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АНОТАЦІЯ 

Закальська Я. А. Український фольклор спротиву: традиція і 

модифікація, трансмісійні механізми. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.01.07 «Фольклористика». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –  

Київ, 2021; Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. –  Київ, 2021;  

 

В усі часи фольклор був і залишається тим стрижнем, який віддзеркалює 

буття етносу, виформовує його гуманітарну парадигму та слугує важливим 

націєтвірним чинником. Найбільшою мірою це стосується переломових 

періодів історії, коли креативна потуга колективного автора активізується та 

набуває особливої ваги. У такій творчості, що є соціокультурною реакцією на 

актуальні суспільно-політичні реалії, кристалізується сприйняття їх 

громадою. Яскравим підтвердженням цього є ті зміни, що, починаючи з 2013 

року, відбуваються в українському соціумі та є потужним імпульсом до 

фольклоротворення.  

Актуальність пропонованого дослідження якраз і визначається потребою 

у фіксації та аналітиці фольклорного текстового масиву, що постає внаслідок 

подій Революції гідности та сьогочасної гібридної російсько-української 

війни. Складні екзистенційні виклики цього періоду посилюють у народній 

свідомості конотації несприйняття політики офіційної влади й активізують 

мотиви спротиву як зовнішньому, так і внутрішньому ворогам. Авторка 

дисертації трактує фольклор спротиву як фольклор, що твориться 

суб'єктністю осіб, буття яких протікає в періоди складних суспільних 

потрясінь і протистоянь із зовнішнім і внутрішнім супротивниками, якими є 

війни, революції та знакові для спільноти виклики, а отже, має чітко 

виражену політичну спрямованість. Посутньою є необхідність з'ясування 
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тяглості традиції фольклору спротиву в часі та вивчення механізмів 

трансмісії фольклорного тексту.  

Мета дослідження полягає в поліаспектній інтерпретації текстового 

масиву, сформованого в другому десятилітті ХХІ століття в середовищі 

борців за базові цінності, як фольклорного феномену; обґрунтуванні наріжної 

націєтвірної функціональної категорії фольклору спротиву в умовах 

протистояння антидержавницькій політиці. 

Об'єктом дослідження є різножанрові тексти українського фольклору 

спротиву ХХІ століття, зокрема фольклорні тексти періоду Революції 

гідности й гібридної російсько-української війни (2014-2020), зібрані та 

зафіксовані дисертанткою особисто, а також поширювані в мережі Інтернет 

упродовж зазначеного періоду. 

Предмет дослідження – генологічна парадигма, мотивно-образна 

система, функційні особливості та механізми фольклорної трансмісії 

аналізованого матеріалу. 

Матеріалом дослідження є збірки повстанських і стрілецьких пісень 

(«Стрілецькі пісні. Упорядкування, запис, вступна стаття, коментар та 

додатки Оксани Кузьменко» (Львів, 2005); «Літопис Української 

Повстанської Армії. Том 25. Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій 

Лавришин» (Торонто – Львів, 1996 – 1997), тексти, зібрані авторкою 

дослідження під час польових експедицій та масових акцій спротиву 

впродовж 2013-2020 років, а також матеріали, поширювані в ЗМІ та мережі 

Інтернет. 

Теоретико-методологічною базою дослідження послугували праці 

вітчизняних та іноземних учених: Я. Гарасима, В. Гнатюка, Г. Дем'яна, 

М. Драгоманова, Л. Іваннікової, О. Івановської, Р. Кирчіва, Ф. Колесси, 

Р. Крамара, О. Кузьменко, Н. Лисюк, Р. Лихограя, І. Франка, О. Чебанюк, 

Д. Бен-Амоса, Г. Глассі, А. Дандеса, Л. Дег, Р. Дорсона, Ю. Пентікяйнена, 

Дж. Портера та інших науковців. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

- запропоновано увести до термінологічної системи українського 

фольклору терміносполуку «фольклор спротиву»; 

- представлено синкретичний фольклорний гіпертекст періоду 

Революції гідности, зокрема:  

- проаналізовано генологічну парадигму фольклору Революції гідности, 

- досліджено різні форми вираження фольклорного гіпертексту 

Революції гідности; 

- уперше об'єктом дослідницької уваги став фольклор, який твориться в 

умовах сьогочасної гібридної російсько-української війни як у 

військовому, так і позавійськовому середовищах; 

- виокремлено традиційні (ядерні) та модифікаційні (динамічні) елементи 

у фольклорі досліджуваного періоду; 

