 
довженням козацтва. Потупивши *’гострі шаблі" й, "списи", козаки взяли¬ 
ся до чумацтва. Биті шляхи до моря були їм відомі та й ворогів на щля 
ху вони добре знали, І перенесли"до нової організації всі звичаї коли 
шнього лицарства, іГризвичаІвиїись до бурхливого кшття, не могли на ста 
ло вернутись до родини, до тихих сільських осель, до жінки й дітей. 
Голос могутнього степу кличе їх до себе. Ніякі просьби матері, жінки 
не помогають. Хоч як кличе мати сина голову змити: 
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ІЗМИИ5 ЬілТЙ 5 СВ,1\!іди собі 5 

Або моіА рідній сестрі о 
Мені змиють дрібні дощі, 
А розчешуть густі терни, 
А зис;\чпить ясне сонце., 
А розвіз буйний зітер. 

• Із зростом задізниць потреба чумачки зникає; гасне й дух^ чумаць*- 
кого лицарства. Залишається лише пісня ~ свідок слави дідівської. • <, 

Ми вже знаємо, що в опришки йшли перезажло дезертири війська. ■ 
Це^показує, що військова слугкба для парубоцької молоді в Україні була 

шп’гутімлл іГо т^Т/ТVА от^хспо тзгі отгта тттліз о тття ггаг.'-і игт^оті ггтяг> г. ї/гаїЛ’итя-ггтя схгг 

знищеним інвалідом; -крім того була ця служба тяжка й жорстока своєю 
дисципліною та обходженням з молодими вояками різних капралів, що тяж¬ 
ке над ними знущались; нарешті - несправедливість при наборів пани ли¬ 
ше з особистої пімоти віддавали до війська тих, -що були ім небажаніш 

'’Ой за тими столами сидять пани рядаьми, 
Лумають-гадають, кого в сап дати брати. 
Де плть - там, не брать, де чотири - не велять, 
Де три - то втікли, де два - там нема, 
А у в.дови один син, та й той пішов під аршин. 
Ще й аршина не Дійшов, а в солдатушки пішов”. 

Це все спричинилося до витзопення численних ренрутсь- 
розпачливих, Ссь туга за рідним , сумних, ких пісень 

краєм і смерть на чужині^ 
ТУЖЛИВИХ 

Стоїть явір над водою - в воду похилився, 
На козака пригодонька - козак зажурився. 
Не хилися явороньку^ ще ти зелененький. 
На. журися козаченьку^ ще ти молоденький» 
Не рал явір хилитися - вода корні миє; 
Не рад козак журитися, да серденько ниє. 
Ой поїхав з Московщину козак молоденький 
Оріхове сіделечко й кінь вороненький. 
Ои поїхав з Московщину да там і загинув, 
Свою рідну Україну навіки покинув, 
Казав собі насипати високу могилу, 
Казав собі посадити в головах калину: 

"Будуть пташки прилітати калиноньку їсти» 
Будуть мені приносити од родоньку вісти”. 

Але найпопулярнішим образ виступає з цихпіса^іь^ це образ удови¬ 
ного сина, бідного, гарного, якого багатії несправедливо забирають у 
рекрути: 

З неділеньку у ночі 
Сходилися багачі; 
Стали раду радити,- 
Кого в рекрути ВЗЯТИ'І ■ 
6 у вдови два сини,'-■ 
То віддаймо восени 
Багатого не Оддати - 

Буде землю орати; ' ■ 
Як візьмемо бідного, 
Буде плачу немного. 
Гей, у вдови гарний син - 
Він до того способен: 
Як віддамо сироту, 
Позбудемось клопоту.”' 

Цей образ вдовиного сина є кайпопуляркіший і в творчості Т,ЇІІев- 



ченка та О^Федьковича» А "Два сини"-. - оповідання М«Вовчка - то ніби з 
ЦІЄЇ ПІСНІ зачерпане, 

. Буденне чи празникове життя українське на селі е дуже багате на 
найрізноманітніші вияви народної пісенної тБорчости» Кожний момент жит- 

’ ' за все виявляється в пісній чи полюбить дів-- 
ррз- 
лі - 

П 1 с е н ь 
любов- 

тя дівчини чи парубка перш 
чина козака, чи мати та батько насвариться на дочку, чи станеться 
лука дівчини з парубком і ТоД» - все це знаходить свій відгомін у 

о 
о и 
суто 
змісту ^ 

в и X 
; пісні 

ричній пісні о І серед ЦІЛОГО репертуару п 
найпопулярними й най багатшими ідо до настрою 
ні й родинні,, 

■ Любовні пісні творять накчисленіиіий 
ти; а це тому, що особисте почуття дівчини. 
на своє майбутнє родинне щастя*^ викликало кайрізнородніші переживання 
та відтінки почуття власного серця. Ці. пісні оспівують то щасливе ко- 

репертуар пісенної творчос- 
звязане з загадуванням іі 

хакня ДІВЧИНИ до парубка, 
ду, то нарешті 
дуже давня любовна 

пімсту 
то нещасне^ то перешкоди, то розлуку, 

ДІВЧИНИ, коли 11 парубок аж двох кохає, 
пісня, прибрана в символічну оправу^ 

Ось 
то зра- 

напр,, 

Да наказувала куночка своєму чорному соболеві2 

Ой бувай, бувай, мій соболеньку, да до мене в суботеньку, 
Ох і рад би"я бувати, тебе, куночко, видати. 
Та до тебе лози густі і річенькі бистрі, 

-А я лозонькм вирублю, бистрії річеньки висушу, 
Ой бувай-бувай, мій соболеньку, да до мене"у суботеньку. 
Ой бувай-бувай, мій козаченьку, да до мене у неділеньку, 

А ось другая ' ■ • ' . ." 
Ще жи|ечко, що пшеничка - оден колосок, 
Що у Цзанка, у Марєчки оден голосок, 
Иванко заговорить - як у дзвін задзвонить, 
Марєчка засміється - Дунай сколихнеться, 
Дунай розілвться - вода сколихнеться., ■ . ... 
Нехай тому Іванкові легенько ікнеться, - ‘ 

• ' ВЦ ■ ^р о д и н н и X ПІСНЯХ'яскраво відбивалося .'.родинне .життя 
українського народу. Там-знайшли свій відгомін найрізноманітніші від¬ 
носини ^родинного побуту2"світлі, радісні5 сумні, трагічні,.нещасливе• 
подружжя-, зокрема відбидбоя- в них становище в родині'жінки, Особливо 
виявилось тяжке'життя жінки, коли-чоловік п’яниця, все пропиває,.,жін¬ 
ка й діти голодні, а до того чоловік ще й б’є їх. Ці пісні визначають¬ 
ся сумним настроєм. Так само глибоко настроєві пісні про бідну вдову2 

’Торе ж мені, горе, нещаслива доле, 
. І зорала бідна вдова мислоньками поле. 

Карими очима тай заволочила, 
Дрібненькими слізоньками все поле змочила^,. 

Оригінальною піснею з українській поезії є колом.ийка. 
Це є танкова пісня, яка різниться від усіх інших українських пісень 
тим, що має уривчасту, фрагментарну форму; два рядки в одній строфі 
можуть замикати викінчений образ, обрисовувати коротко, але яскраво 
душевний настрій і творити для себе цілість. Сполучуючи' з собою■ поети-^ 
чне рлов'о, музику й- танок в одну цілість, коломийг^ може вважатись од¬ 
ною із стародавніх українських пісенних форм ще з -синкретичної стадії 
мистецтва. Але вона через свою уривчастість не є аші обрядова пісня, 
ані історична. Правда, вона ховає в собі згадки про козаків, про пан¬ 
щину, про опришків; це свідчить про те, що з ті часи коломийка,мабуть, 
найсильніше зростала. Місце її зародження є Покуття, зокрема округа 
міста Коломиї; терен поширення - Галичина-, Поділля и майже ціле Підкар- 



’паття* її коротка форма найкраіде надається до .поетичної імпровизаціі » 
^на вечерницях, весіллях та інших оказіях. Коломийка в останці .часи так 
розширилась5 ІДО майже спинила розвиток інших танкових пісень» З цього 

:Станрвиіда коломийка о кайпопулярнішою піснею на цілій Західній частині 
^.української' землі„ Своїм настробм, мотивами та'змістом коломийка нале¬ 
жить'ДО-'Пісень з- життя осооистого та родинного з його кайдокладніпшми 
подробицями* ііелика Україна коломийки”не знав,, а в Західній - вона ви¬ 
тиснув всі інші пісні. Ось кілька коломійокі • . 

б'й.летіли сірі;'гуси, за ними лебеді, 
А'я в Свої, маї'^уненьки, як зоря на небі. 

• ■ _ ;.,2.'Зідколи мі мати билаз бідторяи сі бою, 
: : " 'А'ЯК вийду на вулицю, три години стою» 

З» Злюбив мене, мамцю,■ лванцьо, а я; вго ніт, ніт, 
, '. А-він’-мекі На серд.ецьку, як солодкий мід, мід» 

Любив мене, мамцю, Ивандьо, я .го- не любила, 
.‘и ..'' ' '■ Зін;гдо мене по словечку, я го поганьбила. 

Гумористична:. . ' 

4. Стадок. МІ сі запалив, риби почорніли', 
‘А печені щупаки у ліс полетіли. ■ ’ , ■ 

5» Хвалилася дівчинонька, що мав. старости^^'" 
А до неї приходило порося безхвосте. 

Нарешті є ще один жанр народкіх пісень українських, що казива- 
втьсл б а л я д а. Слово баляда - південно-романського походження 
/Ва11аі:а/ означав невеличкий ліричний вірш із рефреном любовного змі¬ 
сту. Але з дальшому розвитку баттяди стиль їі набрав більш епічного спо¬ 
кою та традиційного зцслову'І Що.їїо фабули баляди, то ^в бекові їі лежить 
якась надзвичайна подія, ззязака з ■ надприроднім іі виявом, або з таким, 
що в іі розвитку приймав велике число людей, вражених цгвю подією. То¬ 
му по характеру розвитку полій народкя баляда є двох основних типів: 
1/ баляда з надприродним розвиненням дії; найчастіше - переміна дівчи¬ 
ни на парубка, в дерево, рослину /квітку/, в пташку: зразком такої ба¬ 
ляди в бапяда про невістку й злу свекруху,, що перемінює невістку ь 
тополю /див. 1-піа лекція, стор. 14/, баляда про дівчину, що вмерла, над¬ 
природною смертю й на іі могилі виросла квітка /троянда, лілея, калина 
і Т.Д./ й. нарешті баляда про доч7ю/-птаїї.гкуо 

Мати доньку виправляла, 
Так ех наказувала. 
Ма люба дитиночко. 
Не части в гостйкочку. 

Вона ждала рочок, ждала і другий',' 
Не могла ся стерпіти, '" '■ 
Дерезерлася сиврз зозульков '- • '' ■', 
До мамки летіти; 

Баляда про’Івана, та Марью /про сестру й брата/: брат сестри не 
пізнав і побрався з нею; і'оли”довідався, що оженився на сестрі - ріши¬ 
ли обоє вмерти; їх поховали вкупі і на могилі виросли тополя й явір, 
що сплелись вершками; баляда про сина, проклятого матірю, що переміню- 
бться в явора.. 

. 2/ Баляда з кадззичайкото по,дією, що ззязана'• із страшним злочи¬ 
ном, - наприклад, вже відом.а нам пісня про Бондарівну й пана Каньовсь- 
кого; баляда про попадю, що втікла з опришком; баляда про Гриця, що 
любив двох і о.цна із них отруіла, та багато інших баляд. 

Баляда в більшості своій є мандрівного походження. Але біль - - 
шість наведених баляд є оригінальні украінські; вони дуже поширені се- 
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ред українського народу, Надззииаі^на подія 5 що лежить в іх основі ^спри¬ 
чинюється до їх популпркости, Прім- того ці баляди популярні й серед по- 
зтів українських о Згадаймо Т» Шевченка, Метлинського, М.Костомарова, 
Ос.Федьковйча, М,Вороного і багато інших, що дуже кохалися з баляді. 

ПОлСНКННЯ до лекції восьмої2 ' ' 

1/ Отець Іов Залізо був почаівським ігуменомс 7'ив з р,р. 1581-1351 
2/ '’Нахор" це значить" "омофор” - церковні шати, які архієреї носять на 

раменаХо 
З/ гіа іконах "Покрови" й Бону Матір малюють з омофором на руках, яким 

вона покривала, якби захищала й благословляла нарід український хри¬ 
стиянський 

‘ЧТяг до лекції восьмої2 

І, Які е :Дві;форми кінцевого упорядкування вірша народньоі поезії й 
яка між ними різниця? 

2о Яку ролю грає ресрран у розвитку вірша н^-родньоі пісні? 

3. Продумайте терміни^ рядок, вірш, строфа народньоі пісні й дайте 
дефініцію, кожного, , ^ .• 

4. Порівняйте пісню поо. .Байду з/піснею ^про Бокдарівну й скажіть,що 
з психологічного боку в НИХ'Є' спільного? 

5. Порівняйте пісню про Цечал з піснею про Саву Чалого й скажіть, в 
чому; ховається ідеологічна між'ними різниця?. Охаректеризуйте по¬ 
стать героя кожної пісні. 

6. Що Є баляДовогс з'піснях про Бондарівну,-про О.Довбуша та про Не- 
чая? . , 

7. Що є спільного й окремого в постатях Кармелюка й Довбуша? 

8. Що є спільного й окремого між козаком і чумаком у кародніх ко 
зацьКих і чумацьких піснях? 

' НіНОВОіЗЯЗКОЯ.І ТБІ^М /лише для бажаючих/г 

1. Прочитайте /коли зможете дістати/ "Бондарівну І.Карпенка-Карого 
/Тобілевича/ й напишіть, що в в драмі властивого пісні? 

2. Прочитайте /коли зможете дістати/'"Сава Чалий М.Костомарова й 
Карпекка-Кароро й З'ясуйте, яка з них є ближчою до пісні про Са¬ 
ву Чалого? 

3. Прочитайте 7,Шевченка "Зарнак" /поему й повість/, або драму І, 
Карпенка-Каро'го "Бурлака", або Ів,гІечуя-Левіцького "Микола Джеря", 
або Стороженка "Гаркуша" й прирівняйте до постаттей із розбійни¬ 
цьких пісїень та з'ясуйте, як змальовується постать у творах пись¬ 
менників і в піснях. 

4. Образ рекрута в творах Т,Шевченка чи Марка Вовчка та з рекрутсь-" 
ких піснях. / 

5. Ідея визвольної боротьби в українських історичних піснях. 
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Лекція Дбзята. 

§ 59. Історичні, побутові й 
обрядові пісні в дуїлах. 
....н. —  ---- Пісні й луїли _з. погляду поетичного 

вислову й стилю. Коли ми познайомились із думами та народиіми піснями, 
можемо зрозуміти ту різницю, яку виявляють ці два найголовніші типи 

о-пісенноі тзорчости. Пісні у свойому вислові є л я к о к.и ч- 
обробленні тем; крім того з піснях переважав 

народньо-пісенноі тзорч( 
ні,стислі у своїм 
ліричний вияв над описово-епічним» 

Інакший мають вислів думиї стиль їх опис 
розлогий; думи докладно змальовують події, 
Бїїзають • те," іДО пісні підкосять лише кількома мазками. Тому пісенна схе- 
мав стисліша, схема ж дум в простора й широка, 
^яроднв життя в піснях ВИСТ;/Пав у всій його ц і л" о с т і й непереб*- 

о в И И 1 широко 
широко роз¬ 

рай ій р 1 з н о м а н 
явах, як у видатних, так 

т 
і 

V 

к 0 О т 1, ЯК у сумних, так і в веселих про- 
найдрібніпкх подіях в їх сучасності й ми¬ 

нувшині.. Думи ж фактичну сторону життя дуже обмзж^поть релігійно-мораль¬ 
ною текдеидією і легендарно-героїчною фантастикою. Тому то думи в бо¬ 
ротьбі української нації за своє визволення поруч великих подій підно¬ 
сять і менші, але лише такі, и^о визначаються глибоко моральним та ре¬ 
лігійним поглядом на життя, п цім моменті стиль думи е глибоко ре- 
'Д л е к с і й н и й, роздумливий, заглиблений в оцінку сенсу тих подій, 
арім того, з піснях ми на кожному кроці відчуваємо /навіть і в істо - 
ркчних/ любовну навіть еротичну куту; в думах особисті пережи¬ 
вання лише тоді заслуговують уваги, коли вони виявляються в тоні-’з 
переживаннями всього народу в його визвольних' змаганнях і лише остіль¬ 
ки, оскільки служать темою для загальних підсумків у морально-релігій¬ 
ній сфері. Оця поваша риса дум, їх релігійно-моральна рвф.лективність, 
їх обсяг, зачерпакий виключно із трівожного воєнного життя, їх елегій¬ 
ний тон,- усе це надає думам особливий характер високого піднесення Й 
важкого політичного призкачекнл. 

З а с п і в. ]ц0 багато є й інших прикмет поетичного стилю дум 
і пісень» На перше місце необхідно поставити - з а с п і в, як необ - 
хідний елемент народкьої творчостиг 

аоо2 
"’ОЙ, у святу неділеньку та барзо рано-пораненьку' 
"Ой, на Чорному.морі та на камені біленькому»” 

• »» .Г ^ Ґ\ Т . "Г .—і Л П *?"> » ► ^ Т» % А Такий заспів у думі. А ось заспів у пісній 

або^ 

або 2 

Л/Д;ГТ- ' Г 

•'ОЙ, зза лісу, із-за темного, із• під чорного гаю,, 
Як крикнули та козаченьки: ''Утікаймо, Нвчаю.” 
У місте'чку Богуславку Каньовського пана 
Там гуляла Ьсндарівна, як пишная пава”... 
Гей, був з Січі старки козак, на прізвище Ч€^пий, 
Бигодузав сина Саву козакам на славу.” .. 

Заспів, на думку деяких дооліддкиків, є наіітипозіша ітршїйе'та-народнь-ої 
пісні,- зерно,,з якого виросла ціла пісня. Невеличка картина природи, 
найпростіший рефлекс спостерігача народнього життя; паралелізм дії з 
моментами особистого життя людини та її настроями, як наприклад,такий; 

”0й у п.олі три криниченьки 
' І^юбив козак'три дівчиноньки..^ ^ . 

