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АЗАРХ І.С.

МЕНТАЛЬНА “КАРТИНА СВІТУ” УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАРОДНОПОЕТИЧНОГО ЕПОСУ

В статті висвітлена еволюція народнопісенної творчості на тлі
найважливіших подій і економічних процесів в Україні ХVІІ-ХVІІІ ст.

Усна народна творчість бере свій початок ще з тих часів, коли не
існувало ні писемної літератури, ні письма взагалі. Протягом століть
напруженої боротьби за національне і соціальне визволення український
народ створював епіко-ліричну поезію - думи та пісні. Ці перлини народної
творчості і ніколи не втратять свого наукового та культурного значення, адже
в них відбито світогляд українського народу на кожному етапі його
історичного розвитку, його морально-етичні та суспільно-політичні погляди.
Народна поетична творчість завжди була в Україні важливою культурно-
національною домінантою майже до середини XX ст., що пояснюється
складним та довготривалим процесом боротьби українців за незалежність, а
також кількісною перевагою селянства, як основного носія народнопоетичної
творчості, в соціальному складі населення країни.

XVII-XVIIІ ст. в історії України - це час селянсько-козацьких повстань,
народно-визвольної війни 1648-1654 pp., гострої внутрішньої соціально-
політичної боротьби, участі українського козацтва в селянських війнах
Булавіна та Пугачова, час озброєних виступів карпатських опришків,
гайдамаків 60-70-х років, повстань запорозької козацької бідноти проти
старшини, повстання в Турбаях (1789-1793) та в інших містах і селах проти
панів та іноземних гнобителів. Більшість з цих подій знаходила своє
відображення в народнопоетичній творчості українського народу. В народних
піснях, думах, віршах у своєрідній формі відображалося сприйняття та
усвідомлення українським народом тогочасних соціально-політичних подій,
його ставлення до тих чи інших історичних постатей, окремих явищ
суспільно-політичного життя тощо.

Народнопоетична творчість - це не тільки художнє, а й історичне явище,
яке потребує відповідного  дослідження із урахуванням соціально-політичних
факторів та конкретних подій запропонованого хронологічного періоду. Крім
того, народнопоетична творчість сама може бути історичним джерелом, яке
потребує ретельної уваги фахівців та застосування спеціальних методів
дослідження. Отже, актуальним є дослідження ментальної “картини світу”
українського народу через призму народнопоетичного епосу з метою
реконструкції його поглядів на суспільно-політичні процеси, що відбувалися
в Україні у зазначений період.

Питання дослідження народнопоетичної творчості, проблеми
відображення форм та методів соціальної боротьби українського народу та
зображення видатних історичних постатей частково вже знайшли своє місце
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у працях багатьох українських письменників та дослідників української усної
народної творчості. У першу чергу, це праці В. Антоновича, М. Грушевського,
К. Грушевської, М. Драгоманова, П. Житецького, М. Костомарова, Ф. Колесси,
М. Максимовича, С. Мишанича, Г. Нудьги, О. Потебні, М. Рильського, М.
Стельмаха, Л. Українки, І. Франка та ін. Сучасні вітчизняні вчені (Л. Гомін, Б.
Кирдан, В. Мельник та ін.) під час аналізу народнопоетичної творчості
переважно спиралися на історико-порівняльний метод дослідження, і лише
з 90-х років XX ст. з’являються окремі публікації (О. Грабовича, Н. Кононенка,
В. Русанівського та ін.), в яких заявлені нові підходи до вивчення українського
народного епосу.

У середині 90-х років була складена найповніша бібліографія українського
героїчного епосу, яка включала як фольклорні джерела, так і історіографію. Авторка
цієї розвідки І. Матяш підкреслила, що значні досягнення в галузі українського
епосу ще залишають широкий простір для досліджень, особливо з
використанням у повному обсязі культурологічних методів.

Усна народнопоетична творчість, основу якої складали думи та
історичні пісні, була основним виразником надій та прагнень українського
народу. Саме історичні пісні та думи відображали ставлення українського
народу до національно-визвольного руху, до соціально-політичної боротьби
народних мас, до суспільно-політичних процесів та соціально-економічних
відносин, що формувалися в той час. Значна кількість дум присвячена
народним героям Наливайку, Судимі, Павлюку, Залізняку та іншим провідним
ватажкам народно-визвольної боротьби українського народу проти
іноземних загарбників та власних панів.