- визначено напрями фольклорної трансмісії, охарактеризовано типи 

трансмісійних механізмів за критерієм суб'єктної орієнтованости; 

- номіновано як «пісні спротиву» групу пісень, які відповідно до 

контексту змінюють свої функції;  

- уточнено термінологію щодо текстів, які виникають як конверсія 

створених раніше (конкретизовано терміни «переробка» та 

«перетекстівка»); 

- подальший розвиток отримали: 1) вивчення питання традиції як 

феномену фольклору; 2) висвітлення проблеми інклюзії авторських 

текстів (українських класиків і початківців-аматорів) у фольклорне 

середовище; 3) характеристика факторів, що сприяють фольклоризації 

таких творів у періоди «межових» ситуацій;  

- показано, що вербальні явища з ознаками фольклорности вилонюються 

з народних джерел на основі позначальних механізмів трансмісії. 

Теоретичне значення дисертації полягає в комплексному вивченні 

українського фольклору спротиву. Це може слугувати підґрунтям для 

подальшого дослідження сучасного міського фольклору, фольклору періодів 
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воєнних лихоліть. Аспекти, висвітлені в роботі, розширюють 

термінологічний апарат фольклористики.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що матеріали роботи 

можуть бути використані при викладанні загальних курсів із 

народнопоетичної творчості для студентів філологічних факультетів 

класичних і педагогічних університетів, а також спеціальних курсів із 

політичного фольклору, медіа-фольклору, усної історії для студентів-

фольклористів, культурних антропологів; укладанні навчальних посібників, 

хрестоматій, збірників; подані в дисертації додатки можуть бути використані 

при проведенні виховних заходів, присвячених учасникам національно-

визвольних змагань, у закладах освіти та культури. 

Ключові слова: фольклор спротиву, Революція гідности, російсько-

українська війна, традиція, трансмісія, модифікація, генологічна парадигма, 

фольклоризація. 
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ABSTRACT 

Zakalska Ya. A. Ukrainian folklore of resistance: tradition and modification, 

the mechanisms of transmission. –  A qualifying scientific work manuscript.  

Thesis submitted for a Candidate Degree in Philology, speciality 10.01.07 

«Folklore Studies». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021; Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

 

It is well known that folklore at all times has been the core that reflects the 

existence of the ethnos, shapes its humanitarian paradigm and serves as an 

important nation-building factor. This is especially true of turning points in history 

when the creative power of the collective author is activated and acquires special 

importance. In such creativity, which is a socio-cultural reaction to current socio-

political realities, the perception of their community crystallizes. A clear 

confirmation of this is the changes that have been taking place in Ukrainian society 

since 2013 and are a powerful impetus to making folklore. 

The topicality of the proposed research is precisely determined by the need to 

record and analyze the folklore text array, which arises as a result of the events of 

the Revolution of Dignity and the current Russian-Ukrainian war. The complex 

existential challenges of this period reinforce in the popular consciousness the 

connotations of non-acceptance of the policy of official power and strengthen the 

motives for resistance to both external and internal enemies. The author of the 

thesis interprets folklore of resistance as folklore created by the subjectivity of 

persons whose existence takes place in periods of complex social upheavals and 

confrontations with external and internal adversaries, such as wars, revolutions and 

community challenges, and therefore has a clear political orientation. There is also 

a need to find out the longevity of the tradition of folklore of resistance over time 

and to study the transmission`s mechanisms of the folklore texts. 

The purpose of the study is to interpret the folklore array, which is formed in 

the second decade of the XXI century among the fighters for basic values, as 
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textual integrity; to substantiate the nation-forming functional category of the 

folklore of resistance in the conditions of opposition to the anti-state policy. 

The object of the study are various genre texts of Ukrainian folklore of 

resistance of the XXI century, including the folklore texts of the Revolution of 

Dignity and the current hybrid Russian-Ukrainian war (2014-2020), collected and 

recorded by the author of the dissertation personally, as well as distributed on the 

Internet during the analyzed period. 

The subject of research is the genealogical paradigm, motive-image system, 

functional features and the mechanisms of folklore transmission of the analyzed 

material. 

The research material is a collection of insurgent and rifle songs (“Rifle 

songs. Arrangement, recording, introductory article, commentary and additions by 

Oksana Kuzmenko” (Lviv, 2005); “Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army. 

Volume 25. Insurgent songs. Collected and edited by Zenoviy Lavryshyn” 

(Toronto - Lviv, 1996 - 1997), texts collected by the author of the study during 

field expeditions and mass resistance actions during 2013-2019, as well as 

materials distributed in the media. 