Символічний сенс, ІДО народне вірування вкладає в образ тої чи іншої 
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КБІ^ки чи рослини - все це нитки народньоі думки, що протягаються до 
людської душі,яка відкликавться на цей символізм,-це все ті вихідні мо 
мекти, з яких зродилась народня пісня, 

^ Р є 9 ;р з,н або приспів таког; налелскть до найстаршої 
отилістхшної оздоби ліричної пісні. Властивість приспівки..е та^ що во¬ 
на повторюється з ДІНЦІ кожного вірша або строфи на протязі всієї ітіс** 
ні. Наприклад^ ■ - 

’Юй, сосно, сосно,^не шуми тоскно, гей дай Боже. 
Найстаршими прирпіваки 'іНнМкоротші, що обіїйають: одну' 
пу з ВІДПОВІДНбЮ^Й''МуЗИЧн6І^'‘фразОЮі -^Ой-лелія" ”0й дід 
ла’% ’^Щедрий вечір^ і ТоД, ' ' 

ріже раніше говорилося про те, яку ролю:^відогравав приспів у ви¬ 
творі пісевнизС віршів т.а ід кристалізації,' але тут ще треба додати,що 
приспів /рефрен/-З^ЯВИв'ся в 'пісні лише в наслідок участи хорового на¬ 
чала Б народніх піснях :чррез’по'вторюзаннл певних окликів, слів або ре¬ 
чень ка кінці поодиноких‘віршів або строф, 

, , Е п і т в' т, - Найулюбленішою формою поетичного змалювання в пі¬ 
снях ^можна вважати є п і т е т. Це є додаткове слово, що висловлює . 
головну ознаку предмета або підкреслює ту прикмету в предметі, якою, 
він .робить на нас-вражіння, .Епітетц бувають п р о з а і ч-н і, що ви¬ 
значають' таку ознаку предмету, яка ніколи від нього не віднімається 
/дубовий ліс/, і поетичні /співучий ліс/. Поетичні епітети бу¬ 
вають?, 1/ Б к п а д к о в і або а п о с т е р і о р н і, себто такі, 
що .даються вже після того А.роБі:егіогі /, як предмет зробив на нас 
своє Бражіння^ . 2/ постій к і або а п р і о р н і: колись хтось 
спостеріг ту чи іншу ознаку предмету й підібрав епітет; ми йогр приня- 
ли не перевіряючи, на віру /аргіогі /, і п о с т і й н о в цім самім 
сенсі ким користузі'.ось. Оці останні епітети, себто постійні, і є найр 
популярнішими в кародкій творчості? бідні неволБники, сиза зозуля.дрі¬ 
бний дощик, вовки-сіроманпі, степ зелений, синє море й інші. 

• .Найчастіше також, після заспіву в піснях ми надибуємо п о р і - 
в н я. н я. яг- 

, ' . Тоді, козаки ляхів доганяли 
Пана Пот.оцького: поймали, . 

;' Як барака звязаки... - ' , . 
або о»., Та не вспів Нечай на коника сісти 

як став панків, яі снопики, сікти, 
або 

.. ...о Гуляла Бондарівна, як пишная пава, 
і ,.. межи ниш Бондарівна, як сива голубка. 

Поруч цих позитивних порівнянь подибуємо особливо в думах так звані 
негативні порі.внякня; . 

" . Ой, у неділю та барзо рано-пораненьку 
•Та то не соска в бору шуміла,- 
Як .вдова старенька із своїми синами говорила. 

або . . ■ 
Ой да три то-то. не сизиі орли заклекотали,; 

. а ТО'.бідні неволькики у тяжкій.'турецькій .неволі заплакали. 
або ; 

Не верби '%о шуміли, ’й Не галки закричали; 
то ж козаки з ляхами варить пиво починали.’ 

•Негативне порівняння відмінне від позитивного лише тим, що не тільки 
виказує схожість якихось явищ, але що одне з. них можна приняти за дру¬ 
ге. . 

Так само характеристичною прикметою народньоі пісні е пов¬ 
торення рядків, піерядків або груп оилябічних. Таке внутрішнє 
споріднення речень, СЛІЗ 1 навіть мотивів надає пісні єдности настрою, 
що підносить вралсїннл; -.кристалізує пісенний вірш; наприклад? 



СИБ КОШТИ плавлеть^ зупіиом поводить в 
■Вушком поводить, бів' камінь лупле, 
Бів камінь лупле, церков мурує,- 
церков мурує - ка штири вугли. 
На штири вугли - ка троє дверців. 
На троє дв.ерців - дві біконці.оо» 

Це повторення подибуетьол маіїне з.кожній колядці, звідки перей¬ 
шло Й до інших обрядових пісень о 

Повторення,й. порівняння вплинули й на витворення пісенної стро- 
. фінної будови -паралелізму. 

Паралелізм це є рівнобіжне зіставлення поруч двох подібних об¬ 
разів або двох споріднених змістом речень і виливається у формулу по¬ 
рівняння або антитези. • . 

Ой, чи се ж той хміль, і^о по тику віється, 
Ой, чи се ж. той козак Нечай, цо з ляхами б’ється? 

аоо 
Ой, на горі та женці жнуть 
А по-під горою, по-під зеленою козаки йдуть» 

Перший-образ паралелізму оуває /найчастіше/ символічний, фіктивний або 
нарочно вишуканий з царства природи на те, щоб надати ширшу перспекти¬ 
ву^ другому реальному образу, го є головний у пісні. 

. / / Стилістичний висліб/її2/м часто виливається в періо^^ич- 
н у форму в остільки гарну/на думку ііП"итецького, що тільки її прав- 

. дива щирість примушує нас вірити, ідо й цю форму витворив нарід, а не 
рука досвідченого стиліста. Ось зразок такої періодичної мови часової; 

"То як будуть, сестро, о Петру ріки замерзати^ . 
а об Різдві калина в лузі білим цвітом процвітати, 
а об ібаоилю - ягоди зрожати, 
жовтий пісок на білому камені схожати 
та синіхМ цвітом процвітати, 
хрещатим барвінком камінь устилати,- 
- то тоді я'буду до вас, сестро, в гості прибувати." 

А ось періодична мова п о р і в н л н а; 
Як то трудно рибі на суходолі^ 
звіру -"птиці без поля, без діброви,- 
то так-то трудно на чужій сторонці пробувати 

• без роду, без. сердешної родиноньки. 
Інверсія. Часто в думах уживається .такий стилістичний зворот чи склад 

мови, в якому додаткове речення виступає на перше місце, то¬ 
ді об’єкт /предмет/ голV•)знога речення стає суб’єктом /підмет 
том/ дода. ІКС БОРОтакої конструкції додаткове речення 
набірає більшої сили й незаттежности. Такий зворот називаєть¬ 
ся інверісією. Наприклад; 

"Ііотрий чоловік отця свого, матір штить-поважає, 
тому Бог во всякий час помагає"'. 

Дуже характеристичним для думи є анафоричне вжи¬ 
вання д о п о м і ч н к X дієслів; могти,стати,бути; 

п 

Анашоои, 

т а л к ДІТИ до розуму д о х о ж а ^ и 
т £. л и собі молоде подружжа м а'т и 

С т 

Звернення 

л и свою матір рідненьку,вдову стареньку зневаїтти 
Ще цікавіше є вживання допомічного дієслова бути; 

"Не єсть се нас шабля турецька порубала, 
Не ’є с т ь се нас куля яничарська п о с т р е л я л а, 

А є с .т ь се отцьова^ і паніматчина молитва покарала 
Діричний характер виконування думи підчас найвищого звору - 
шенкя примушує кобзаря звертатись до об’єкту свого оповідан¬ 
ня безпосерь.цкє або .через свого героя. Так повстає фігура 
поетична --звернення /апострофа/; 
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або 
Земле о?уредька, зіро проК;лята бусурменська«” 

Ьратз рідненький-, голуооньку сивенький 
а бо 

,И, БИ -козаки, ДІ ТИ-друзі о і ТеД. 

Повторення,в народкій поезії ча,о-то зустрічається фігура п о в т о '■ 
р 6 н- н я /епана^-грп'са/ якогось слива а-5о цілого вислову без-- 
посереднс одне за'другим або з різких місцях одного й того 

■■ са,мого"'‘рядка;: . 
1» Нррна РУЛ.Я заорана, . , 

ГейТ’ гей! ' 
Д Чорна-' ріля. заорана ' - '' : - ■ ' ‘ і,- 

■''•о X'кулями засіяна к О» о в о 

О Л'-И- Цй ^полети, галко, рк полети чорна 
Та на Січ рибу їсти.,о/кародня'пісня про зруйнування' 

Зо Ой не знав козак, та ке знав'-Собо.он • 
Як славоньки зажити /Пісня про козака Софрона/ - ■ 

Одна із прикимт стилістичкого повторення Б народній поезії це 
повторе'Нйя, ІДО набрало епічних, традиційних форм,, що вже встоялися в 
постійні вислови з •■що ■ не. обмеж^поться уовторенняік одного й того 'СаМОГО ■ 
слова, але додав до першого друге слово як'сінокімічний до даток-" З мо--- 
тою аналогічного звучанням ' . , у 

1о Слава не вмое' не поляже... /дума'про Азовських братів/ 
, 2, ,То брат кайІюнпгий' піший-піхотинець с за пішими бікитьд 

Словами промовляв -пуд-оігдЯ) 
Браття .миле. браття любе, /та-сама. дума/. 

Ііоли^ ж якесь слово в пісні чи думі або речення на кінці одного 
вірша .повторювться'в-дальшому рядку на" псчатку' йоґо, то така фігура 
називається п Т-д х о п л еХ 'к я м чи е и а н а с т р о_ф о го;. ці 
фігури найбільш поширені з обрядових піснях^ колядкахщедрівках,' гаї-- 
вках і інш. і найчастіше'таї^і/де рядок від рядка відділюється прмспі-- 
вом /рефреном/Ч ' . > 

. . . 1, ”Я з темнім лісі церкву мурупо. - 
' Приспів; рай таїл-розвився 

' 'ХристоС народився У ■ 
ЯХ його дому, як у раю. ■" 

Церкву мурую -з трьома верхами, /колядка/ 
/ 

2. Нема з короля такого коня,- 
V мого коня золота „грива 

■ , 5олота грива, срібні'копита, ' ■ : ^ . 
■ Срібні копита, шовковий хвостик, 

Шо ВК о вий ■ ХБО стик , очі тернові ' ■ '■ 
Очі теркові. вушка'листові 

Народня поезія дуже багата на. звукові чи фокетичні.фіг.урж^ як 
наприкл., а-л і т е р а Ц'Д' і, а с. \о„ н ;а н- с -и .. Й р и ш й. 

. А. л і 'Т •■© р а д і я в_ народній‘по'е зі і то 'є: не те’, що в поезії 
індивідуальній'/повторення того самого приголоокогс з назвуку^чи в се¬ 
редніх складах по собі йдучих словах^ грохіт грому/, а є різнозвучйість 
у по.чаткоЕих складах /початковий . рим/ римованих-елів. ‘ Ця ^зазгкоза фі¬ 
гура виступав поруч і з • сполуці з'повтореннями й паралелізмами; -"‘б 

.!• воротарю врр.ояарвчкуц 
утвори ж'на.м збоб'точка.*. А--. 

2с Тім риболови-рйоу ловили; 
, Тр^ риболовці-г всі' три.-,молодці о'о ... ■ •'•;■■■ ■" ::р цг.: , 
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с о н а н с - кадокладна рима чи рівноззучність лише у голо- А 
сівках^ ТОДІ як приголосні можуть оути різній 

1, Заболіло бі ла тіло о 
2о Сцзі орли, орли-чорнокрильці і т.д, 

українській народній поезії подибуємо дуже багату риму, функ¬ 
цією якої є зазначувати поділ метричної мови на рівномірні частини* . 
Тут спостерігаємо три форхми римиг'і/ рима звичайно двоскладова жіноча 
з -каголосом на передостакніїуГскладі синтактичних цілостей, котрі лу - 
чаться’ римою о .Ця рима найпопуляркіша у весільних піснях, шумках і ко¬ 
ломийках: 

Гой як рубано гуділо. 
Гой як спускано шуміло /із зеоільної пісні/, 

2/ Але^значна частина пісень заховує другу форму рими з наголосом на 
останнім складі римованих силябічних груп", себто рима мужеоька: 

мати ГУК Оі. гук 
де козаки йдуть « « о о 

00ф0000000000000«0« 

Дівчино моя о 
Напій ми коня. 

: Ке напою, бо ся бою 
Бом це ке твоя, 

З/ Найрідше уживається в українських народніх піснях трискладова рима 
з наголосом на третьому складі від кінця римованих синтактичних цілос¬ 
тей , 

Ой у полі три криниченьки . 
Любив козак' тріГ дівчиноньки і т,д, 

З українських народніх піснях зустрічаємо також і внутрішні рими; 
А я гаю ке рубаю через ліщиноньку, 
А я дома ке ночую, через дівчиноньку 
Коло млина ясенина о явір похиливсьи. 
Цк не озму БОГО-М любив, не буду женивсьи, 

Ще такш приклад:, , 
А дощ іде роса паде на білу березу 

я сзому миленькому сорочку мереі-ку л 
-.а 

Зустрічаємо також рими в українських' народніх піснях у рамках поодино¬ 
ких груп силябічких в словах, що стоять поруч себе: /в обрядових піс¬ 
нях, а особливо в колядках/: , / 

1. Та пустимо сі крайом Лунайрм..о 
2. Де сі сушила? 2 стозі на. розі. 
Зо Треті СІ стали з кіньми піп-сіньми і т.д. 

в--словах,.-з-и.тьо,рені з одного корікя: 

1. Кличу покличу на того цюру /джуру/ 
Скочу поскочу за тими Турки, 

2, МаіІ Біг помай Біг гречная панно і т.д. 

Віршова й музична форіла пісень ц дум. Думи й пісні народні хо¬ 
вають дуже відмінні прикмети з погляду їх /дум і пісень/ віршового 
складу та мелодії. Мелодія пісні е тією формою, в яку відливаються ва 
строфи пісенного 'тексту на протязі цілої пісні від початку її аж до 
кінця, даючи у всіх віршових рядках один і той самий ритмічно-мелодій¬ 
ний взірець. Тим самим коншіїй віршовий рядок пісні, підпорядкований 
одній і тій самій мелодії, вирівнюється в числі складів, в розмірі, 
сталім розміщенні цезур і в симетричнім укладі частин та достосовувтьоя 
один до одного, Піоенка мелодія вкладається в такти, себто рівномірні 
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групи, визначені наголосами о Із ножною нотовою вартістю вяжеться один 
склад тексту; тоді віршові рядки пісні, підпорядковуючись однаковій 
схемі ритмічній, одержують один сталий розмір від першого рядка аж до 
останнього• 

Цілком іншу форм^чочй ррлю відограє речитативна мелодія в думі» ; 
В цій останній головну ролю веде словесний елемент, до якого вже прис- . 

•тосовуеться мелодія а довші й коротші рядки думи сполучуються між соВою :• 
свобідно в різну строфічну форму. Одне словог с!оорма пісні постійна^фор- 
Ш думи мінлива. Так само відмінна й мелодія пісні від мелодії думи, 
пісня співається, себто кожна строфа пісенна повторює ту са- . 
му мелодію аж до кінця пісні; дума рецітується, себто іі-ре¬ 
читативна мелодія^/на зразок читання в церкві гзангеліі або "вірую"/ е 
також мінлива й ніколи’ не повторює опаково ритмічних мотивів, не наки¬ 
дає, віршам однієї й тієї самої мелодійно.! схеми, а до сто сову є твоя до 
свобідноі форми віршових рядків думи та ІХ труп. , • _ 

Нарешті спосіб вислову пісень строго, розмірний, на різноскладові 
й рівнотактові /мелодійно/ рядки. Пісня ке терпить зайвого слова, не 
допускає ані одної частки /рй, тай,_аз то і т.д./ без значення. Дума 
широко користузтьОя цими слівцшш, нагромаджує їх; широко використовує 
різкі поясняльні з реченні додатки^ різні речення^ розширені, стягнені 
1 зложені та періоди. У цім способі вислову між піснею й-думою д>оке ве¬ 
лика різниця. 

Коли строфічна будова думи є дуже мінлива й не підлягає жадним, 
строфічним законам, то строорічна будова пісні має певні усталені (^р- 
ми,. З них найстаршого пісенною строфою є строфа паратактич - 

•Н'а; в ній другим рядок повторює ту саглу ритмічну структуру, що й з по¬ 
передньому рядку, але із змінною мелодією й то так, що до попереднього 
рядка повторений стає у відношення музичної респонзії. Крім ТОГО5В ко¬ 
лядках стросра твориться м через сполучення пісенного вірша /рядка/ із 
сталим приспізом,'що.дсрізнюється розміром самому пісенному віршу. От¬ 
же під упливом мелодії, повторень 1 рефренів повстала строфа в пісні, 
яка розвивалася разом з розвитком поетичної думки, що в коротких паро- 
тактичних реченнях уже ке вміщалась і мусіла була шукати для себе вже 
ширшої пісенної форми й така форма з дальшім розвитку повстала через 
гінотактичне зіставлення поруч себе рядків, коли думка^ 
вкладалась, у строфу із двох рядків різних. Але це сталось лише тоді/ко¬ 
ли- форма поетичного вислову вже була розвинена так високо, що витвори- 

.лись порівняння, паралелізмм, і вони вкладались у строфічну будову двох' 
рівнобіжних, рядків, з дальшім розвитку строфіки 11 вирівнювання й уста¬ 
лення відбувалось в деталях рядка /в його дрібніших одиницях, як колі¬ 
но, стопа 1 т.до/ та в поетичній мові через її зовнішню звукову сторо¬ 
ну /асонанс, алітерацію, риму і т.д./. 