Вперше слово “дума” зустрічається у давньоруських рукописних
джерелах на означення думки, мислення. Лише згодом воно набуло дещо
іншого значення і визначалося як жанр епічного, поетичного твору, епічної
пісні героїчного плану. Первісно слово “дума” вживалось для означення пісні
на честь померлого чи загиблого лицаря - саме в такому значенні воно
вживається у писемних пам’ятках XVI ст. [10, с. 56]. Відтоді збереглися не
лише окремі згадки про те, що українці створювали думи, а й описи манери
їх виконання у супроводі музичних інструментів. На означення інструмента,
яким користувалися співці дум, найчастіше вживається у стародавніх
письменах слово “кобза”.

М. Максимовича і Ф. Колесса вважали, що думи є близькою до
народного голосіння формою поетичного і музичного вислову. Ф. Колесса
дослідив і встановив, що основними ознаками українських дум є
речитативний стиль, нерівноскладність віршованих рядків, певна
імпровізація тексту та музики. В українських писемних пам’ятках слово “дума”
зустрічається в рукописах XVII ст., поетиках, віршах, літописних записах.
Але оскільки тут думами називаються елегійні, історичні пісні про лицарську
смерть, про драматичні сторінки із життя народу, про відвагу та завзяття у
боротьбі з чужинською навалою, можна зробити висновок, що так називали
народні твори, які складали окрему групу не за формою, а за змістом і
характером викладу події [1, с. 23]. У такому значенні вжито це слово і в
літописах Грабянки та Величка. Щодо близькості українських дум до
билинного епосу, то серед науковців одностайності не існує. Про
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спорідненість цих жанрів писали Ю. Тихонов, О. Міллер, М. Дашкевич,
М.Плісецький, а згодом Г. Нудьга та О. Мишанич. Але існує і протилежна
думка, бо крім споріднених ознак, думи та билини мають багато відмінностей.
Можна погодитися з висловлюванням Г. Нудьги, що “відомі тепер думи - це
жанр народнопоетичної творчості, який виник приблизно на рубежі XV-
XVI ст. як продовження епічних традицій минулого, що мали свої генетичні
корені в найдавніших героїчних лірико-епічних піснях” [11, с. 15].

В основі сучасної класифікації дум - єдність хронологічного та
тематичного принципів: думи про героїчну боротьбу українського народу
проти турецько-татарських загарбників та про турецьку неволю; думи про
героїчну боротьбу українського народу проти національного поневолення;
соціально-побутові думи періоду Руїни та суспільно-політичного занепаду.

Велика група дум - це думи про боротьбу українського народу проти
шляхетсько-польського поневолення, твори часів Хмельниччини. Вони
різняться характером оповіді, ставленням до описуваних подій. Основна
тематика - національно-визвольна війна 1648-1654 pp. під проводом Богдана
Хмельницького. Вони мають не лише фольклорне значення, а й соціально
історичне, бо в них, окрім оспівування життя та героїзму українського
козацтва, велика увага приділена конкретним історичним особам,
характеристиці епізодів з їхнього життя [6, с. 55]. За тематикою ці думи можна
поділити на дві групи: перша - про найвизначніші битви та подвиги
українського народу у визвольній війні часів Хмельниччини, оспівування
козацької хоробрості, мужності, гідності та одностайності, що стало запорукою
багатьох перемог, а також високої національної свідомості українського народу.
Це думи “Перемога під Корсунем”, “Про Білоцерківщину” та ін. Друга група
дум цього історичного періоду, присвячена конкретним історичним особам:
Богдану Хмельницькому, Максиму Кривоносу, Івану Богуну, Данилу Нечаю
та ін. (“Хмельницький та Барабаш”, “Іван Богун”, “Олекса Попович” та ін.).
Найпоширенішим є цикл про Б. Хмельницького. Ці думи стали у наступних
століттях загальновідомими символами боротьби українського народу проти
національного гноблення.

Суспільно-побутові думи є своєрідним продовженням традиції дум.
Написані здебільшого у період Руїни - часу занепаду національної свідомості
та посилення національно-політичного та соціального гноблення, вони вже
не містять згадок про конкретні історичні особи чи визначні події. Тут
відображаються явища суспільного та родинного життя (“Козак-нетяга і
сестра”, “Сестра і брат”, “Вдова і три сини”, “Вітчим” та ін). Зберігаючи сталу
традицію та художньо-виразні засоби дум, ці твори вже не мають
переможного козацького пафосу.