The theoretical and methodological basis of the study were the works of 

ukrainian and foreign folklorists: O. Chebaniuk, H. Demian, M. Drahomanov, I. 

Franko, Ya. Harasym, V. Hnatiuk, L. Ivannikova, O. Ivanovska, F. Kolessa, R. 

Kramar, O. Kuzmenko, R. Kyrchiv, R. Lykhohrai, N. Lysiuk, D. Ben-Amos, G. 

Glassie, A. Dandes, L. Degh, R. Dorson, Yu. Pentikiainen and other scientists.  

 The scientific novelty of the obtained results is that: 

- it is proposed to introduce the term “folklore of resistance” into the 

terminological system of Ukrainian folklore; 

- the syncretic folklore hypertext of the period of the Revolution of Dignity is 

presented, in particular: 

- the genre paradigm of folklore of the Revolution of Dignity is analyzed, 

- various forms of expression of the folklore text of the Revolution of Dignity 

are studied; 
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- for the first time the object of research attention was folklore, which is 

created in the conditions of the current hybrid Russian-Ukrainian war both in 

military and non-military environments; 

- traditional (nuclear) and modification (dynamic) elements in the folklore of 

the studied period are singled out; 

- the directions of folklore transmission are determined, the types of the 

mechanisms of transmission are characterized by the criterion of subjective 

orientation; 

- a group of songs that change their functions according to the context are 

nominated as “songs of resistance”; 

- clarified the terminology of the texts that arise as a conversion of previously 

created is clarified; 

- further development of the study of tradition as a phenomenon of folklore, 

as well as coverage of the problem of inclusion of author's texts (Ukrainian classics 

and amateur beginners) in the folklore environment and characterization of factors 

contributing to the folklorization of such works in “borderline” situations. It is 

shown that verbal phenomena with signs of folklore are derived from folk sources 

on the basis of marking mechanisms of transmission. 

The practical significance of the dissertation is that the materials can be used 

in teaching general courses in folk poetry for students of philological faculties of 

classical and pedagogical universities, as well as special courses in political 

folklore, media folklore, oral history for students of folklore, cultural 

anthropologists; compiling textbooks, textbooks, collections; the appendices 

submitted in the dissertation can be used in carrying out educational activities 

dedicated to the participants of national liberation struggles in educational and 

cultural institutions. 

Key words: folklore of resistance, Revolution of Dignity, Russian-Ukrainian 

war, tradition, transmission, modification, genealogical paradigm, folklorization. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Українська історія – тривала історія 

запеклої боротьби за найважливіші гуманістичні цінності, визначальними з-

поміж яких є Воля, Свобода та Незалежність. Через вигідне географічне 

положення, природні багатства та працелюбність нації Україна часто 

опинялася в колі інтересів зовнішніх і внутрішніх поневолювачів, у боротьбі 

з якими сформувався особливий духовний код нації, в якому виражений ген 

протирежимного резистансу. Осмислення рефлексії протистояння з ворогом 

є предметом дослідження багатьох галузей гуманітаристики, зокрема й 

фольклористики. Дисертаційну роботу присвячено вивченню фольклору 

українського спротиву XXI століття як важливого складника вітчизняного 

фольклоротвірного процесу. Він формується в історичній площині 

визвольних змагань українців і є відображенням колективної непокори.  У 

всій повноті жанрово-тематичних виявів такий фольклор є повноправним 

джерелом для дослідження світосприймального імперативу українців, 

багатим етнопсихологічним матеріалом для з'ясування складних проблем 

сучасности й засвоєння уроків історії. 

Фольклор цього періоду є частиною алгоритму поєднання минулого із 

сучасним, тим міцним незримим стрижнем, довкола якого в усі часи 

гуртувалися все нові покоління українських звитяжців для протистояння 

ворожим намаганням втрутитися в політичну ситуацію чи духовно-

культурний простір. Саме в такі періоди «трагічної історії», який маємо й 

сьогодні, з особливою силою проявляється креативна потуга народу, по суті 

колективного автора, свідомість якого є унікальною системою інтерпретації 

історії. Актуальність дослідження значною мірою зумовлена суспільно-

політичними процесами, що відбуваються сьогодні в Україні й суттєво 

впливають на формування національної самосвідомости, і визначається 

потребою у фіксації та аналітиці фольклорного текстового масиву, який 

активується і постає реакцією на суспільно-політичні події 2013-2020 років. 

Це важливо для вивчення фольклору не лише як проєкції колективного 
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світосприйняття складного суспільного буття, а і як своєрідної матриці для 

моделювання поведінки соціуму в умовах екзистенційних викликів. 