Таким чином розвиток української народньоі поетичної ритміки 
'йшов від неправильної речитативної форми до щораз більшої правильности 
й одностайности з каденціяльних закінченнях віршів, в їх розмірі та 
внутрішній кристалізації: українські похоронні голосіння, замовлення, 
весільні деякі пісні й думи кобзарські є характеристичні приклади,що і*- 
люструють цю первісну форму української ритмічности, цілковито правиль¬ 
на -пісенна строфа з рівномірними зі.ршалш'й симетрично розложеними пісен¬ 
ними музично-синтактичкими стопами появляється вже з усіх інших обрядо¬ 
вих українських піснях: колядках, щедрівках, веснянках, купальських,об¬ 
жинкових та весільних піснях і в піснях неоорядових. 

Музично-синтактична стопа. Такий ловговіковий розвиток українсь¬ 
кої пісенної ритмики спричинився до витворення різних форм музично-син- 
тактичної стопи із сталим розміром та сталою внутрішньою організацією. 
В основі цього розвитку різких форм ритмічних лежить головний музично- 
ритмічний первень^ що носить назву м у з и ч н о - с и н тактич¬ 
на стопа. Цією музично-синтактичною стопою в пісні народній нази- 



завться О'иляоїчка гиупа сполучена з віїїцовідкоь'з мелодичною фразою уг 
відділена ВІЛ другої ;і тадої групи'п^.взою чи цеЗурою.у Найменша музично* 
синтакткчна стопа, ;на дугпНл'лса •■їоНо.гесой, з пісні'в ' трьохокладоваДв. 
Франко^'Зважав5'іцо-моше■■ бути дзохсдладоБа 
е;о. Відповідав. суцільній соразі музичній - 
ганізацая тау.бі /Стспи' залб:-г:ить од ритмічного устрою відповіднол музмч- 
йоі фразйо, ■ійел'рділ-нрк-азув^з чи така силябічна" група 'сама з, себе -сісла* 
дав-'ВІрш', чи'^^хр'дить у ,с?:лад дзсхкслінного а-бо 'трьохкблінного зірша;" . 
тодіг'"ЦЄЙ ■віріїґ'сйае.НдзЬстоповкй’або 

и одкоскладова/,■а найбільша, 
в семискладовао внутрішня'ор* 

''•^■р-рць. 
. 'V ’• ■ 

'С.'К- ■а д 
синтактичні сто X о і 1 і-.' Чї^ ■ .-X 

. • ' 
і* 

О 
0 т 

ТрКСТОПСВШІ'і 
сил я бічна рл- 

и ч 
рупа творить ;таді-; музично* 

шумках .і • Еоломійках.,;-' д-- а к- 
т'и 'л і'ч^н а в веснянках; ця стопа в'^^лкраінських тсндх--^завждиу;Спол; 
л з^ч е на з 1 кши ми ■ с т с гг ам и о Чо тири 
раінських коломійках4.-н_ я. т, п с л. .і< є. 
коДяДках5 колискози:;.піснях5* весільних, 
н л а д;С! ’б а ст 
но/, гаївках, •шзч\4как 

лапова' стопа; най більше’./поширена в ук-^- 
с К. л а д о' в а пбщирена'з-з/драїнських; 

Ш -а С; ТлИЛС'■*• ' 
колі* 

.т о-: 

.любовних.'. І* ІН 
мпа поширена в .украікОькиі'''-коломійкахі/бстаннз , 
їках,- :ТаКЕрЗИХ :ПІскяХ;--б -є М-' Й С..;Й :Л '.а,.Д\0 гВ. ;.а -::- 

п а-\зустрічаотьод :-.4. колискових -і •.вєсільїійх• піснях; та'українських:.;^^ • 
лядаХі ’ . ... ' 

л о‘Д 11 - моне'- ‘.м 1 ня ти с в 1 и к аг о л о с „ їаку н е з г і дк і с ть ри тмі чних' такт і з і з 
граматичними-нагод осами ^ ме.’^одін.^ лагодить' у той' спосіб/ цО/.вису вар, тони, 
чбрез ЯКІ ^ослаблюються, в мелодії сил.а правильних ритмічн.й'х-тактів,нез- 

ІЧЛ Г'’ Ч Л ТП Т Г Ґ'\ Г-Г\ V я- Т Г у Т Г Т Г Л Т Г .-V ^ л л % я л. «я # Л Г «Ч • I«Ч«^^•V »-Ч •л'- * —/ Г\ *.'*Ч 1*4 гчт гідність Яких-^13 граматичним наголосом, отав мало помітною:.;.о цій■ боро'іь- 
бі ШЕогО словесного/м.атері|ьлз/-.з-мз.^.зичним тактом творйться /багата'.й, рі- 
зкбмамітна'ритмічність' української •пісні.: Цей'самий факт' приводи'тЬ' ук-- 
раікськиіг-учбних /профоіЬтзбкю, профоФ.Колессу', '-Оокапьського/ до тако¬ 
го -дуже -важного: висновку, , іцо в 'устрою- .українського-пісенного ■тексту не 
може бути 'й'-мсзи про,якісь тонічні стопи”, як,‘'напр., .дмб.и, хореї, дак¬ 
тилі-^й інші, як гадали Інші лослідкики Дієльгз^ков'^, проф..О.Колесса й - 
інші/'/ Через-Те саме .українська-народня ритміка розпоряджав,' -може, ка^ 
віть більшою' різноманітністю •■'й '■багатс.тв-ом іоом/ як- грецька''ме.тоика, бо 

Дійної чррази^ що й 'зплизае на. висо.ку -зкутрішню організацію .гтісенцих 
ко'л-ін\-та на їх симбіричний... уклад' у’ вірші та строфи-/- А ■ ця/ остан.ня,.' піс.ен- 

' на строфіка й -в Д'В'Ові'р'ш,- п'а’р.атактичний чи- гіпотактичний • з''пр:квйЛЬнйм.'ри*г 
мом/на' кіш4 ,-ічОдо .‘підн-еоення муз'и-чно-стй псетичноГо^ слог . 
ва.-л.. , і - -V у/ -.-г.■ .''і' 

^ ■; Ь" Тяжко визначити, якусй певну..ри-тмічнз^'одиницю лля'-кбжвого ' вірша 
такої строфи^ бо;'^вірш- мойз-'творити навіть і одкос-кладаве'слово'г-'.піб * 
стопи ,а найбі льше при дзрс:кл.алоВих стопах • вісім * Десять:' стіп, себто . 15-. 
2и окладів о' 'Найкраще означу в ■ кінець‘вірша павза; що в 'мелодії визнача-. 
вться протл-шіетю -останніх ' тонів. Посеред .■ вірш-а може проходити - цезура,. 
яка ділить'його на дві рівні частини^ .с •>^г5;"4,і;--З ,.І''дл .цезуп./ 
ра, що ділить пісенний вірш міа дв.і половини,. очевидно, зявила’сь- раніу.. 

■ ше іюлиша. потім виділилась .побічна цазура,-, .щомвже - св.овіо"'появою колший -' 
■ піввірш. ДІЛИТЬ- на дві час ткни „Та.к твориться • триколійний, ■‘:'Чотириколін- 

•ний -'^вірші 'Отже через, внутрішню, .кришталізацію.'-.довшого'-вірша- ви'твЬрюв'-ть-.. 
ся строфа двовіргхюва або чотирик'олінна періода, -.а'з..двовірша;..повстав 
стоофа чотиривіршоза, -мелодія якої-творить правильну музичну.періоду. 

■ ■ Така К'ошіїталізацін вірша й/.стро-фи;- приводить/до ' велицеанбг^^^ ба-^. у 
- гатства рктмічних’ форм української.-народн-ьої-;' поезії,' й ці' форми-'.бува.*// 
юТь .'трьох: Типів: ^/. . ^ . ''■■'//'і', /-/і''’;.'"’'--,;У ‘ 
' ' . А. Р І'"3'-К о м і' р -Н і ,.ДВр-:-5І,/ТрИг ■Й-.'ЧОТИр-ИКОЛІННІ ''СфОПИ'-І^^^^ ■ 
ріоДи-В' паратактичнім зіотоелєкні. і/ в- .цвов-і'ршових' с'трЬфах'а./Ця г^р^ 
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ритмічних форм найбагатша й найрізноманітніша, щодо ритмічної будови 
вірша, музично*<5интакткчних стіп і ТоД» Так, наприклад. 

Се ми складовий вірш - одна” з найстарших пісенних 
форм в українській народній поезії й виступає в великій кількості обря¬ 
дових пісень2 весільних, обжинкових, веснянках і ін. Щодо стопового 
сполучення, то цей вірш виказує три головні відмінив а/ 4 і 3; б/ 3+4; 
в/ 5 + 2о Ось весільна пісням . 

. , Благослови / батеньку /4 - З/ . ' 
Зіночок / й узивати "/З 4/ 
Ой а батенько / мовить /5 - 2/ 
Ней Господь / благословить /З - 4/ 

Восьмискладовий в і р-ш у степовому сполученню: 
4+4 теж належить до- найстарших, а -разом і до найпопуляркіших пісенних 
форМо Ми цей -вірш зустрічаємо в українських щедрівках, веснянках, в пі¬ 
снях весільних, новорічних, колискових, а також у/ побутових та історич¬ 
них. Ось, наприклад,"щедрівка: 

Ой на ріці / на Ардані, /4. 4/ 
Там Пречиста / воду брала, /4 * 4/ 

• , Своє дитя / повивала, /4 4/ 
З колисочці колисала. /4 ^4/ 

Д е в я т и с к л а д о в и й з і р ш: .3 - З З, 6'+. З, 5 4; 
найчастіше бачимо його в весільних піснях; наприклад.: ' 

.Летіла / зозуленька / понад сад, /З -г З +/3/ 
Просила / молоду / на посад /3+3+3/ 

або 
Ой на тобі, водо,/ плавикіо, /З + 3/ 

' Мені молодому / княгиню. /6+3 
або ; . , 

Ой три сестриці / жалібниці /5 4/ 
У похід брата / виряжали. /5 '4/ - / ■'■ ' ’ ' ■ ■ 

Десятис.кла.довийвіршБ українських піснях 
складає дві типові групи: З -*• 5 і 4 6 /дуже рідко З + 4/. Перша гру¬ 
па /5 т 5/ є дуже старовинна форма, в якій зложені всі колядки, вели¬ 
ке число щедрівок, безперечно найстарших решток давньої обрядової пое¬ 
зії - з рефреном йайрізкбманітнішої стопозо^ форми.; без,рефренів ця 
форма зустрічається з історичних і побутових'пісках. Наприклад: 

Гой ци так тепер / як було здавна? Гой дай Боже о/5 + 5/ 
Як було здавна, / я з^первовіка. Гой дай Боже. /5 + 5/ 

або: На Дунаєньку / при береженьку /Д .+ ь/ , - 
Щедрий вечір, сьвітий вечір /рефрен/ 

Там всі сБвітії / воду сьвітйли /5 - з/ 
Щедрий вечір, СЬЗІ ГИЙ вечір о 

Цей приспів укупі з пісенним віршом творить правильну чотириколінну 
строфу. 

Група 4 + з характеристична для сербського .епосу,., з українській 
народній поезії є дуже розповсюджена в піснях ^епічних.: 

Ой під лісом / та під Лебедином, /4 + З/ 
Курилася / доріженька димом / 4 З/ 

Група 5+4 зустрічається рідко в українських наро.дніх піснях. Ось при- 



-клад ціві громадив 
Ой ЕИОрЮ нивку /' широкую /б 4 4/ 
Та ПОСІЮ хмелїо / високого /б^ 4/ 

0 л и н а д ц я т и с к л а д о Б й й вірш в українських 
народніх піснях подибуеться в таких одміках» 5 о; б + 5; 4 4 4 + 3; 
ця форма вірша кайпопуляркіща в весільних5 любовних піснях і в деяких 
балядах^ ' 

Ой ти дівчино / ти гордая пишна '/5 ^ о/ 
■■ ■ .Г' у. Чом ти до мене / з вечера-не вийшла? ■ /5.-4 б/" 

Одміну. о:-# 5 'мазмо в такій пісків ' , , -• ’ ^ 

Ой що із-за гори / вилітав сокіл, /6 + 5/ 
Та вилітав сокіл-, / а за ним орел» /6 5/ 

А ось весільна пісня на одміну* 4 4,.4 Зг 

Ой 'З-за гори / лске сонце / синє, /4+4^3/ 
А де сі наш / молоденький / збирає /4 4 4 + З/ 

4, /,'/ Д в а н а д ц я т' и с. к л а .д о а и й -з. і р ш в українській 
,народній поезії з найбільше поширений з цезуроюцосередині /6 4 б/» 
Таким віршом зложена велика кількість лірницьких пісень/'баляд;і взага¬ 
лі пісень мандрівних, що вказує на чуже походження цієї'форми; Ця ос - 
тання з улюблена в народній поезії захіяніх словлНо Ось приклад лірниць¬ 
кої пісні; ' . : 

Чогда горе/ гора '/.як на світі-жити, /б 4 б/ 
Ьронь Боже" нещастя / буде Бог судити, /б 4 б/ 
Як чоловік здоров,/ кожний го кохав, /5,,'Ь б/ 
З великім нещастю / рід,го.ся цураз, ■ /о + б/ 

Старовинну пісеннз/- дванадцятискладову форму, маємо в одміні, зложеній 
із двох груп силабічних 5 4 7, ю цій одміні найчастіше зустрічаємо ко¬ 
лискові ПІСНІ та балади. Ось колискова; 

Ой-мала, ма.ла / перепелонька діти. 
Та пішла сагла / межи копи сидіти. 

До- дієї одиіаи -аалежитв'і' улкк5Л4$^/^-^ввлівшсозаг~люб<>в-^^ 

Ой зійди, зійди / зіронько Б’ечірняя '/5 4 7/ 
Ой-'ВИЙДИ,- вийди / дівчинонька вірная, /5 + 7/ 

З одміні 4 4-4''4 4 подибуємо цей дзакадцятиск.гадовий вірш у веснян - 
ках;-’ . 

9й попід гай / яворовий. / зелененький' /4 + '4 + 4/ ■ 
■ Ой там брала дівчинонька льон дрібненький /4 + 4 + 4/ 

Т р^и н а дц я ти с'к’ л а ,д о з и. й, в і р ш зустрічаємо в 
таких відмінах; 5 4 7^ ? 4 3^ 5\^ 5 ,.,3^ 4 .<.4 ось такі маємо 
приклади двох першихгвідмін; ' . 

І, Ой із-за гори / та 'б\гйний зітер віє^ /б 7/ 
Ой там удівонька / та пшениченьку сіє, /6 ^ 7/ 
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2, Та коли- б мати знала, / що то за досада, /7 + б/ 
То була б оженила / щоб була одрада /7 4. б/ 

Третя й четверта відміна триколійного ІЗскладового вірша /5 + 5 * З і 
4 - 4 - 5/ в паратактичній сполуці двовірша з рефреном і повтореннями 
дуже поширені в веснянках, весільних, баяядах і інших давніх піснях* 
Наприклад2 

Ой летгп ворон / та з чужих сторон / тай кряче /5*5 •► З/ 
А й ходить малий / попід віконце / таіі плаче /Ь * Ь З/ 

А ось другий приклад триколійного /4 +4 + 5/ віршам 

А Б містечку /' Берістечку / два козаки пють 
7идівочку / Хаімочку / таіі підмовляють /4 

/4+4 + 5/ 
4 + 5/ • 

^ _ Ч о т и р к а д ц я т и с к її а д о Б и й в- і р ш /4 + 4 б/ 
найбільш поширений в українських каролніх піснях і став, крім- того,най- 
типовішою формою украікськоі коломийки, що стала такою популярною на 
західніх зешях України, зокрема на Карпатських верховинах* Коломийка 
то є танкова пісня, що різниться від усіх- інших українських народніх 
пісень своєю уривчастою та с^рагменторичною формою* два рядки паратак-^ 
тичноі строфи найчастіше творять цілість .колошйки ж викінчують собою 
образ; обрисовують коротко, але яскраво душевний настрій і творять для 
себе замкнену цілість 1 

_Сполучуючи з собі•поетичне слово, музику й танок в^одну неподіль¬ 
ну цілість, коломітйка може вважатись за одну із стародавніх украінсь - 
ких пісенних форм* Але зона^ з природи своєї через свою уривчастість 
не є ні обрядова пісня,.ні історична. Правда, з*коломийках ми знаходи¬ 
мо згадки й про козаків, і про панщину, що свідчить про те, що в ті 
часи коломийка у своїй більшій частині й зитворювалась^. А коли старші 
пісні почали замовкати й виходити з репертуару пісенної тзорчости, ко¬ 
ломийка в деяких землях українських^ в Галичині, на Поділлі, на Покут** 
ті,. в-Карпатській Україні стала майже одинокою галуззю пісенної твор - 
чостИоіїї коротка форма найкраще надається до поетичної імпровізації 
на вечерницях, весіллях та підчас інших оказій* Із цього становища ко¬ 
ломийку можна зачислити до тих співанок, що творяться щодня, щогодини.*• 
"Вони5 здається, гойдалися з нею Д'Іарічкою/ ще в колисці^ хлюпались у 
купелі, родились.у її грудях, як сходять квітки самосійні по сіножат- 
тях, як .смереки ростуть по горах* Ка що б око ке впало^ щоб не сталось 
на світі2 чи пропала овечка, полюбив легінь, зрадила дівка, заслабла 
корова, зашуміла смерека - все виливалось •■у'пісню, легку й просту,-як 
ті гори в їх давнім,"первіснім житті. . 

Марічка сама вміла складати пісні. Сидячи на зеьші, поруч з Іва¬ 
ном, вона обіймала свої коліна й потиху гойдалася в-, такт... а повні гу¬ 
би мило ломались,коли вона починала? 

Зозулька ми / закувала / сива та маленька /4 4 4 + 6/ 
Ка все село /і складена / пісенька новенька,** 

Маріччина пісня оповідала всім добре знайому подію, ще свіжу: 
як вчарувала Андрія Параска... або про горе матері,^якої син загинув 
у лісі, придушений деревом о-Пісні були сумні, прості й ревні, аж края¬ 
ли серце. Вона їх звичайно кінчала 

Ой кувала / ми зозулька / та | коло потічка. 
А хто ісклав / співаночку? / Иванкова Марічка. 

Іван слухав тоненький дівочий голос і думав^, що вона давно вже^зясіяла 
гори співанками своїми, шо їх співають ліси й сіножаті, груні й'.поло-' 
нини, дзвонять поточки й виспівує сонце...” /"Тіні забутих предків”'М." 