Найдавніші записи текстів дум сягають другої половини XVII ст.
Перший відомий запис думи датується 10 січня 1684 р. Це дума “Козак
Голота”. У рукописному збірнику Кондрацького, знайденому в архіві
Ягеллонського університету у Кракові, зафіксовано чотири зразки дум із
Волині. Цей збірник був виявлений і опублікований академіком Возняком у
1928 р. У 1805 р. В. Ломиківський записав 13 дум від невідомого кобзаря,
але вони не були опубліковані. Ще до того була відома рукописна збірка дум
“Повести малороссийские числом 16. Списаны из уст сліпця Івана, лучшего
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рапсодія, котрого застал я в Малороссии в начале 19 века”, складена на
Миргородщині наприкінці XVIII ст., і містить 13 текстів. Найвизначнішим
виданням дум у першій половині XIX ст. були шість випусків “Запорожской
старины” (1833-1838) І. Срезневського, збірка П. Лукашевича “Малороссийские
и червонорусские думи і песні” (1834), “Сборник украинских песен” (1849).
Остання мала особливо велике значення. У ній було чітко з’ясовано ознаки
жанру думи і надруковано усі відомі на той час думи - загалом 20 сюжетів.
Дуже важливе значення для української фольклористики мала збірка пісень
А. Метлицького “Народные южно-русские песни”, де, крім дум, з’являються
короткі коментарі та відомості про виконавців. Подібною до неї була праця
П. Куліша “Записки о Южной Руси”. У ній публікація епічних творів
здійснювалася за новим принципом - у тісному зв’язку з описанням побуту
їх носіїв. Зокрема, тексти дум розташовувалися за репертуаром кобзарів,
подавалася біографія та характеристика кожного із них, описувалася манера
виконання дум.

У 1856 р. М. Маркович видав у Києві збірник “Южно-руські пісні з
голосами”, де була вміщена дума “Проводи козака” та музичний супровід до неї.
Це вважається першою публікацією мелодії дум. Найзмістовнішим у той час
було видання “Исторические песни малороссийского народа с пояснениями”
В. Антоновича і М. Драгоманова, де упорядники вмістили майже всі відомі
думи (17 тестів) з коментарями історичних реалій. У 80-90-х pоках було
записано багато варіантів дум. Важливе місце в історії дослідження зайняла
праця П. Житецького “Думки про народні малоруські думи”. У Чернігові
вийшов збірник “Думи кобзарські” Б. Грінченка. У зібранні, публікації,
вивченні дум активну участь брали М. Лисенко, П. Мартинович, О. Потебня,
М. Сумцов, Д. Яворницький, І. Франко та ін.

На початку XX ст. новий етап у вивченні народнопоетичного епосу
пов’язаний з іменем Л. Українки, котра у 1908 р. на власні кошти організувала
експедицію для записування дум на фонограф. Цей задум здійснив Ф.
Колесса, який працював на Полтавщині та в Києві. Результатом їх спільної
праці стало двотомне видання дум. Ф. Колессі належать інші важливі праці
про цей жанр. Зокрема, у 1920 р. він видав у Львові збірку “Українські народні
думи”, а в 1921 - дослідження про ґенезу народних дум. Він вперше дав
наукове визначення словесної та музичної форми жанру. У 1919 р. виходять
також “Українські думи та пісні”, упорядковані Д. Ревуцьким.

Історичні пісні мають спільні риси з думами, але суттєво відрізняються
від них. В основу класифікації історичних пісень покладено хронологічно-
тематичний принцип [14, с. 54]. Перший цикл становлять найдавніші
історичні пісні, в яких розповідається про боротьбу з турецько-татарськими
нападниками: “Пісня про Байду”, “Пісня про Коваленка”, “Із-за гори, гори, з
темного лісу” та ін. Другий цикл історичних пісень розповідає про козацько-
польські війни XVII ст., про відомих українських діячів доби Хмельниччини:
“Чи не той то хміль”, “У Винниці на границі”, “Засвистали козаченьки” та ін.

Поступова колонізація України московським царатом після Переяславської
угоди та остаточне знищення у 1775 p. Запорозької Січі породило цілу низку
пісень, що й складають третій цикл: “Ой ви хлопці-запорожці”, “Я сьогодні
щось сумую”, “Ой за річкою за Синюхою” та ін.
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Поневолення України у другій половині XVII-XVIII ст. викликало гнів
і обурення українського народу, що не раз призводило до повстань. Історичні
пісні цього циклу розповідають про гайдамаччину, рух опришків та їхніх
героїв, про мужність і відвагу народних месників у боротьбі за свої
національні та майнові права: “Максим козак Залізняк”, “За Сибіром сонце
сходить” (пісня про Устима Кармелюка), “Чи чуєте, люди добрі, що хочу казати
(пісня про Мирона Штолу), “Ой у моїм городочку копана криниця” (пісня
про Лук’яна Кобилицю”) та ін.

Творцями та виконавцями історичних пісень були очевидці чи
безпосередні учасники подій. Дійсність, охоплена історичною піснею,
включала сферу суспільно-політичного життя народу. В своїй поетичній
творчості народ не тільки відтворював історичні події, але й давав їм свою
оцінку. Звідси і своєрідне ставлення до зображуваного в пісні як до чогось,
що бачив чи чув сам, чого немає у жодному іншому жанрі героїчного епосу.
Так, наприклад, на відповідних історичних фактах була створена пісня “Ой
з-за гори високої”, де правдиво розповідається про обставини нападу
польського війська під керівництвом Калиновського на містечко Червоне та
про останній бій з поляками брацлавського полковника Данила Нечая. За
певних обставин козаки порадили Нечаю тікати, але він не послухався ради,
прийняв нерівний бій і загинув як справжній герой. Сюжет пісні відповідає
історичній правді, незважаючи на те, що народні співаки наділяли Нечая
богатирською силою і мужністю.

Першими творцями та виконавцями дум та історичних пісень були
кобзарі, про яких у XVII-XVIII ст. залишилися поодинокі відомості. М. Гоголь
називав кобзарів “охоронцями бойової слави України, поетами та
літописцями”. Саме завдяки українським співцям збереглися безцінні перлини
народного епосу. Перші публікації текстів з’явилися у збірнику М. Новикова
“Полное новое собрание Российских песен. Четыре части” (М., 1780-1781).
Помітною в українській фольклористиці була стаття М. Гоголя “Про
малоросійські пісні” та вже згадані вище дослідження М. Максимовича, М.
Цертелєва та ін. Серед сучасних досліджень цікавими є монографія Ф.
Лаврова “Кобзарі” та розділ “Кобзарська присяга” із книги В. Балушка
“Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян”. Важливу роль відігравало
кобзарство у підтримці соціально-політичних настроїв українського народу
в XVII-XVIII ст., форм пасивного протесту збіднілих козаків проти іноземних
і власних гнобителів.

Одним із проявів соціально-пасивного протесту українського народу
в зазначений період були жартівливі та сатиричні пісні. Сатира та гумор -
невід’ємні риси української ментальності. Вони допомагали українському
люду долати важкі життєві ситуації, виживати в періоди жорстокого
протистояння іноземним загарбникам, соціальній несправедливості і таке
інше. Ці риси завжди засвідчували ознаки життєздатності, здорової моралі
народу, який навіть у найтяжчі моменти свого життя не впадав у відчай, а з
притаманним йому гумором ставився до відповідних подій [13, с. 67]. До
великого пласту сатиричних та гумористичних пісень належать коломийки
та частівки відповідного змісту. Загалом - пісні монострофи відзначалися
універсальністю функцій, широтою тематичного діапазону та були здатні
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виражати велику гаму людських почуттів, відбивати найскладніші моменти
суспільного життя. Коломийки та частівки - це своєрідна поетична
публіцистика XVII-XVIII ст.

В аналізований історичний період у контексті вивчення соціально-
політичних настроїв українського суспільства продуктивним жанром були
віршовані сатири. Автори сатиричних творів (часто анонімні) переходили
від критики окремих, часткових явищ до викриття суспільних вад, що
надавало цим творам широкого соціального узагальнення. Наприкінці XVIII
ст. з’явилися сатиричні твори, в яких висміювалося намагання частини
козацької старшини і заможного селянства одержати дворянські грамоти,
стати привілейованою частиною суспільства. Зверхнє, зухвале ставлення
до козаків і багатих селян, що мріють стати дворянами, зловживання при
одержанні дворянських грамот - тема кількох поетичних творів (“Доказательства
Хама Данилея Кукси потомственні”, “Плач дворянина”, “Сатира на
слобожан” та ін.).