Коцюбкінського/» Коломийка - одна з найстарших пісенних форм разом із 
тим і- найновіша^ наііпізніїпа співанка, що безкастенно твориться і те- - 
пер. Коломийки своїми настроями та' змістом належать до пісень з особи¬ 
стого та .родинного життя до його найменших подробиць буденщини^ бага¬ 
то з них/б любовні, родинні; одні змісту й тону поважного, інші - са- 
тириянрго та гумо.ристичнр-'го^, ^ . 

Повстала коломийка ка покуттю й поширена майже на всій Галичи¬ 
ні-, В3/К0.ВИНІ Й! Карпатській ■ Україні о йа мель'їній Украікі нарід коломий¬ 
ки не <зкаЄо''На-западкіх землях України вона превалює над-усіма іншими 
ліснями, 'З ЦІЙ коломийковій формі зустрічаються й,. інші ■украіц.ські піо- 

танкові, історичні, побутові Й балялик, 
Ш' -Еудова'КОЛОМИЙКОБОІ строфи Бкзкачувтьоя строгою симетрією-" та 

правиль.ніотю в ритмічнім устрою'мелодії й текстур" Відповідно до уст - 
■рою'Мелодії слозеска стрссуа коломийки складається з двох - віршів,'-що 
обєднуються двоскладовою римоюо-Кожні-ій вірш поділений двома ц'езуршш 
на;три-частини^ дві перші" - чотирискл-адові групи, що відповідають двом 
тактам мелодії, становлять першу половину вірша; другу його .додовику 
творить третя груп стиск ладова з що , відповідає другій парі тактів* 
юь приклад 

Ой кеби я / за тим .була/7'За я гадаю, /А ^ А ^ 
Принесла бим / сім раз води ,7 з тихого .у'каюо /4 4 + б, 
Принесла бим / сім рііа води // тей не відпочила,/4 -4 -^ о/ 
Ок но би я / за тим була / кого я любила», /4-^4 + бу» 

Або- 'Така коломийка; 

Вигоріла / Коломия^''!/Дкпіилисі ільми,--';" ' ; 
Ой любга ма / солоденька тож за тобоз яп)Иль,кй»ф;'' 
'Коломийку запаливши, ///Коломийка горить^ 
За краскою’/'дівчиною /7-а:ж ми серце болить» у у 

З більшості коломийок шоотискладова група є оДноцільна;. навіть'і тоді, 
коли музична фраза виявляє правильний поділ на два такти;■ але при_жи- 
вімитанковім темпі коломийок музична мелодія нйкидає 'текстові' в цій 
шоатискладевій групі трохеїчну сканзію і тоді ця остання гр\ша розпо¬ 
діляється ще на два коліна /'2-2/о Наприклад? 

Коломия, / НеПСМЙЯ, Коломия місто • 
з Коломиї / .дівчатонька, / як пшеничне -тісто 

Часто в.першій половині ноломийкозогс вірша /4г-г А/ спостерігаємо по- 
^ руЧ 'ЧадйРИскладового коліна /прр'шого/, друге трискладове-/ анапест? 

/у наприклад? • / 

Ой то в мене І чоловік, /У як греччьина паска', '' 
Тогда я му / їсти дам, //коли моя ласка* 

Або такий приклад? 
* ' " ' Не тепер,/ це тепер //по гоиби ходити 

* З осеки,/ в СОЄКИ,/яК будуть рОДИТМо 

Не з мішком / не з мішком, //але з коробочкоз, 
Не сама / не сама,/ але з парубочном*" 

ще одна важна мистецька прикмета коломийки є та, що в ній поширена най¬ 
старша форма паралелізму, як ні в одній іншій категорії українських 
пісень, 'Це одна" з найза:”ніших мистецьких форм народньоі розваги в за- 

Коломйя - головне і-дісто на ПокVТТі, від якого й назва? коломийка. 



хідніх зетах^ а зокрема б Україні Закарпатській ^ витворена йародньою 
мистецькою дуїдею^ вірш5 мелодія й танок - так інгизідуальні, але ра - 
зом і так постійні та викінчені у своїй мистецькій цілості« 

П я т н а д ц я ти к л' а д • (} Б и л з Л ГГТ ккоаінсьніи 
поезії 6 'найчастіше ■ з чотириколінкому рсзполілі /4'4 4 4 + З/ 

Посію я / пшениченьку, //п^сію я / ява лані; 
А як мені / Бог зародить, / я поставлю / Д2 ;а стоги, 

Чотири групи вірша /4 •+ 4 4 З/ відповідають чотирьом тактам музич 
ноі пі'вфразио Тому й вірш розподіляється у дві цілості, у два піввір¬ 
ші 2 1/ 4 4 4, 2/ 4 43, себто в групи 8 ^бо 7 В; прикладом 

.останньої діорми з така пісняі 

- 4)й ,запив- / козак запив ^ой та -занив / загулявся, 
’ А його / кінь вороний //.те. на стані / вастоявсн. 

У цих піснях рима правильна двоскладова. 

Друга відміна ііятнадцятискладозого вірша в вірш триколінний 
/5 >,5 л 5/, шо поширився з триколінного /4 + 4 о/" тринадцяти скла¬ 
дового вірша. Наприклад 2 

Ой наступила / та чорна хмара /А став-дощ накрапать 
;Б,„„4..,.,0й_т^і_збиралась • бідна.г,о.лот.а-,у/ до корчми, гуля'кь. -- ■ 

' .Ш і с т к. а д ц я т .й с к л а. д о ь и ,й " з , і р ш. маз чотири 
ВІДМІНИ2',:- 

і/ 4 4 'б 4 32 . 
Розвивайся /.а ти, сухий дубе,/ завтра мороз буде, 

. ' Убирайся / молодий козаче /завтра поход буде, 
5 1 5 4 02 • 

А нема цвіту / найповнішого //над ту маковрчку 

З/ 445+ 7; 
да' нема н роду наї^.вірнішого Уна5 І ту, матіночку, 

Мати моя / та рідненькая / нагулявся я доволі 
Зизволь мене / мбА матінко / да із цізІ-. невол неволі, 

Г/Г І 4/ 4444444 й л учиться парами у два півБІрши 
Понад тими / г о р о к ь к ами / сходить'місяць / з зіроньками 
А ще вище / підлітав / сизий сокіл / з вірлонькаьшо 

або 2 

Ой в городі / на ростоці /пють, гуляють / Запорожжі, 
. Лиш міщ іш / один не пз /.запорозький -отаїуіан, 

V • . 

Ця остання фо'^ма Ібокладового вірша у чотирьох відмінах зус- 
-трічавться в народній поезії досить рідко. 

Сім над цятиск ладовий вірш з одна з най¬ 
старших і улюблених форм весільних пісень..Зустрічається цей вірш у 
трьох відмінах2 

1/ триколінний вірш. /5454 7/і 

Слала зіронька-До місіченька //ще вчора із-вечора. 

, Ця ггісенна-форма-виявляз сТрофічн5?' будовзг 'в- мелодії й тому рідко _ в 
' цих піснях побачимо кінцевеє римування, зате часто воно „в середині 
віршаг 

« 
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Стіл не встелений / двір не вметений //родина не спрошена» 
Ой піолала вна / сив соколонька //в країну по родину- 
Сив зоз5^леньку / в сиру зе^'шеньку //по рідну матіноньку ■ 

■ Цю ,відміну вірша ми подибуємо і в, к о л и с к о в и х піснях 

Ой ви дітоньки / мої дрібненькі //ой а щон мені по зай, 
, Коли не маю, / діточки мої,//господаря до вас. 
Ой ви матінко / наша рідненька //не журіт ви сі нами. - 
Ой виростуть нам / крильці дрібненькі // іш полетимо сами* 

2/ В історичних піснях подибуємо таку відміну вірша'- 4^б‘^72 

Збирайтеся,/' панове молодці,//та все народ молодий,'. 
Тай підемо,/ панове молодці,//у той лісок Лебедин. 

З/ Маємо пісні, з яких ця форма виявляється у чотириколінній відмі¬ 
ні: 4 4 - 4 - 5: 

Он крикнула / лебедонька // ізза хвилі виринаючи, * 
Заспівали / козаченьки // зза лиману виступаючи... 

,.,Ц.і.с і ^м к, а д ц я т и с к л а д о з и й вірш виступає в укра¬ 
їнських піснях у двох відмінах: 
і/ 5 '^ 5 4 / 4: 

Ой умер, умер / та козаченько//вмерла ж його/тиха .мова 
'/ ' . Ой зостанеться/кінь вороненький/і вся кінськая збруя. 

2/ Лруга відміна цього віршу є 5 •»- б + 7: 

Ой занедужав / славний чумаченько,/ та либонь хоче вмерти 
Ой не дай Боже / тому чумакові //на чужинонці смерти. 

■ * ^ ■. < . 

В .цій срормі найбільше поширені пісні чумацькі й гайдамацькі. ' 
Д е в я т н а д ц я т и с н л а д о в и й вірш зустрічаєть¬ 

ся з українських народніх піснях у двох відмінах: 
1/ б 6 7-5 як приклад: ■ / • 

Ой і не стелися / хрищатий барвінку / та по тій крутій горі 
Гей не вт.ішайтесь/зліі вороженьки / та пригодонці.дюій,- 

2/ 5 -^ .6 •^.4 * 4: . ^ ■ 
Ой іди. сину /' ІДИ'дитиночко ■//тай на то ту / ново бранку, 
Ой коли ж ті сі / маю сподівати, / ци' з вечері./ ци з поранку.' • 

Вісімнадцяти- й девятнадцятискладозі вірші виступають, у піснях 
історичного,'змісту:- цумацькі, гайдамацькі, історична пісня про^Швачку, 
про козака‘Супрука5 про Калнишевського^ про Папіл й-Мазепу та ін. Все 
ж таки.,.в, цій формі зустрічаються -пісні в"меншій кількості і вже-'не 
виявляють'тієї правилькостм у своїй будові композиційній, як пісні у 
коротшім окладочисленкі. Причиною такої деформації єг безперечна знач- ' 
на довжина вірша, що вже наближається до вірша української думи й тр- 
му тяжко буває підтягнути пісню під стисло означену кількістю складів 
віршову форму, ^ у ' 

Таким чином, пізнали ми аж тринадцять рівномірних■форм^парата- 
ктмчнім строфічнім-зіставленні двох., трьох і 40тмриколінних віршів, 
в такій кількості форм показується велика різноманітність і багатб'т^ 
во української народньо-пісенної творчости. 

Але ш цім народня творчість пісенна не спиняється. Поруч тво- 

О
О
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риться й друга громада віршових форм: 
ізо Д" в о в і р ш о з і строфи, зложені з неоднакових віршів, 

які можуть різнитися: а/ або числом складів, б/ або 
ч и с л о м к о л і Но • 

Щодо перших, то різниця між рядками /віршами/ в числі складів 
буває невелика - дватри склади, - і ця різниця в кількості сКладів 
вирівнюється Б мелодііо Перша категорія є та^ в строфі пісень якої 
перший рядок .є коротший; наприклад, перший вірш є восьмискладовий, а 
Другий деБятискладозий, але кількість колін є однакова: 

■' ‘ Під горою / деркач дере 
А мене, мамо,/ аж }і^£і,ль бере о 

Перший вірш “ восьмискладовий, другий-- десятискладовий: 

Ой я.з батька / одиниця. 
Полюбила Гриця / чорнобривцяо 

Або десятискладовий і одинадцятискладовий, але триколійні: 

Ой ходила / дівчина / беріжком,, 
Заганяла / селезня / батіжком і ТоД»' 

Друга, категорія пісень цієї форми є та, в якій перший вірш 
довший,-а другиіі коротший; наприклад,' перший чотирнадцятискладовий, 
д'ругий тринадцятискладовий: . , ^ 

• ■ ■ Ой у полі /ой у полі / та в Баришцолі, 
’ .' ,, ..Там сиділи / три. козаченьки / у неволі» 

Перший вісімналцятискладовий, другий - сімнадцятискладозий: 

а 

.'о.. «Т ■ і і .1- А'. .. .5іі 

Ой таі«і під вишнею,// там під Чсірешнею / там мій милии лежить, 
Ой скаржить він сьи / та на головоньку., / що го дуже болить. 

Друга гроьіада двовіршових пісенних строф, вірші яких^ різнять¬ 
ся не однаковим числом колін; серед українських пісень найбільше по¬ 
ширена така строфа, що має перший вірш двоколійний, зложений із двох 
о.днакозоскладових колін: пятискладових, шостискладових^ сьомискладо- 
вих, чотирискладових; другий - триколінний,^себто такий,^що має у сво¬ 
йому складі дві чотирискладові групи в першій половині■вірша, а з дру 
гій - кількість складів така,.яку має половина першого вірша /4, 5, о, 
7/; Г 5 ^ 5 к , і 4 - 4 1 • ' > 

■І 4+ 4-г5р ’ |4^4 -4і ’ Це є строфа 

- Їхав козак / з України, /4*4/ 
Та повернув / на подзєрі / до дівчини /4 + 4 •». 4/ 
Ти дівчино, ти молода'/ 
Та не да!їсі / на здрадочку,/ бо тьи шкода. 

Мелодія таких пісень старається цю керівність обох віршів вирівняти. 

Строфа/З : двоколійний десятискладовий вірш творить із трико¬ 
лійним тринадцятискладовим таку строфічну сполуку: 

■ ■ .'Ой па жовнір,' /• бо. з'дорогу йде,_ 
За ним, за ним у єго ненька / слізоньками ллє» 
Ой ти сину мій,/ дитино моя, 

• Не пий, не пий / горілочки / Б неділю зраня. .' 
Або" ' - ■ о 
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Ой зілсіль гора,/ а відсіль друга, V , ■ 
Ой поміж тими / крутими горЛми / сходила зоря, 

І тут мелодія вирівнює..обидва ці нерівні рядки. 

-Строфа У'зложена з двоколікного дванадцятискладового й чотирнад- 
цятискладоврго^ триколікного вірша; це найулюбленіша пісенна форма в 
украінс'ькій народній поезії. Дизкачаєтьсл строго симетричним укладом 
у Двї^сті 'й'в'мелодії 

•• ‘ А В лузі калина / весь дуг прикрасила 
Породила / бідна мати / ка жовняра окка, . 
Як го породила / темненької ночи, 
ДІала єму / стан зоєнський / та чорненькі очи. 

Строфа ^ зложена з двоколікного чотирнадцятискладового вірша й 
триколійного пятнадцятискладоБого й дає таку строфічну цілість і; 

Ой ти МІСЯЦІ-: зоре // та світи на все поле, 
Там десь моя / миленькая // та пшениченьку поле, • 

/здже складну строфічну 63/дозу виявляють пісні третьої громади 
В, Це є розширені форми строфи,"цодвійні, тризіршові й зложені. Бува¬ 
ють тривіршові з рймуванням^ ааа, аба; чотирирядкові з римуваннями 
аабб, абба і т.д.; тіятирядкові з римуванням'^ ааббб, ааббв і т.д.^3 
такими строфами подибуємо пісні ш у" м к и, - це короткі скочні пісні- 
веселого^'жартівливого змісту; к о .з -а ч к и,-пісні колядкові й весіль¬ 
ні. Ось їх”зразки 

Весільна т р и в, і ,р м о в -а строфаі 

Приїхали свати / до нашої хати. 
Та й хотіли / мене молоденьку 

За нелюбонька лати,, 

А, ось- ч. о- т. и р и в і р ш о з а строфам 

• Дбай,, мати, дбай,/ та заііуж мене дай, 
, ... Та не даіі мене / за пяниченька. 
V.:.-.':- , , Бо. опаде краса/з мого личенька', 

і'- ■- : . Та буде* роду жаль. 

Коли перший'Дзр^ксч;:.іншй''в тоді п я т и з і 
строфаі 

Ой бувай здорова, / моя чорноброва,^ 
Не забувай мене,/ коли ласка твоя. 