Головним об’єктом української сатири XVIII ст. виступає духівництво.
Від поодиноких фактів сатиричного висміювання конкретних явищ і фактів
тогочасного життя духівництва сатира переходить до ширших художніх
узагальнень, викриває всю систему духовного гноблення народу. Гостро
негативне ставлення народу до недоліків діяльності Церкви і її служителів
знайшло широке відображення у фольклорі - казках, піснях, анекдотах,
прислів’ях, приказках тощо.

Поезія, або так звана віршована література, займала досить помітне
місце в розвитку народної поетичної творчості. Віршована поезія
поширювалася в численних списках, рукописних книгах і таким чином
виконувала зазначену для неї роль. Авторами поетичних творів були ченці,
вчителі, студенти, мандрівні дяки, писемні селяни, для яких поетичне слово
було засобом духовного самовираження й самоствердження. Це була масова
поезія, яка творилася в межах, регламентованих бароковою естетикою образів
та поетично-стильових структур, від високого, елітарного до козацько-
селянського низового бароко. Величезний масив громадсько-політичної поезії
XVII-XVIII ст. анонімний. Окремі імена збереглися випадково і сьогодні важко
визначити обсяг авторської поетичної творчості, скажімо, Івана Пашковського,
Федора Кастевича, Якова Семержиньського, Романа Корецького та ін. І.
Франко високо цінував масову поезію XVIII ст., з повагою говорив про її
творців. Він відзначав велику працю тих численних безіменних поетів, “які
завдавали собі при писанні стільки праці” [15, с. 248].

У народнопоетичних творах XVII-XVIII ст. відобразилося тяжке життя
незаможних верств українського народу, ненависть до панів, царів, воля до
боротьби за національне та соціальне визволення. Героїчний епос часів народно-
визвольних війн та соціальний протест - головні теми народнопоетичних
творів досліджуваного періоду. Історичні пісні та думи про боротьбу українського
народу проти турецько-татарських завойовників не відрізняються
історичною конкретикою, а відображають, як правило, типові  ситуації та
розповідають про діяльність узагальнених епічних героїв. Звичайно, епічний
фольклор не був літописцем історичних подій, не копіював дійсність, а
передавав у художній формі з елементами домислу узагальнені типові
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соціальні явища та події. В історичних піснях та думах, що оспівували боротьбу
українського народу проти польської шляхти, багато уваги приділяється
конкретним історичним фактам і подіям, діяльності певних осіб. Фольклорні
твори з високою історичною достовірністю передають і дають правдиву
оцінку соціальним конфліктам та суспільно-політичним явищам, що
відбувалися в Україні у зазначений період, через сприйняття та усвідомлення
відповідних подій представниками різних прошарків українського народу. І
хоча народнопоетичні твори не фіксували історичних подробиць важливих
подій, вони передавали найбільш драматичні факти боротьби селян проти
іноземних гнобителів та панів, давали народну оцінку соціальним конфліктам,
описували типові ситуації та протиріччя епохи.

З часом в даних творах посилювалось узагальнення, а історична
конкретність розчинялась в типовості ситуацій. Іноді те чи інше явище
слугувало лише історичним фоном для передачі драматичних колізій
людських стосунків, які відображали соціально-політичні проблеми
суспільних відносин.

Поступове подолання середньовічних догматів, поширення передових
ідей гуманізму та раннього просвітництва сприяли загальному суспільному
прогресу, підносили почуття національної гідності та розвивали духовність.
Гостро-соціальні мотиви в усній народній поетичній творчості сприяли
етнічній консолідації українців, зростанню їхньої національної самосвідомості.
XVII-XVIII ст. були періодом боротьби за збереження української державності.
Зважаючи на несприятливі зовнішньополітичні умови, гострі соціальні
суперечності та слабку внутрішню консолідацію, українському народу важко
було утримати державну самостійність, однак прагнення до цього його
кращих представників знаходило відображення і оцінку в народній поетичній
творчості та національній  свідомості.  Гострота сюжетів  народнопоетичних
творів часів визвольних змагань, їх конкретне соціально-політичне
акцентування роблять їх актуальними стосовно нашого сьогодення.
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