Я Б дорогу / зиїзджаю. 
На серденьку тугу маю, ' 

... ^ - Тебе покидаю, ' 

р ш о в а 

З наведених найрізномаПітніших груп пісенних, віршових форм і 
строф бачимо, яку багату таурізноманітну структуру виробила українсь¬ 
ка" пісекка традиція, Із цієї багатюдої скарбниці лише деякі з них,мож¬ 
на думати, були принесені ззовні; більша частина цих ритмічних форм з 
українській поезії розвинулась остільки самостійно, що їх можна вважа¬ 
ти цілком оригінаїїьними й"витвореними лише витонченою мистецькою душею 
українського національного генія. Це подазує, яка висока мистецька йо-^ 
го культура, яка багата ШЖ'різкородна, її можна порівнювати й-ставити 
поруч лише з грецькою поетичною творчістю та її пісенною строфою. Та- 



адю є ії- була украікська 
дух українсьїіоі- каціг в 

пісенна творчість, такою й буде,., бо творчий 
к.езміришй у глибині й 'невгасимий в його твор- 

• ЗАПИТАННЯ до' лекції дезятоі^ 

1о Яка різниця-в стилі, вокальнім проведенні між-думою й піснею?' ., 

■ 2,«: Яка. основна, ціани ця у формі й ритмі між думою й' піснею? ' 

. З, ЯК'і стилістичні засоби народньоі поезії^ іцО таке епітет, порівняй- 
Н%._параДедізм,' а'аспів і Тоі.?, • , 

В,.:‘Ч-1м полдгатоть головні властивості пісенної ритміки^ що'-таке.син- 
;'....^''гтдктична .стопад яка'строфіка пісні, яка різниця в строфічній, будо- 

г.'ДІ ,пісні м думи? ' •■ ■■ . ^ ■ у; 

5. Які ми'зца'ймо типи віршової будови пісні? :ф 

6...Що’таке коломийка? Її історія й головні' властивості? ' 

..■7, Які ми знаємо форми строфічної „будови пісні? ■ 

Л е к ц і .я десята» 

§ 61, Українська народня епічна ' ' ' _ 
■ й повістева .творчість, , 

- • ——-■——--—З попередніх,л’єкцілх Я- трохи за-три- 
мався на вияскенні, української нарсдньої пісенної твррчости, .Зробив я 
це тому , іДО історія розвитку пісенної . ТВОрЧОСТИ. ,Є ; дуже- складна 5 дуже за 

• гадкова.у .найглибших'зародках свого; випливу, поетичного й дуже'трудна 
щодо повного Рії .Зрозуміння; •'Крім того пісенна, творчість ховає в .собі 
в усій її, цілості" дуже багато^ пережитків ..старовини ще • з передісторич¬ 
ної доби.'Все це, треба було вияснити, щоР Народній поезію ■зрозуміти. 
Нарешті, треба було вияснити'ту причину,'завдяки .якій наша., наро дня по¬ 
езія 'Є- так'багата’і не занепадає,'а вперто-тримається свого’коріня й 
не губить із' цим. овог’о * традиційного, звязку, І найбільшим, таким, консер¬ 
ватором пісекнрф‘тз'орчости, що заховав нам українську наро'дню пісню 
через тисячоліття,, це- є пісенна ритмічна форма, 'ритм-є'’кай.кращим сто*^ 
рожем пісенної традиції; він-охор.оня.є її від усяких сторонніх'змін та 
небезпек, що постійно загрожують- поезії її змінами а*то й занепадом. 
Другий таким консерватором пісенної творчостИ є сакральні-'марічні об¬ 
ряди, які ритмічну традицію освячують; також обряди охороняють її .від 
напливу до неї різних сторонніх і новіших неосвячених мотивів. І це 
теж є дуже важною причиною того, щр .поетичні образи й теми, включені 
до обрядової практики величань, замовлень5.. за.тверджень певних содіяль- 
них. виявів і союзів, як по друяскя й: т,і» 5-це,, ас в дихає на нас глибокою 
правіковою старовиною. Ось чому треба було це все. вияснювати2- воно ро¬ 
зкриває перед нами може наксакраментальнішу таємницю українського ду¬ 
ха, що є звязаний з найглибшими проявами його побуту, віри і життьово- 
го^ світогляду. Але ця чисто пісенна творчість не вичерпувала всієї ук¬ 
раїнської кародньої поезії. 
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Перед наілі-т з минулому українського мистецького життя відкриваеть 
сл ще одна найзагадковіша ділянка творчости нашого народу - це т в о р- 

^0 ЗЕявуілась у буйній оповідальній б и л і н- н а, чістьепіч 
ній б,п о п е і передкняжкх і княжих часів Київської держави,, що 
нібито з добу татарського лихоліття в Україні зникла була і цілком не¬ 
сподівано виявилась на далекій чуженародній великоруській півночі. Цей 
останній факт наводив великоруських учених на цілий*'ряд помилкових здо¬ 
гадів, що*1/ на території України до середини XIII стол. жили не укра¬ 
їнці, а великоруси, які в час татарської навали вийшли з цізї терито¬ 
рії на північ 1 винесли з собою й билінну епопею /Погодін/; 2/Коли, в 
Україні й 8 сліди билін Б казках і легендах, то ці твори вже пізнього 
походження і творилися піл угіЛйВом великоруських билін /уСаланський/,^ 
але самі ж великоруські вчені ці здогади збили, доказавши, що в Украї¬ 
ні, були Й биліки /ЬеселозсьЕий/о 

Але що таке би л і н а? Це з епічні народні поеми про бо¬ 
рати р і Б українських, що ■•{или з Україні за"княжої доби й нібито 
обороняли Україну та іі княжу державу ві,я різних кочових наїздкиків, 
що нападали на Україну та 11 руйнували. Ця боротьба богатирів особливо 
відбувалася за часів великого князя Володимира Великого; почасти за 
князя Олега, Романа Галицького й інпщ Еиліни ці події найчастіше й ос¬ 
півували. Слово "биліка”, так ці народні поеми називаються, придумане 
вже пізніше вченими. Великоруські пісні самими співаками називаються 
"стариками", дехто називає іх епічними піснями, в. яких оспівуються по- 
ЛІ.1 з життя князівсько-ДРУЖИННО 1. Руси-України. Але українські вчені на¬ 
зивають їх б й л і н а м и, бо це слово зустрічається й в "Слові о 
полку Ігоревім" /"по биліна:.- нашого часу"/, тому цю назву залишаю і я, 
бо справді вона означує окремий жанр народньої творчости, який ‘зараз 
в Україні вже вивізся, але колись у давкі часи він був дуже поширений 
та улюблений нашими предками. Биліни оспівують бувальщину про героїв 
або, як самі співці їх називають, про б о г а т" и р і в. Богатир - цз 
слово половецьке й у давнину означало взагалі воєводу половець¬ 
кого /так означують наші літописи/, Яипе в ХІУ-ХУ стол. ця назва стала 
означувати героя, що був на,ділений кадприродньою силою й один боровся 
а ворогаїли князя та побивав їх тисячі. Постать богатиря в найрізнома¬ 
нітніших творах і переказах в Україні була особливо популярна. ЦУіаємо 
найяскравіші вказівки, .-о з нас жили.цілі циклі переказів про богати¬ 
рів. Зони звязувались з різниш місцями, оповитими легендами, як цент¬ 
рами такої епічної традиції. З цих перакш ах таким найулюбленішим міс¬ 
цем були Київські Печери - цей дорогий для нас київський некрополь, де 
спочиває те, що колись було славне, могутнє, хоробре на стародавній Ук¬ 
раїні і з чим . зБлзувапась, і і кулоі слави й майбутнього відрод¬ 
ження. Отже в Київських Печерах переховуються нетлінні останки богати¬ 
рів. Другим меншим некрополем богатирським був Переяслав за Дніпром. 
Отже Україна лУІ стол., ціле українське Подніпровя в районі його най¬ 
старших центрів, як Київ, іарнігів, Переяслав, були повні памяток про 
богатирів,_що славно скінчили своє життя то в київських Печерах, то"на 
полі бою 01ЛЯ ііисгва чи ііереяславао ще Ілля Муромець, Чоботько й інш,. 

В Україні були відомі й самі твори про богатирів. Так існує .за¬ 
пис биліни про Іллю і'/іуромцл, списаним з" українського оригінапу в ХУ'ІІІ 
от. Про популярність цьрпо богатиря в Україні свідчить" згадка Ів.Кот¬ 
ляревського в його ’’Ене1ді'Ч поруч подвигів ГарК)Ді:і та Кармелюка він 
оповідає; 

Як І^іуромець Ілля гуляє 
Як 06 Половців, проганяє. 
Як ііереясла.3 боронив., о о 

Найбільший текст про цього богатиря .є записаний на Волині. Крім 
того є -записаний текст билініщ про нього від лірника, де оповідається 
поо уздоровлення Іллі Цуромця ка тридцятім році і надання йоьіу надмір-^ 



Н01 сили, Ілля корчуб ліс, діста,в коня; а ідоб змусити батьків, іцоб пу¬ 
стили його погуляти' із "Соловієм розбійником 
заливає село, Пустивпись 

собою 
у пчть<, ІЛЛІ 

ВІН загачує річку і вона 
насаьптеред приборкує розбійників. 

ч 
дорозі- з його допомогою побиває нечисту 

до князя Володимира" і.тут за сильний иєва. 
далі бере Оолозіл 
силу, -Завозить Соловія'до 
свист'М/биває його, а сам вертається додому. Взагалі, взявши на увагу 
численні записи, про Іллю Оіуромця в Україні, можна бачити, іцО постать 
богатиря Ілля■ Муреілця дуже добре знає й -український нарід, незалежно 
від того, що його оспівували н-а півночі І'Іоскозщики й биліни великорусь¬ 
кі. . 

Паралельно цій першій подорожі Іллі до Києва розповідається в 
іншій бйліні про три подорожі Іллі2 підіздкть він до '.роздоріжжя аж 
трьох' доріг, а" Б місці іх розходження лежить білий камінь, на якому на¬ 
писано: ’'цею дорогою^ їхати - убитому бути; другою - жонатому бути; тре¬ 
тьою - богатому бути", Ілля по чеозі поїхав усіма дорогами і в першій 
дорозі не_тільки не оуз убитий а са^/і 

з 
іозбиваз усіх розбійників; з дру- 

якею нібито мав женитись; а в третій 
на які’Вудує церкву у Києві; йде до печер глибо- 
досі лежать ного нетлінні мощі, 

своїм сином, якого не пі- 

гіи дорозі вбиває ту королівну, 
дорозі здобував гроші, 
ких і там умирає, де й 

■ Далі оповідається про боротьбу Іллі із 
знає й вбиває. Коли Іллю,князь київський ке покликав на пир, Ілля бунр 

-туєтьоя пррти князя -й похваляється його скинути з князівського стола й 
•на ньому' сісти. Князь" лякається і за допомогою другого богатиря Добри- 
ні.перепрошує його. 

Під Київ, підступає татарський Калін-цар, Ілля з іншими богатиря- 
ми..і«з'воляє Київ, а потім перемогає Ідолище, 42 візантійських богати - 

‘У^иарина-Зм'ї^^ й- визволяє від них царя Констянтина царьгородсь- 
коіо'і' • ■ ■ ' ' , 

■ •■чвзагалі ця биліна є наїшопулярніша, а Ілля богатир - найелавні- 
ший оборонець Києва й князя Володимира, 

;; Поруч цієї героїчної поеми про Іллю Муромця в Україні були по - 
пуллркі-й "ІНШІ биліни, що так сел^іо належали до героїчного 
е п.о су. Це биліна про Зольгу Всеславича та зустріч його з Минулою 
Селяниновичем; биліна про Добриню, про 'Альогаз/ чи Олексія Поповича. 

Биліннийуцикль Вольти стоїть у дуже тісному звязку з епічними 
переказами /в літопису/ про Олега Віщого й, про княгиню Ольгу. Народжу¬ 
ється Вольга при неприродніх обставинах; може' обертатися в-іншу істату 
/в тура, сокола, мурашку і т.д./. Збирає велику дружину й вибирається 
до Індійського царства, якого цар-салтан задумує йти і зруйнувати Ки¬ 
ївську державу, і побиває його самого та його військо, жениться з ца- 
рицею^й "заселяє Індію-рогату", м дорозі Вольга зустрічається із ще 
сильнішим богатмрем-хлі.боробом Минулою Селяниновичем, 
селянства, бо коли восени вік наварить пива, скличе селян і 
то вони будуть його величати: ХаВі жив .Минула Селянинович. В 
сіб у кінці биліни Минула відкриває Вользі своє імя. 

З центрі Вололимирового'циклю билін стояв первісно дуже популяр¬ 
ний богатир Д о б р и н я, ЯК'і Вольга, він зветься племінником князя 
Володимира. Вік є верх київського доМородного аристократизму; він ро¬ 
диться в князівськім домі і дістає відповідне ЕиховахЧня; йогр вихова¬ 
ність від народження й від науки. З Добринею ніхто з богатирів^не може 
рівнятись. Він так, як і Вольга народжується за надприродних обставин. 

., представником 
напоїть іх, 
такий спо- 

що народився 
непесеможнийо 

богатир, Друге^імя Добри- 
Зін бореться із змієм. 

Всі звірі й вся природа відчули, 
ні "Анікіт" /ІІикитич/ це значить 
Був-при дворі свого дядька князя Володимира і ніс двірську службу. По 
літопису^До"бриня - суворий муж: він нарід "хрестив мечем", але разо.м 
13 тим_він мав добре серце і дуже часто сповідався перед своєю матірю 
33 своїх учинків /проливав неповинну кров/ і нарікав на своє,життя., . 
Добриня був жонатий із донькою відомого наї^і богатиря Минули Селянине- 



ви'^а. Виступа.в Добриня і як сват князя Володимира і привозить остан¬ 
ньому королівну о Найбільиіик геройський учинок Добрині - боротьба із 
змієм у ”І1з/чай“РІчці’% побратимство з ним і, нарешті, вбивство його, 
коли він викрав’лробиму плекінниігю князя Володимира - Забаву* Смерть 
Добрикі через його самогубством кинувся в море й загинув* Тіло його 

його і ховав в стфу землю» 
■■ був і "Альсша Попозич", що відбився 

знайшов ІЛЛЯ Муромець, оішс 
• Луніе популярним богатир 

і з думі" українській про Олексія Поповича* Служив він 

1 

9 

ЯК ^ і інші бога¬ 
тирі," пріД'НкІЕСькону князі Володимирові оКайбільїпий поєдинок Альоші бо¬ 
ротьба із ■ богатирем" Тугариним5 якого бік перемагає Дитрощами/, Був 
він родом попович; мав властивості характеру богатиря-хвалька й хитро- 
ГОо 

ґфім київського билінкого циклю був ще другий цикль билін, що 
був тісно зБлзаний з територією Галидько-молинськоЮо На чолі цього ци¬ 
клю --билін стоїть цілком історична постать, що в народній поетичній 
творчості прибрала рріси богатирські* Цією постаттю є галицький князь 
Р о м а н* Вфій бйліні відбт'-ваються/походи-князя Романа на Литву і 
страх литовців перед іменем князя. Князь у цій билікі виступає харак¬ 
терником^ ' обертається Бовк:-^!.', горі-.-'^стаєм;" таємно переходить литовський 

табо я 9 
Г’-л- ГЛ Ф “ Ь „З одою 

^ ? 
1 залічить самих племінників короля литов- БОрОЖИГі 

ського* не дурно склалась і приказксі, про надужиття князем литовських 
невільників^ ’’0й Ромаьіе, Рохмаке, худий живеш - Литвою ореш”* 

,'Другою бйліною цього ЦИКЛЮ є биліна п о о Д у н у* Дуже гар¬ 
но вона починається^ ^’З-за мооя* моря синього 
оного Галича, з Карели оагатої 
кречет геть вкпу])хав, - зиіздг 
син Степанович* Кінь, під ним наче лютиг 
на лівий бік до сирої зеї^ілі* Сам він на 
зброя на могучих плечах* Кінь богатирів 
ка в цілу пятисотну, вік скаче з.берега на беріг”"* Іде він до. Києва, . 
бо багато чув про його красу^ -.В Києві,, :забувши раду матерір прхваляв- 
ться, що, він із Галича до Ки,єБа .поспів у часі між ранньою й пізньою 
службою-Бо,жою'.о Цим у князя мслодимира викликає до себе недовіря. Дука 
з Києві розчаровується і похвалязтьоя своїми галицькими дивами та ба- 
гатствамиь- ШкриваЄ це бахвальстБо Дуки-Курило ііленкович* Тоді, князь,, 
щоб перевірити, дає обом їм завдання"* проі'ягом трьох із половиною ро¬ 
ків кожному щодня одягати інше вбрання й іншого коня мати* В решті ви¬ 
грає Дука* В ЦІЙ бйліні постать Дуки пихою; багатством і розкішшю, що 
граничать-із казковимифпоз.іданнями про це, відрізняється від усіх ін¬ 
ших уже відомих богатирів. Його.-багатство так нагадуєдвір -візантійсь¬ 
ких цісарів; ЩО- був взірцем наслідувань за доби Ярослава Осмомисла* 

Другою: таноьі 'самою екзотичною постаттю богатиря був сперечник ■ 

, з славного Волинця,кра¬ 
не ясний сокіл геть вилітав, не білий 
удача -добрий молодець, молодий Дюк 

звір, бурий, косматий^ грива' 
коні, як ясний сокіл. Кріпка 
він броду не питає - коли рі- 

Дуки - Ч у 'р‘ и л а' ІГ л еф к о* Конкурентом Дуки він певно був ще' з 
Галича* Опинившись у Києві при дворі князя Володимира, він вражав там' 
кількома рисами2 багатством, красою і.баламуцтвом дівчат /перший Лов- 
лас у світовій-поезіі/с .Він БДтібива.є собою вершок галицької боярської 
розкоші, багатства, розпещеної, сваволі, ойбарицтза та деморалізації■- 
це ті характеристичні прикмети, якими визначалось життя галицьких бо¬ 
яр у відміну від життя-'Оояр київських* Багатства й краса Чурилина зма¬ 
льовується .каз'козими рисаміп коли князь Володимир приїхав до Чурила 
Пленказ*увійшов до його терему, який був склеплений по небесному2 на 
небі сонце - Б' теремі сонце, на небі місяць - в теремі місяць, на неп 
бІ ЗВІЗДИ - в теремі ЗЗІЗДИ, по не.бі ЗВІЗДОЧКа покотиться п по теремі 
зБІздочки посипляїься, а разом із тим у Чурили’ " "всякі утіхи несказа¬ 
ні". Підчас гостини приїздить Чури’ло з Дрфкикою* -Видовище надзвичайне2 
волосся з ньогозолота дуга, шил в цяього як білий сніг, очі мов у 
ясного сокола, брови - мов'у чорного соболя* Перед ним несуть "підсол- 
нечкика"* Іде і ідучи "тішиться", виробляє різні чуда лицарської зруч- 
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НОСТИ2 З КОНЯ на коня перескакує, з сілла на сідло перелітає і т.д. 
Краса його вражав ккягишо Володимира. Ятп\ іде вулицею, всі дівчата й 
молодиці на нього зализлягаться» Але найбільше полюбила його прекрасна 
Катерина, дружина старого Беріляти, Коли вона гостила Чурила, на це 
прибув іі муж 1 з ревнощів убиває його та свою дрз^жкну Катерину, Як 
відгук про Чурила з- Галичині дуже поширена весільна пісня про Джурила. 

Але є Е Гсі,-ичині поширена коломийка, яка крім Джурила згадує і^е 
й другу богатирсь::у постать - богатиря Іи и х а й л а • ГГ о т о к /із 
Потуки/, ьиліна про цього останнього зайшла до Галичини із Болгарії і 
була витворена із болгарської повісти про святого Гихайла з Потуки,що 
боровсд-^ із 'змієм і визволив дівчину, ці останні прикмети змієборця пе¬ 
рейшли і на", українського вищеназваного богатиря. Це одна із найдовших 
билін із цілим рябцем найрізноманітніших героїчних мотивів, як, наприк¬ 
лад, любов' Михайла •своєї дружини, боротьба із зміями, служба князе¬ 
ві Володимирові 5 'їїб'ви 'на лебедів^ із яких спіймана ним лебідь-біла ви¬ 
явилась-королівною-й стала йога дружиною. 

Нарешті биліка'галицька про Д у н ай. Це був історично /XIII 
стол-і/'воєвода у волинського князя Володимира Васильковича, Був при 
польськім дворі й виявляється в бйліні луже обізнаним із звичаями ко-' 
ролів.ського двора. Богатир Лунай в бйліні виступає з трьома епізодами2 
1/ Сватання ниіл доньки Дляхованськото;’ короля; 2/ Стріча Дуная в полі 
з богатиркою поленицею'-й після поєдинку оженення з нею. Потім.він 11 
вбиває, підчас спору, хто ліпше із них двох стріляє в ціль; З/ Перемі¬ 
на після смерти його з річку Дунай, а дружини в іншу річку /між іншим 
i в Дніпро//Річки Дунай г Дніпро дуже популярні в народній' поезії і 
виступають, як товариші, брати, муж" і жена, - • е . ,, 

:;;Із билін обрядово-символічних, казкових та новелістичних'була 
особливо; популярна биліна про Солові я Гудимировича. 
Головний..короткий іїеребіг' подій цієї билікиі Із-за моря синього, із 
славного'.'города Деденця від царя^заморського пливе триста і один кора¬ 
бель слав.ного гостя .багатого Соловія Гудимировича;, Плив він до міста 
Києва, до князя Болодимира з подарунками, багатими з метою, щоб князь 
дозволив у городі племінниці своєї" Забави Путятични з.будувати три^ те¬ 
реми, Коли князь дозволив, то за одну ніч ті тереми були збудовані. 
На ранок пробудіппася Забава й побачила чудовий сад, а в кім три тере¬ 
ми. Пішла поглянути. Оглянула всі, а особливо третій терем оамогр Со¬ 
ловія; ноги.підломрілися, як глянулаі в теремі сонце, місяць, зорі й 
вся краса піднебесна. Сам Соловій сидить на золоченому кріслі, грає 
на ГУСЛЯХ, ’^'їсиці'' грає царгородські, напізки співає єрусалимські. Ос-,.., 
відчується Забава Солозієві перша. Спочатку Со.козій знеохочується, .цим/'; 
ii першим кроком, але згоджується взяти, договорюється про весілля і . 
кінчається бі'їліна'Весіллям. / ' ■ • ' .' 

Ідея биліни ■- весільна подорож /сватання/ "заморського мбаодціі‘-у 
/молодого/ по наречену із князівського роду. Ми знаємо, що великий 
князь Ярослав, Мудрий видав свою до.ньку-Анну. за французького ко.роля' 
Генріха ІУ. В ту ж добу приїздив "варязький/королевич Гаральд -.і .сва-. 
тав у князя Ярослава доньку. Отже така весільна подорож "заморського- 
молодого п,р наречену з цілком реальний факт,. Але заморський” короле¬ 
вич, здобуваючи в українського князя молоду, виконує о.бряди українсь¬ 
кого весільного ритуалу; українські .весільні пісні співають2 

*• ■■ Ой у полі -садочок некритий, 
’ Зелзною руточкою обвитий, 

Аз тому садочку ніхто не бував - 
■.і:.;.' Молодий Ізашко в гуслі г'р-.а^в '' 

І свою Ії^іарусю п і д"м..о в-л.'я 
Ходи, ходи, Марусю,; зр мною, 
Будеш моїй матенці слугою, ^ 
А для мене вірною другою, ’ц 



- ІОо - 
/х:- 

рім весільних пісень українських цю саму тему і цей самий об- 
ивають і величальні колядки парубкові чи дівчині* Зони дають 

сленну низку паралелів до билінного Соловія» о і-іих іде мова і про 
терем, 1 про гуслі, на яких, нрав молодий, із дальших варіянтах три те¬ 
реми биліни перетворюються ь церковцю із трьома банями /верха 
ми/, яку будує молодий, себто старається про молоду* Ставиться ця цер 
ква чудесним образоїл^ церкву будує "кінь над конями”. Церква з трьома 
верхами, з сонцем, місяцем й іншими надзвичайними дивами. Небесні сві 
тила у весільнім обряді необхіднівесілля відбувається під їх проток 
торатоМі- Отже все це є суто українська обрядова символіка, Т биліна 
про Соловія Гудимировича камкраіде цю символіку заховала. Навіть іш 

ний епітет молодця, що г у - 
як соловій 

сватання й відлет молодої. Та 

)ОЛОБІЙ Гудимирозич з 
Д' е 1 
свою самичку, 
кою з ця суто 

властиво 
^. 

дек орати ІЗ 
своєю музикою зваблює дівчину, як голуб голубку, 

гудіння птахів символізує 
українська биліна, 

другою такою глибоко національною і героїчною биліною є биліна 
про М и" X а й л а - о бо р с н ц я Києва* Діялось це також за 
князя Володимира, що мав сина Михайла. Знахарі татарські попе¬ 
редили свого хана, що в Києві росте Михайло, з якого вийде такий вояк 
якого ще світ'не бачив. Довідавшись про це, татарський хан звертаєть¬ 
ся до князя З'олодимира, щоб князь того Михайла, як виросте,■ видав йо¬ 
му. Михайлові було вже 18 літ. Колії він про це довідався, то дуже пох 
мурнів і каже"князеві Володимирові, що він бере зброю й сам піде . на 
татар і справді.-йде-й побиває їх ущент. А як їхав назад попри золоті 
ворота, то взяв ті ворота із собою і зник у горах, де перебуває й до 
сього часу, і сказав, ідо тоді Золоті, ворота верне, як у Йиєві запанує 
правда, І”досі живе богатир у Царгороді й перед ним Золоті ворота. 1 
коли подорожник микає їх і думає, що Вони там і лишаться, ворота тем¬ 
ніють; коли ж подумає, що знов повернуться на попереднє місце, ворота 
світяться, мов сонце. Повернеться до Києва богатир Михайло й прожене 
ворога, повернуться і Зсрота, цього вже не довго чекати. 

: Ця биліна про київського відважного і неповнолітнього героя бо 
гатиря Михайла, що переміг.орду татар, в поєднанні із візантійською 
легендою про царя Михайла візантійського, що боровся із Ізмаїльтян-ами 
які ввійдуть до Царгороду через Золоті ворота, і переміг 
їх і став царем; а коли люди забудуть біду і почнуть жити беззаконно. 
Бог звелить янголові сховати царя Михайла на острові до слушного ч, •• 
су. А тим часом розчиняться гори і вийдуть нечисті народи, оволодіють 
край; після чого народиться Антихрист. Ось тоді повернеться цар Михай 
ло і сяде на престолі в Єрусалимі аж поки ке віддасть свій .вінець і • 
царство Богові й на засне'на віки, І ось українська биліна, скомбіно¬ 
вана із цією візантійською легендою, творить образ українського бога¬ 
тиря Михайла із мечем у руках^ містичного героя із такими ж містични¬ 
ми Золотими Воротами, що символіз^поть могутність столиці Києва. Цей 
образ спричинюється до того, що постать архангела Михайла із мечем у 
руках стає патроном міста Києва, його оборонцем. Видно архан 
гел Михайло відіграв значну ролю в давні часи в нашій биліні. Не да - 
ремно в деяких заріянтах бкліни цієї богатир Михайло стає й фундато - 
ром Михайлового золотоверхого манаотиря в Києві, Цими реліг^іиними і 
містичними прикметами ця биліна лучиться вже з українською легендою 
загалом. І на цьому тлі виростає ціла низка споріднених билін-легенд 
І, про Василя П я н и ц ю і Б а т и я. Ця биліна про зруйну¬ 
вання Києва татарами^розпочинається чудовим образом плачу Божої Мате¬ 
рі на київській стіні: "Ой здалека було з чистого поля, з-під білої 
березки кучерявої, з-під кррчика оакитового виходила туриця золоторо- 
гая, з турлтами з своїми дітьми. Розійшлися тури в чистім полі, ручи¬ 
лось турам повз КиЇБ-град іти; бачили над Києвом чудним-чудне, бачили 
над Києвом ДИЗНИМ-ДИВЯ82 по тій стіні рородовій ходить дізчина-душа 
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хС о ЛІ СХа ^ 

В 
СН8.5 Б 

вое плакала. 
не носить святу книгу вванрелио^ 

Не красна дівиця тут плакала, тут 
городиця, т?ундала про віру християнську”, про. стольний 
постояли за нього та за його церкву собор*нуюо 

.Про Іллю і К а л і к а - ц а" 
Р8 3 боротьби ,3 ‘татарською ордою» З того 
іі а н а« -про-. Н-е м я к а К V д 

стількі: питала - 
плакала сама 

горо тт ' і' ’ . 
мати 
Ів об 

к е 

р я ховав Б сооі 
ш циклю € ще биліна 

з и ч а, переяслазсь 

той же об- 
про 

‘ОГО 

п о У 
богати- 

Закінчуй цей цикль билін про боротьбу богатирі 
ло?0'' Оиліна про "Камське 
ся НІОК фінал ЦІЄЇ 

ПОРОіще й кінець рогатирів 
боротьби - по.вке знищення 

силою» Не тяжко зрозуміти, 

в 
оогатиріз 

з невірною■ си - 
ній омальовуєть- 
мкраінських во¬ 

рожою татарською силою» не тяжко зрозуміти, що в цій 
отьсн перша нещаслива стріча українських князів на річці 
з татарами. Зібрано тут богатирів аж 70 на чолі з Іллею» 

НІ, зма^льову 
шці /172'^ 0. 

йобринєю та 
4льошою. Спочатку■зони побивають татар» йле ввесь цей успіх губить те 
що два богатирі ,0ленсакдер Попович і йогр товариш Гаврило 
почали хвалитися: якби була драбина з 

цього, коли богатирі пробудились» 
те так 
і 

к татар о.жил а 
на троє - три гп ^ 

X о Дії, о 

то пооачи- 
іо перерубаний татарин 

їх починають 

Довгополим 
землі на небо, то вони б побили 

й силу небесну» В наслідок 
лм, що побита ворожа сила 
на'двоє дає*двох^татар, а 
рубати, але сила татара> ка почала.двоїтися, 
почав молитися до Пречистого-Спаса, і молитва'його'нейтралізувала дане 
збільшення ворожої сили: татари були переможені. Але всетаки богатирі 
кінчають життя самогубством, бо не могли встояти перед "силою небесною'ї 
і так перевелись богатирі в Україні, - загинув цвіт українського лицар- 

Богатирі 
троїтися 1 ТпД» Ілля .ТОДІ 

ства». 
Ця поема яскраво розкриває головний мотив, що переходить через 

усю громаду билін цих, мотив оборони Києва і боротьби з невірною силою» 
як символу всієї княжої доби української о Русь-УкраІна надлоьілюєтьоя і 
зкбсйлюеться; в надмірнім піднятім подвигові сила бсгатирів, сила наро¬ 
ду українського 1А1 до спаду, а оогатирі опинюються у святих печерах 
Кйє'ва, у церквах та макастирях його,де знаходять вічний спокій і пшVІять 
кародню» А-взагалі вся билінна творчість розкладається у два круги епі¬ 
чних мотивів боротьби та епічних образів,Сіерший круг, старший,•биліки 
про Зольгу .Зсеславича, про Іллю і про Дсбриню» В основі іх,, .а особливо 

пос- в основі першої биліни та почасти другої стоїть реальна 
І-. т г ’ О Т тгтл тп гч Ґ\ «г* уч ^ «Ч т /ч ■♦(і тт /-г тч тігтТ'Ч ^ т тч т» ТПГ/ч /ч гт* т тт ГЛ т тч т» 

історична 
тать "Віщого” Олега та княгині Ольги» Постать кн.Ольги є найстарше е- 
пічне-імя, донесене як устною, так і книжною традицією» Другим.таким 
прпулярним іь/іям було імя. кн»Ольги, що була родом Русикда /"українка/;, 
що була розуїша і хитра /Вольга - Ольга^ т іі. 01 м того популярне було ще 
імя 1 внука Ольги, деревського князя Олега Святославича, а також можна 
звлзувати і про Олега Гориславича» А Вольга /чи Золха/ Всеславич без 
сумніву відбиває на собі і пізнішу постать князя, "рсжденн'ого від_ вол- 
ховання” хитрого Всеслаза, І все це налягло на найстаршу постать Віщо¬ 
го Олега, А раз цей князь був у центрі старшої биліккої .циклізації, то' 
до цієї останньої ввійшла і" вся його''військова чинність: напали на.Хо¬ 
зар /боротьба Іллі із Гидозином/, походи київських богатирів на Царь 
город та на Індийське царство /мотив далекого й тяжкого походу/, які 
кінчалися здобуванням героєм дівчини /стара епічна тема/» Все це нада¬ 
вало богатирям ореолу слави» А раз вони робили такі надзвичайні походи., 
які можна уявити лише з казці 
ні кадприродкіми здібностями 
дсдійних обставинах, могли перемінюватись у вовка, віщого птаха і т,д, 
взагалі ставали віщими. 

■Другий круг билін обіймає, поруч биліни про Іллю.Муромця та До- 
бриню, всі інші биліни, вже зазначені зищв» Цей круг билін є молодший» 
В центрі цього-круга стоїть реальна постать зели'н’ого князя Києвоькото 
сз, Володимира Великого. Це є вихідний образ цього круга, якби перво- 
образ його, що сконцентрував на собі всі ті різні мотиви і теми. Прав- 

, то богатирі ці, як Вольга, були наділе- 
зже від народження; народжувались при чу- 



да, були і'і пізніші ас о дія. т Л іцО звязузались з князем Володимиром Моно- 

назіть активним героєм билін - 
заборчоі енергії, організацій- 
^ ’-ГОг^гТТ/ГтГт 

махом^ .Золодиммоом Васильковичем, Володимиром Ольгердозичем і інш«, Але 
всі ЦІ постаті пз зкіших_"'.кязів у народній паьляті поступились перед ве¬ 
личавою постаттю князя Всоїолимира Великого - ’^Красного Сонечка’Ч Т^цей 
останній князь стаз циклічним дентром^ і ' 
ноі епопеї. Повний ікіціятизи, воєнної, 
ної, культурної й законодавчої тзорчост.и, повний релігійко-церковного 
реформаторства 5 князь Володимир Великий таким змальовується в стародав¬ 
ньому українському літописсзі, в '’Слові’’ митрополита іларіона^, в ііамять 
і похвалі, йому; таким же з:н малювався і в першій добі епічної билінної 
тзорчостио Але билінна традиція поруч цих загальних рис у характері Во¬ 
лодимира, як князя, виділила з особливою поетичною мальовничістю такі 
моменти його пиття й характеру^ І. Сватання Володимира; 2. Його похоу 
ди; Зо Схрещення :-шязя Володимира і всієї України /в річці "Почайні”/і 
ззязана з"цим боротьба з поганською вірою /в’подобі ідолища поганого, 
Змія Змієзича, Тугаріка Змієзича і т.Ло/. Звідси повстав епітет богати- 

”Анікіт^* - переможець; звідси повстала й биліна про Микиту Кожемяку, 
Б українськім стародавнім літописі. В постаті цих двох богати¬ 

ря 
записану 

. різ^ ДоЙрині-Аііініїи- й Микити Кожемяки яскраво виязляєтьсл,. оилінна ілю¬ 
страція. а/ боротьби з поганством і перемоги над ним /першим/; б/ боро¬ 
тьби і' перемоги над степом /другий/. 

Ці дві перемоги, над поганством і -КОЧОВИМ степом складають цен¬ 
тральну, найвидаткішу сторінку билінного Володимирового циклю " у. X 0- 
в е и в о є • н н 
Володимира Зеликогі 

сторожеве стояння з 
перейшло через усю 

Україні, ІДО почалось від часів 
ІСТОРІЮ України, стало найго- 

ловнішим"змістом нашого епосу, "Ворожий наступ був^безнастанний" /"бВ 
Князь Володимир мусів силоміць переводить насе - рать без пзреступа"/. 

лення з півночі України ■л на південь ; оудував нові городи, оосаджуваа їх 
залогами, переводив великі фортимакаціині будови. і не диво, що ці ре¬ 
лігійні й Б;сзнкі мотиви, ЯКІ так сильно звучали 
раво відбилисі; І з старій нз;шій билікній епопеї 

в тодішнім ЖИТТІ, яск- 
1 коли князь Володи - 

мир Великий зс-раз же після смерти стає святий із "Слові" митро¬ 
полита Іларіона і в ‘чіамяті і 
то це загальне признання ві^-тя Ї.Л ах 

Xристиянськ0 -еп1чнЄ подвижництво 

похвалі 
Ь’ в ЙОГО 

кн.Володимирові, 1 в літопису, 
постаті ще більшу величавість та 

вся репутація кн.Володимира христия¬ 
нізується; іі7і надається святість, князь став ласкавим опікуном христи¬ 
янської церкви, духовекстза, всіх убогих і калік, всіх покривджених. 
Це одна сторона первісної билінної епопеї. Друга, що так само йде за 
традицією ХІ от., це купчення’ коло себе, на ккялам дворі, всього муж *• 
нього, хороброго Й могутнього^ ДРЗ/ЖИКНИКІЗ, , бояр, КНЯЗІВ і могутніх бо¬ 
гатирів; це все середнєвічні-лицарі. На Володимирі з двір'• тягнеться з у- 
сіх кінців України все. кайвизкачніше, найактивніше, наймо’гутніше і все, 
що ВИЯВЛЯЄ йзВібільшу творчу іі констрз^-ктизну ініціятизу і працю. . Все -це 
вступає до-, киізської .врлодимировбї богатирської дружини, бо"стремить ' 
ВЗЯТИ активну \гчасть з постолІїню за .християнство і хрещений, люд"І 
князь Зо‘лодш.:ир приймає до свого двору кожного чесного лицаря $ частує •, 
із своїх рук його чарою ."зеленого вина" і цим актом, приймає до богатир¬ 
ського братства, посвячує.і підкосить його до ступня й гідности лицаря 
і благословить на лицарський на^діональним подвиг. Це є ті вічні Тнай - 
коштовніші національні .цінності, які в билікній епопеї нашій світять у- 
сіма переливами національної чести, хрробрости, мужнрсти і посвяти' на 
все іь'ТЛ'ФФЯ’ Нп ооиТ/ГФТ/Т 'Ухг'поіилг •,тт<’^-■ .^т\..таї^ттл т г'ттсіТіііп тг^. ‘гттті Нпі 

ТИ . 
рож 

життя боронити Україну-до-смертй і славно,на‘колі бою за нею и вмер- 
Богатир, лицар відступу і зради не знає, бо Аін відповідальний сто- 

~1 Ьі -ат.т ’ . своєї нації и лл 
• Т Б о р д і 

ержави 
й с п 

но 
і з Ц і б И Л і Н о Місце й осередок биігін- 

творчостп є .луже складний. г:е село’й не селянська хата була місцем, 
де зародилась така високопатріотична' епопея, і ке нарід-селянин в стис¬ 
лім розуммі цього останнього слова був її пешіим творцем і виконавцем. 
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Ця високонацюкельн 
лась 
"боянів"’ 

брИХ КНЯЗІВ 
ІНСЬКОІ 
ри 

ВОбРЧНОГО 

не мали* 

героїка, ця воєнна, богатирська епопея зароджува- 
безперечне в кругу княяоі^дружини за столом ккяяюго бенкету серед 

- особливого класу сяізціз-поетів, що виходили із староукра - 
Складались зараз же після подвигів хоро- военнсі аристократи 

стч-1 Й : = р,п і (ЗПІваЯИСЬ в осередкові найближчого княжого В1ТЯ31Б 
оточення* Тому початку загально-народнього характеру вони ще 
А коли й були такі постаті богатирів, як Минула Селянинович 

Ілля Муромець, то БОНН прибрали селянських рис. селянського колорі- 
пізніше коли ОИЛ1НИ перейшли вже до селянського осередку 

та 
ту вже геп 
і стали його поетичним репертуаромо Отже головний нерв героїчного опо¬ 
відання, богатирської бклінй був дружинний. Биліна первісно творилась 
в концепції Дружикного світогляду з'дружинних патріотичних інтересів і 
призначалась для црунинкої аздиторі 
нального подвигу^ за Україну. 

Поруч цього світського дуже поважного 

як заклик до воєнного й націй - 

і'и ипіти£>ґіиі'и иихісі,.>йпиі‘и ЄЛЄМЄНТУ В бИЛІНІ В ТаКІИ 
чається й елемент духовний християнський. Це свідчить 
а розвилась поруч духовної, релігійної пісні й обопіль¬ 

ні дтримували, 
- ”калік-п8рехожих", співців, мандрівників, 

Тут на сцену висту- 

самій- мірі Бизрг 
про те, що бйліі 
но одна на одну впливали, одна одну 
пає друга громада співців 
ІДО ходили по релігійних свлтикях-манастирях, переходили величезні прое- 
тори землі, як з'країнської, так і чужинецької, творили т.зв. "духовні 
стихи", канти і^ з цієї мистецьно-релійної професії" жили. І от у репер¬ 
туарі цих останніх паралельно були й такі пісні, які близько підходи¬ 
ли до тем і осіб.дружинної поезії^ виходячи з церковних леГенд, страс- 
тей і’чуд, як, напр.5.про князів ьориса й Гліба, Ігоря Ольговича і ба¬ 
гато інших. Таким- чином перед нами з найдавнішої .старовини повстає по^ 
руч себе два типи співціво 1/ образ Б б я н а^ змальованого у Слові о 
Полку Ігоревім, цього славетного друяшнного СПІВЦЯ, що надхненно під¬ 
носив руку^^над "золотими струнами" 1 прославляв героїчне діло князя чи 
богатиря. Його пісня відбивала високий дружинний стиль героїчної бога¬ 
тирської поезії. Таким другим популярним співцем був богатир Добриня 
із-княжого’ роду. Ось яка була перша плеяда творців і співців•богатир¬ 
ської билінної епопеї, це був учасник високої княжої дружини, справж¬ 
ній співець високого героїчного стилю, докладно знайомий із героїчни¬ 
ми 'темами тих подій, в яких навіть сам приймав участь, обізнаний із і- 
менами героїв. яких оспівував, 

Нерозлучним товаришем такого співця з його величальних пісняХ'- 
виступають г у с л і, як пізніше бандура була нерозлучною-.подругою 
козака. “ " . 

Другий тип співця - це церковний зітія й піснетворець, іцо сла¬ 
вить святих.-Авдйторія першого - княжа- гридниця, а Бояк, як Рокерів- 
Ахіл, грає і співає^ сає/і на самоті або в товариствіза пировними стола¬ 
ми; підносячи патріотичний дух лицарський своїх поплечників. Авдйторія 
другого - /церковний збір,прочани 'або-тиха-самітна келія макастиря.Ці 
обидва типи співців творять паралельно два великі пісенні циклі нашої 
старовини, від котрих пішла б и л і н а і д у х о в -и -й с тих 
чи кант або_псальма. 

• Пізніше цей високий стиль биліни почав знижуватись.. Спричини - 
лась до цього», нова категорія співців^ лка-не могла" дорівнятись у сво¬ 
їм ьшетецтві до героїчної дружинної поезії, до тих перврвзорів первіс¬ 
ної врочистости та'широкого поетичного і політичного світргладу. Із 
княжих і боярських дворів та предсінків вони виносили свої пісні у ши¬ 
рокий світ до.міського та сільського'люду. Це були_ скоморохи 
або співці професіонали, і в репертуарі'цих останніх дружинний, епос 
був одною з-.головних складових частин його. Ці-скоморохи, зібрані з 
більші громади, могли бути княжими та боярськими двірсьДими театраль¬ 
ними трупш»/[и на зразок візантійських та західньо-европейських. Ці ско- 
мороші трупи їздили- п-б провінції із своїми предстазлекнями і ширили 



свій оеіізотуар пісень < щО •перенялн БІД Друшшних СПІВЦІВ-ПОЄТІВ3СЄ- 

ред широких" верств укрсьіноького КБ.селзнііЯ. їак було до татарського 
'погрому ка Вкраїніс хіісля татарської навали, коли нормальне українсь¬ 
ке г.иття було зрухноБанЄз тоді княжо-боярська верства стала_перебира- 

. тись на вахііД і північ о дона 
іиі трупи, які воетаки 
яр, перемандруваяи на 

опоихинилась Тг Т0Т‘0„ до 1 скомооо- 
стале перебування мали при дворах князів і бо¬ 
нові місця боярських і княжих ’ізорів^з а_з ними 

жиккої поезії, запозиченої від пер" перемандрузав і той репертуар 
зісних спіьціь-дружинників^. с,ле ще не переданої 

’раінськоро люду, щоб міг еалититись сереї 
іі-' ГТ,Т ;Ші/Г 

рити Т та возвизатись і 11^'. П- Са ' * не заник 

і^ерствам ук - 
останнього і спонтанно ши- 

ой скомороіпий стиль героіч-^ 
НИХ;Пісень, на дивлячись ос^оорони а л ч И 1 духовенстваз він нив в 
украонськіи традиції і в такому стга-ті був донесений ш до козацьких 

.частр- Отже_ стз.родазній героїчний чи богатирський епос, перебувши 
■‘кілька століть;у ско'мо'рошім репертуарі, овій стиль первісний, свій 
Воєнний дух, затратив, підковивши Його веселими, жартівливими чисто 
скоморошими подробицями, підносячи лише тенденції-о розваги, а не пат¬ 
ріотичну доблість, лицарську гідність та національну гордість доби 

, дружинноі, 
•у. . . У ХУІ1 ст« скоморохи мусіли втікати від репресії духовенства 
і влади і забирались. у найглухіші місця північної Деликоросії і таї^і 
їх засвоїли Т’ала.ковитііііі московські співці із селянського кругавТут 

.у перетзорі селянського старця, що надавав оиліні побожного мораліза¬ 
торського вислову відбулася третя доба розвитку биліни, як в Україні,- 
так і в інших землях» Те саме перетворення м^біме на наших очах, пере- 

"водилось 1 серед українських старців»*! цей третій пісенний перест- 
рій творив уже' новий репертуар биліни, із майже повноіо затратою музи¬ 
чного супроводу та з одноманітним речитативним стилем, яким сучасна 

, биліна репродукується, прибравши від скоморохів форму найлекіпого й 
найпопуляркішого в українській поезії колядкового розміру, упроіцено- 
го й звироднілого та позбавде.кого нсивсго ліричного духа, яким жив і 
глибоко переживав той моли, справжній творець української національ- 
но-героїчкоі епопеї»■ ■ ■ 

Народня повістева творчість /проза/» ЇІи^ трохи довше спини¬ 
лись на; ззясуванні української народньоі пісенної ритмічнооти,іцоб по¬ 
казати, з одного боку, скільк-і в сучасній поезії, з ЇЇ формі в пере¬ 
житків старовини, ще з передісторичної лоби, а з другого боку, -яка 
міцна мусить бути традиція, що так консервує пісенні форми, що ніякі 
події не можуть Їх витратити. 

■ Найбільшим таким консерватором в народній поезії, що на цілі 
тисячоліття заховує цілу низку народньоро пісенного репертуару, є,як¬ 
раз ритмічна щорма< мита о Нсіикращим сторожем традиції, що хоронить 
11 ВІД усяких мимовільних ЗМІН, мругим таким консерватором є сакраль¬ 
ні магічні обряди, які ритмічну традицію заховують*, охороняють іі від 
напливу до неї нових, не освячених через тралрщію мотивів. Тому й по¬ 
етичні образи й теми, включені до обрядової практики величань, замов¬ 
лень, затверджень повних соціяльких актів, як*подружжя і т.д., диха¬ 
ють на нас глибокою правіковою старовиною. Через те пісні кезвязані 
з/обрядом переважко вигибали. Безперечно складались оповідальні епіч¬ 
ні твоои на теми героїчні й казкозо^побутозі - прототипи тих билін, 
що законсервувались лиіче на далекій інсро.цній великоруській півночі.; 
Як останки ЦІЄЇ назково-героїчноі віршозсі традиції заховались віршо¬ 
вані казки чи уривки звісної пісні чарівної сопілочки, Івасика Теле- 
сика і Тод»,які є старого складу, що набрали вже традиційного харак-' 
теру завдякх^ оповідачам чи співакаI^д професіоналам, чи завдяки тому,що 
вони є пережитками магічних пісень-закллть» Шо ж до повістей забавно¬ 
го чи .дидактичного характе'оу прозових, позбавлених ритмічних зовніш - 
ніх регуляторів,то така проза, позбавлена ріжних зовнішніх консервую¬ 
чих ознак рго шетогіа існувала лише з головній схемі своєї сюжетности, 



але безнастанно мінялась ідодо розвитку теми в мотивах та аксесуараїх.. 
поетичного, стилю о Така проза'була беззахистна перед натиском нових мо- 
дерніших, актуальніших ідей9: образів, (рорм. ЯКІ могли далеко краще 
прислужитися основнім тенденції оповідача. ,'»»і І и- і. арі теми або зовсім від¬ 
ходили набік, або асимілюва^гіись так, що іх тяжко було навіть і пізна¬ 
ти-в новій комбінацііо Через те саьіе з^краікська проза з далеко бідні¬ 
ша ::в-порівнянні з українською народньою поезізю, . Але попри це,, все ж 

,,т'акй українська повіотярська творчість з одною з кращих не лише сло - 
"вянеьних, але м західньо-європейських яоьістярських народніх творіво 

" ' л. На лерЕісму. місці в цій. ділянці української кародньоі поезії 
ТР 

М/ і 1 ^ ідакня, з якім.дійс- 
’ак ІДО цілість являється сво - 

.0,ТРІТЬ X казка. Під казкою др.,^ранко розумів 
ність' перемішана з чудесним елементом, 

„біднйм витвором фантазії без кааної побічної чергової мораліз^чо-І ці- 
..„лі.,,'Теякі дослідники /С^Савченко/ иарахоБ:/ють ще р, 1914" біля 2000 • 
друкованих варіянтів українських казок. Казки в переважно мандрівного 
характеру, зайшл'''^ 

казок 
6 

НІ мотиви 
д о 

Доля, 
нас далекої чужР'Ни - Азії та бгипту, Голов- 

едоля і Злидні - це з поетичні персоніфіка¬ 
ції людського життя в його щасливих і нещасливих ремінісценцілх^'те.- 
рой-малоліток /семилітній богатир/ і тяожкі завдання, які герой мусить 
виконати, аніж осягнути,: певної цілі^' М6таморцози; чудесна дудка; ду¬ 
рень.: і царівна! жива і: меотва вода ■ і тід» 

.іалі слідує\друга форма української повістярсьної поезії - л е- 
■Д'.е н- д .а, себто" оповідання, в якім дійсність також перемішана з чу - 
деснйм, _але взятим, із обсягу уяви і церковно-релігійних вірувань*-Ціу 
лість цієї'повістярсьної форми має.глибоку сснозу, моралізуючу-абофі- 
лософічно.-рвлігійнуо ДеДенли також біль!ііістю не є'оригінальні",,а .пере- 
няті.3.^літератур християнської, біблійної, леґекдової та' єретицькб-а- 
покрифічноі. На першому місці стоять легенди, що повстали чи-з ацок - 

•рисрічної літератури чи- із .спільного з нею джерела^ отже' мотиви демоно¬ 
логічні, біблійні., євангельські і. ін* .. є .основними темами-леГенд-аркоІ 
поезії^ 

Дальша форма з м і т и ч н і о п о з- і л а н н я, в'яких го¬ 
вориться про явища й постаті соактастичні та такі^^ що й досі станов - 
лять чи становили обзкт живого вірування народу /чари, ча.рівнмки, злі 
духи і ТоД./Д Головниш/із них з про" Бабу-ягу", про Змія, про Кощія без¬ 
смертного і Т,До 

. Луже .поважне місце в українській позістярській поезії займає 
українська б. а й к а, себто коротке оповідання, звичайно морального 
аб5 дидактичного змісту, в яких являються звірі або неодушевленні ре¬ 
чі. ' ^ .... . ."-'і ■... 

'./Часом у'баїіці діючою особою є й людина, але'11 роля є епізодич¬ 
на.' Історичним розвиток байки, на думку Б.Гнатюка, пережив три■стадії;' 
спочатку байка носила чисто епічний характер без домішки тенденції 

/як л'йс учив вовка ; діставати рибу, лис і цап 'в ямі, хор'ий лев і т.д»/* 
Ця формація байки є найстаріїїа. Пізніше певні ситуації .стали викорис- ■' 
тонувати з дидактичною метою і- повстала байка дидактична /Танцюристий 
заяць^ Малка і 11'діти, Лев і миш, .Когут'і-курна. Як.вовк приятелював 
із заждем і т.До/. Під упливом сучасности життя в оповідання став про¬ 
биратися сатиричний елемент уЗвірі під пакуванням^ льва. Птиці, за.-па 
нувадїнл орла й т.До/. цо байка є витвір дуже давній, про це говорять 
дві речі: 1/ Останки стародавніх пережитків, що переховалися- в сучас¬ 
них байках, 2/ Аналогія повстання народніх творів взагалі.- 

Серед -інших українських народніх првістярських творів .імаємо ще 
к о_в е л ю, себто оповідання на тлі,побутовім,"переняте тенденцією 
соціяльною, національно-політичною або церковно-конфесійною; о'тт б - 
в і д а н к я ' і_с т о р и ,ч н. і, в яких на.фоні вигаданих подій вис¬ 
тупають історичні особи /оповідання про'пана Какьовського й інші/; 
ф а ц е ц і 1 /анекдоти/ - коро.ткі оповідання гумористичного характе- 
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РУ п р и т ч 1 й апології. 
Ця вся рікномачіта гювістяроька народня творчість складав вели- 

чезний_скарб української творчої^фантазіі^з одного боку та покажчик 
великої перерібки й каціокалізаціі великої гліжнаролньої повістлрської 
народньої поезії о 

■ Луже цікаву сторінку снладаготь ще українські п р и' п о в і д- 
к и и п р и с л 1 

'ріжноманітніші 5 але 
тя спричинюються 
ман, повість 

Яс ’іі дкеоела, з л 
^ *”£■ 
ккх 

їх можна зьеоти до таких 
до 

ізка 
повстання прислізя^ 

5 терен,ца’ теж виділюють 
2/ 

орисл.івн виникло 5 в най- 
ДБОХг і/ події самого жит- 

поетичні творив байка^ ро- 
з себе певні повчальні сен- 

ТЄНЦ1І9 що ПОТІМ стають ітрислівямио Коли ми візьмемо таке прислівя,як 
відразу зроззд'їівмо5 що цей. приклад, це 

сезпосерздкьо з життяСправді5 хто з нас не бачив. 
"куй'.залізо5 поки гаряче". 

, виковуючи з заліза яку-неоудь річ, досягає успіху лише 
спостереження взлт 
як' коваль, виковуючи з заліза яку-н 
той момент, коли" той кусок заліза, що його він 
стані; залізо .тоді робиться мягким, елястичним 

ЗЖс 5 тоді 

оброоляє, 8 в гарячому 
і легко піддається мо- 

3 нього нічого кувати лоткові коваля, і-оли я залізе охололо 
не можна. Отже ков.з.ль мусить поспішати, 
нагріте, здобути найбільше результатів, 
лише, з гарячого заліза можна щось зробити, 
слівя. .3 основу його ліг певний образ із життя й праці ковалЯо 5 тих 
же життьових спостережень склалася'ціла низка прислів^їв^ "Громада - 

"Пізнає свиня своє порося", 

щоб у ту хвилю, коли залізо 
Із такого спостереження, що 

склалося вщенаведене при- 

великий чоловік", "Суха ложка рота дере" 
"Бійся' не того собаки, ідо бр-еше, а того, що ластиться" і т^д,;• в. осно-- 
ву кожного, цього лрислівя ліг образ, узятий із реальної практичної дій- 
сностИ'. Але коли ми злжваємо котрий небудь із цих виразів- лише ^для тих 
випадків- дійсности, з яких він позотавколи ми. скажемо "суха ложка 
рота дере" лише тому/ хто через суху деревляну- ложку набув собі заїди, 

-то в 'такому• розумінні "суха ложка рота.дере" прислівям не- буде;; цей 
вираз стає.приелівям ке тоді,/коли ми узагальнюємо .які-небудь .факти з 
тої саіюї сфери, але лише тоді, коди ми його при'кл.аДає'мо де випадків_ 

себто тоді, коли образ цього 'виразу набі- 
вже поетичним твором. ■ ->' 

13 ЦІЛКОМ іншої сщери-життя, 
фає символічного значення і стає 

Отже, прикладаючи вираз шйся це того сооаки, що ореше_, а того, 
ЩО' ластиться до сооаки, ми констатуємо лише другий факт із тої. самої 
сфери;, прикладаючи його до людини нещирої, хитрої своєю здачею, -котра 
наверх своєї справжньої вдачі не показує, є:, стараються виявити цілком 
протилежні риси свого характеру,. - прикладаючи цей вислів до такої лю¬ 
дини, тільки тоді він підіймається до прислівя, в якому образ собаки, 
що ластиться й ховає свою дійсну_натурз/', стає символом для тих людей, 
що також наззерх ластяться, привітливі, а в лзалі на того, до кого під¬ 
лещуються, носять .ка,мікь, а для- самого прислівя тоді образ собаки,стає 
внутрішньою формою, її найближчим значенням. Так реальний образ^дійс- 
ности через надзвичайну еластичність своєї оиьлволізації до цілої низ¬ 
ки фактів із іншої' С'ферп аніж та, з яко.і 
основу, поетичної сентенції, що ЛИШ[Є ТОЛІ 

оораз повстав, кладеться в 
ідх стає .прислівям6 

Це один шлях повстання присдІБЯо 
А ось шлях другий^ в збірці. ь;Гнатюка "Українські байки" читає¬ 

мо таку байкз/'г "Один циган піймав молоденького медведика,, приручив йо¬ 
го до Себе й" вимуштрував Його робити всякі примхи, Медвідь'виріс,звик- 
ся з чоловіком і елз/хазея кого. Циган ходив із ним по селах і дурив 
бабів, Медвід] 

є аби 
викомарював ріжні комедії, показував, як пяні валяють- 

идуть на 
і лікаїЖо Гурні 

другая Горога бз^ла дальня 

роб V-' ту, як з ооботи та інша V о • о ци ■п о гурив бабів 
оаои наго-роджува^пд цигана полотном, салом, яи- 

)а,ил.із 6 

СЯ, як 
не раз 
цями й всякою всячиною. Одного разу пішов циган з медзедем з одного 
села в 
дороги з ЛІГ одпочити 9, медведеві 

циган ВТОМИ] 
сказав2 "Ти 

, відійшов трохи від ЮЯ 
ж ГЛЯДИ, Михайло, ніко¬ 

го до мене ке підпускай, всіх гони від мене под.альше, а хто не послу- 
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хаб,.ТОГО бий'Ч -ґобре, хазяїне, нікого не підпущу, спи собі.*. Циган 
заснув, а медвідь сів коло нього і очей не зводив. Не вспів циган га¬ 
разд заснути, як уже причепилась до нього муха. Спочатку муха сіла ци¬ 
ганові н$. ніс. Медвідь кивнув лапою, .Муха з носа злетіла й сіла на що- ' 
ку. Медвідь'знову махнув лапою. %ха піднялась, повертілась, поверті - 
лась, повертілась над циганом і сіла йому на лоб. Медвідь розсердився 
й каже2-^"погоди, бісова личина, я тебе навчу, як дратувати мене" "Роз¬ 
махнувсь із усієї сили, як торохнув цигана каменюкою по лобі. Циган і ■ 
не колихнувсь. Медвідь зажурився, жалко йому стало свого хозяіна. А 
муха по5ала; гоухувати^ "Ех, ти, кудлатий, дурню, ти думав мене вбить,а’ 
а свого' хазяїна попав. От так услужив> нічого сказати. Застав дурня 
Богу молитись. а він і лоб пробє, або як кажутьі "услужливий' дурень 
стсашніше ворога"! * 

Або така байкам ^'Колись щука застукала вюна у такім куточку,що’ 
на було куди Йому втікати. Ото він бачить це горе та й каже? "Чи ви, 
паніматко, сповідались?" А вона кажеі "Ні"’, Тоді він каже2 "Ідіть Же 
я вас виспов.ідаго5'а тоді мене й зісте”. Зона його питаєм "А деж ти ме-, 
не зисповідавш?" - Зіна "Тут єсть і церковиця". Ото вона й послухала 
його та й ддуть удвох до тієї церковиці. Зін ії привів до ятера,^ тай 
кажег "Ідіть за мною". Вона влазла в ятір, - та вже й не вилізе, вюно- 
ві ж сімнадцятеро дверей у тім ятері, то він зараз і виліз та тоді бі- 

. гав кругом ятера тай каже ій "Сиди святоше, поки прийде рибалка-міхоно *- 
•. ша". 
. 'Йарвшті каведемо ще й таку байку: "Мужикові що" -казав дигал: '■ 
"ори, мели,’ їж", А мені. - бити, кувати, варгал.і /залізний музичний' ін¬ 
струмент/ робити, на базар носити та продавати, та дітей годувати".'^ 

БСржка з цих народніх байок складається з двох частин - одна з ^ 
них є конкретний випадок як би приклад - 1/ про услуги медведя й вбиЬ- 
стБо НИМ свого' господаря; 2/ про те, що зюк заманив щуку в ятір І 
З/ про тяжку працю цигана в порівнянні з працею селянина, і цей випа ¬ 
док може бути фактичним, або вигаданим; друга частина складається або 
з сентенції з приводу певного факту, яка ховає в собі моральну науку, ' 
що виводиться,з цілого „змісту байки, як наприклад: "Застав дурня Богу " 
молитися, а він і ло.ба пробє’’, або "Уолужливий Дурень страшніший воро¬ 
га" /з .першої байки/! певного дотепного виразу одної з дієвих осіб бай¬ 
ки, який закінчує байку й набирає цілком самостійного^ "Сиди, святоша,' ' 
поки прийде рибалка-міхонопіа", чи стоїть в середині байки, але ховає' 
в собі ввесь, її гумор:. "Ори, мели, їж" . 

Коли сентенція байки набирає самостійного значення своєю наукою, 
моральним сенсом і, відірвавшись від байки, стає прислівям, то дотепна 
фраза байки, пануючи над "цілим її оповіданням або своїм гумором. абО'- - 
парадоксальніотю своєї думки, в міру того, як саьш оповідання відходить 
у д^ечінь і відпадає, - а це буває тоді, коли ми його можемо- завжди . 
собі пригадати, - то саїш дотепна фраза набирає самостійного значення 
і стає одною р форм приелівя. Прислівів такого літературного походжен-- 
ня з байки ми 'маємо дуже багато. V 

'Але єсть ціла наука прислівав моралістично-релігійного характе¬ 
ру , БеДика кількість цих прислівз їв могла повстати з лег’енд, виводить¬ 
ся з її: ^змісту; такі приелівя, як "Вже як Бог допустить,' то й. суха ^вер¬ 
ба розпустить", "Бог правду любить" і інш. могли повстати з народніх 
легенд. Багато ми маємо прислів’їв казкового походл^ення: такі ед ”Дур- 
ням щастя"з "На вовка промовка, а Москаль кобилу взяв", "Ти, Москалю, 
добрий чоловік у та шинеля твоя зл:одій", "Коди чорт та Москаль що: вкра¬ 
ли, поминай, як звали" і інш. Перша могла повстати з казок про трьох 
братів, з яких найменший дурень, але щасливий. Всі останні поставали 
з казок п^з москалів, а цих казок з українській народній поезії,в ду¬ 
же багатоГ^агато прислів’їв повстало з історичних переказів^^йіоень 
і ТоД.: "Висипався Хміль із міха,, та показав Ляхам лиха", "^манр, 
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л, .у'РЬ'мане, лихом - жив.ещ; - Литвою/6иеш_’^. і'- 
. ./1/ ' •'бс-гь бага-го'й таких-при слів їв,:-ідо .вийшли з даЛ'адкио Я^риДлад: 

,Я„’‘'.&Д'Нб кажаг ...-СвітайзВо'ш^ друге--каже! не дай. Боже',"'трете каже;; мені 
'■“■'Іде'одно5 -ЩО’’вдень, ЩО'вночі”. Цз, в поетична фраза,.-що складає .собою 

од;^уЗ:.агеідку: світай, Боксе, - вікно, не. дай, БРже.^ двері, мені.;Вов .одно^ 
^ '■сволОК, Але коли- ми з явищах життя' знайдемо для . цієї загапки: іі 'засто^ 
совання^' то- вона стає тоіп.рисліням; світай, Боже наукакультура, 
•а.вікно, двері й сволок - це люди,, .щЬ рілно, до науки с:тавя.ятьсяі 

Кожне прислівл має ту, найважнішу характеристичну-властивість, 
повставши';Чй з. реальної..дійс.кости, чи:,з поетичного твору, воно 

як і всі твори-,^ звідки МО.РЛ.О.’ повстати, • є 'відпозіддй. на питання^' збуд¬ 
жено. через випадок у Самому нитті й ховає з собі дію^ акцію, дієвих . 
до,і.$ .3 'усіма іх- властивостями самого життя. Коли- ж дія 'Не^'-змальовуєть- 

.ся, а’-С вона лише рбразок .на зразок того, як.давні народиїзмадьоБували 
сон.в образі юнака, що покоїться на постелі б о.кружеЯні "квіток маку, 

,тр''‘'іаке" зм'альовання вже буде емблемою,• '■ .і' V 
.Отже ..також' емблемою, у відношенні до прислівя е п р -и-..п о від- 

Вона-е, символічний а дим, самим і ■'Поетичний образ, що змадьовуе 
'і один образ, одну дію, одну властивість і' через те^зона е лише елемен- 

'-.том прислівя,' що виникло із неї/або як ії рештка, або "є лише , часткою, 
" що В Прислівя Іде НЄ' встигла розвИнутися,. Коли мй говоримо‘."Похиле де- 

,рево” /прислівл - "на похиле дерево всі кози, скачуть”/, "Пес на сіні", 
.і.'/"Свиня'ПІД. дубом” 5 ."Мішком, прибитий" з '"Богу...духа винен-., "Бути козі 

: • на торзі", ’ "Як із дуба", що .повстала з казни про дурня,^ який,' ховаю - 
і .чись від ■розбійників з виліз на''.Дуба й ззідтаї^і.'кинув/на них, ступу; "Ні 

в, кут,.'зі -в ДЕері" V' то де Є ТІ-поєтичні вирази, якими.ми користуємось 
майже несвідомо/що-хвилі,, на кожному- кроці нашого Життя,. .Ці приповід- 

1. -кй в ,свойому розвитку 'можуть ■ акорочувати-ся до одного слова, 'кке слова 
поетичного'! "іЗезз%''"^"Ка руку"', "'Приший' кобил,і-хвіст"-і^ ТоД,., , - ці об- 

■•••/.-рази 1 вирази є вже як •наС’лідо.к 'дальшого ..розвитку .приолівд," а такий ро- 
^ зви.Трк/Відчуває.т^ся в •тому напрямі, Що' воно скоро чується., дуМка його 

- ' ■ ще/'&дьше : Конд.Є;^ але воно, нікрли-’не ,, тратить -е'бразнаї символі- 
.-ки,>, свЬєІ'пРетикностИо/ ^ І ' '■ 

■г, ^ Наро-дн'я -презія Хй'ложена, й’ізакінчена у, .найзагальнішім обсягові 
'■І:: /і Хбрдт’йр, шай-же конспективно. Хя/твбр^і^їт-ь .унраікськога. народу є ос- 
•.' .- тІДькй'' багатою., остільки -різнойані тною;.'що ви^ердатХ^' все:, де' багатство 

■ і краду ■ іі• абродртНо неможливо.. /Поводиться.-,брати 'лйШ Найголовніше й 

щоїтакйй геній/Украіми-,- як. Т.Шевченко, імайже...всю свою творчість побу- 
дуваі'-'на народній пісні, баляді, легенді, думі', коломийці і т.д* і т* 
дХ'ІГшіге-. народ ця, творчість піднесла дух Шевченка, запліднила його дум¬ 
ку,' 'запалила, й.о.го надіоцальнид .І державний .патріотизм* А.-скільки було 

.ІНШИХ'украінсдк'пх Поетів, ^щрі'так .само .повко'ю, черпали свої твор- 
чі'-Ьияви. . з Ха'родньоі'Поезії. Оце”все'показує'нам;, що поезія украінсь- 
когр-народу ’то^ є- найбагатш'е' джерело, найвищодр мистецтва.' З ньому виз- 
нач'ені всі-Фсріш, всі мотиви/вСі жанри,л^вСі'теми і .навіть ідеї твор- 
чбГо'-духа укр'аіноькоі націі,.’ТоМу -й'вивчення для українця цього скар¬ 
бу--народнього /не обхідне І вв.ажається.-.перщо'ю сторінкою науки кожного. 
Без'знання н^р'одкьоі•'української-‘культури'ми не"Мож.емо приступити ані 
до одної української книжки, акі.-до .історії,, ані до:..мови,. Всьому на- 
родня поезія українська, кладе кайвашіші піцХалики .для здвигнення ці¬ 
єї будови українського національного генія. 

'і ’ 
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ЗАіІІ/іТііННН до лекції десятої^ 

1* Виясніть, іііО таке з биліка? 

2 о Хто такий богатир і які його головні прикмети? 

Зо Які ті історичні постаті, навколо яких циклізуються биліни? 

4, Які історичні події з нашої історії змальовуються в билінах? 

5о Як бйліки розподіляються? 

бо Хто був першим творцем і виконавцем биліни, хто другим і третім?’ 

7, Що таке казка і які бувають типи казок /запишіть янунебудь казку,, 
у вашім селі й означіть її тип/» 

8, Яка різниця між митом і легендою? 

1 9. Що таке народкя байка? 

10о Які ви знаєте перекази? ^ 

По Що таке прислів’я й яка його /сторія? , . ‘ • 

12, яка різниця мін прислів’ям і приповідк-ою? . ' ' • 

13. Назовіть українських письменників, що у своїй творчості користують 
ся легендою, мі том, переказом і т.д. 
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Зміст. 

К д І я ПЕРША.......... 1-15 
ЯСТУИ. - Назва курсуо Слово ’Слітератзфа”, його походження і пер¬ 

вісне значення» Роззчління його у гуманістів і кеоклясикіз» Погляд на 
літературу романтиків» Література з освітленні реалістів* Три літера¬ 
турні напрями. Поезія й проза,*" Прикмети поетичного вислову, Ріжниця^ 
між поезією й наукою, Під міту через метафору до тямки. Зміст поезії 
й питання сінлзолу в нсезііо Історія літеоаттри в галузь загальної іс- 
тори, ІСТОРІЯ „іітеватури означення» Посяг історії літератури, 
Історія української" літератури. Неоднакова вага й значення літератур¬ 
них^ творів в^історії літерсдтурио Ріжна роля письменників Б іс'торіі у- 
краінської літератури, історія української літератури й кародня сло¬ 
весність , -Ззаємини між народньою ітоезізю й письменством. Література 
й мова. Розвиток історії української літератури з минулому. Запитан¬ 
ня й теми до лекції першої,' 

ЛЕКудія^^ Друга . . . , ... . , , ,15””-23 
Кародня поезія, - Український нарід та його побут. Здача й зви¬ 

чаї українського народу. Віра й вірування українського народу. Двоз- 
зірряо Українські обряди календарні" й кекалендаоні. Зимовий поворот 
сонця. Запитання до лекції другої, 

ЛЕКЦІЯ ТРЕТЯ,, ......... ...,,24-31 
Обряди весняного зрівняння дня й ночі. Літній поворот сонця* Об¬ 

ряди осіннього зрівняння дня й ночі, Запит-аяня до лекції третьої* 

ЛЕКЦІЯ ЧЕТЗЕРТА. , . . . ... . ,31-39 
Обряди не звязані з народнім календарем. Народні обряди та їх_^ 

місце серед духової ліялькости первісної людини. Запитання до лекції 
четвертої. 

ЛЕКЦІЯ « «г 9 о ♦ 

ІІеоші з І. ]ЗіС£Т^іЛ0^103СТІШКя""нАрад^ 
го мистецтва, Роля ритму, II, ДАЛЬШШ РОЗВИТОК Й/іРОДНЬОІ ПОЕЗІЇ„- 
Від дії до слова. Запитання до лекції пятої. 

, . 40 - 51 
аро^кинародньо- 

Л Е К іі, І )і Ш О С, ї А г-,0 « 61 
ОьРЯДИ КЕ ЗВЯЗАНІ З КаЛЕНДаРНі/Ш РОКОМ. - Українське весілля та 

його головні моменти. Українське весілля відбивав найдавніші моменти 
українського родинного побуту. Весілля й історична традиція. Артисти* 
чна вартість весілля, Заі,!овл'ення, Похоронні голосіння. Хто є творцем 
голосінь? Форми голосіння* Запитання до лекції шостої* 

ЛЕКЦІЯ СЬОМА 6-1 - 70 
НАРОдНЯ ПІСНЯ НЕ ЗВЯЗАНА З ОБРЯДОМ. - Дума, Перша дума українсь¬ 

ка - Слово о полку. Ігореві, Дума про двох братів. Дума про боротьбу 
з татарами й турками. Думи про Хмельниччину, Постать Ьогдана^Хі/іель - 
ницького в думах* Думи на теми соціальні, Творці дум2 кобзарі й банр 
дуристи. Форма дум і музична властивість* Запитання до лекції сьомої. 

Л Е К Ц 1 я гі О, С Ь М А . . . . . . . ... . 71 “ 85 
ДАЛЬШШ ШСТЕцЬКУііі РОЗВИТОК НАРОДНІХ ііІСЕНь, - Розвиток пісенної 

форми. Дві форміи з^порядкузання вірша кародньоі птсні. Розвиток^ трьох- 
стопового вірша народкьої пісні. Розвиток строфіки народньої пісні* 
Пісні історичні. Запитання до лекції восьмої. 

Л Е К Ц І я Е І , ііГт ,\ Я і. іі 86 - 1С1 
Історичні, побутові й обрядові пісні в думах. Віршова й музич- 

форма пісень і дум. Запитання до лекції девятої, 

, ЛЕКЦІЯ ДЕСЯТА.............. .101 - її® 
^РАІНСЬКА НАРОДІІЯ епічна я ПОВІСТЕЯА творчість. Запитання до - 

лекції десятої. 