Водночас посутньою є необхідність з'ясування тяглости традиції фольклору 

спротиву в часі та вивчення механізмів трансмісії фольклорного тексту. 

Філологічний аспект функціонування динамічної текстової структури, яка 

постає результатом фольклоротвірної взаємодії колективної суб’єктности за 

наявности певних контекстуальних умов (спротив народу внутрішній чи 

зовнішній агресії), є нагальним для наукової обсервації у вітчизняній 

фольклористиці сьогодення.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-

дослідницької програми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий 

керівник – д. філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюк). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 29 

лютого 2016 року). 

Мета дослідження полягає в поліаспектній інтерпретації текстового 

масиву, сформованого в другому десятилітті ХХІ століття в середовищі 

борців за базові цінності, як фольклорного феномену; обґрунтуванні наріжної 

націєтвірної функціональної категорії фольклору спротиву в умовах 

протистояння антидержавницькій політиці. 

Реалізація мети передбачає вирішення низки завдань:  

- визначити теоретико-методологічні засади дослідження фольклору 

спротиву; 

- охарактеризувати терміносполуку «фольклор спротиву», окресливши 

визначальні його маркери; 

- зібрати й систематизувати фольклорні тексти періодів Революції 

гідности й гібридної російсько-української війни (2014-2020); 
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- поточнити фольклористичне параметрування категорії «традиція»; 

- презентувати комплексно фольклорний гіпертекст Революції гідности 

як утілення традиційних смислів у вербальній і невербальній формах; 

- проаналізувати фольклорний продукт, який твориться в умовах 

сьогочасної гібридної російсько-української війни як у військовому, 

так і позавійськовому середовищах; 

- висвітлити проблему фольклорно-літературних взаємин 

(фольклоризації авторських текстів українських класиків і поетів-

аматорів) у «межових» ситуаціях і виокремити чинники, що сприяють 

індивідуальній та колективній співтворчості у ХХІ столітті; 

- простежити модифікаційні елементи у фольклорі спротиву ХХІ 

століття;  

- відстежити напрями фольклорної трансмісії та визначити 

трансмісійні механізми, які забезпечують рух традиції від давнини до 

сьогодення;  

- виявити контекстуальні умови творення фольклорних текстів у періоди 

спротиву. 

Об'єктом дослідження є різножанрові тексти українського фольклору 

спротиву ХХІ століття, зокрема фольклорні тексти періоду Революції 

гідности й гібридної російсько-української війни (2014-2020), зібрані та 

зафіксовані дисертанткою особисто, а також поширювані в мережі Інтернет 

упродовж зазначеного періоду. 

Предмет дослідження – генологічна парадигма, мотивно-образна 

система, функційні особливості та механізми фольклорної трансмісії 

аналізованого матеріалу. 

Матеріалом дослідження є збірки повстанських і стрілецьких пісень 

(«Стрілецькі пісні. Упорядкування, запис, вступна стаття, коментар та 

додатки Оксани Кузьменко» (Львів, 2005); «Літопис Української 

Повстанської Армії. Том 25. Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій 

Лавришин» (Торонто – Львів, 1996 – 1997), тексти, зібрані авторкою 
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дослідження під час польових експедицій та масових акцій спротиву 

впродовж 2013-2020 років, а також матеріали, поширювані в Інтернеті. 

Теоретико-методологічною базою дослідження послугували праці 

вітчизняних та іноземних учених: Я. Гарасима, В. Гнатюка, Г. Дем'яна, 

М. Драгоманова, Л. Іваннікової, О. Івановської, Р. Кирчіва, Ф. Колесси, 

Р. Крамара, О. Кузьменко, Н. Лисюк, Р. Лихограя, І. Франка, О. Чебанюк, 

Д. Бен-Амоса, Г. Глассі, А. Дандеса, Л. Дег, Р. Дорсона, Ю. Пентікяйнена, 

Дж. Портера, Е. Хартленда та інших науковців. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексну методику 

дослідження, що включає такі методи: польовий – для збору джерельної 

бази; системного аналізу, що дозволяє здійснити систематизацію 

дослідницького матеріалу; історико-генетичний та компаративний задля 

зіставлення фольклорних текстів різних періодів; історико-хронологічний і 

структурно-типологічний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- запропоновано увести до термінологічної системи українського 

фольклору терміносполуку «фольклор спротиву»; 

- представлено синкретичний фольклорний гіпертекст періоду 

Революції гідности, зокрема:  

- проаналізовано генологічну парадигму фольклору Революції гідности, 

- досліджено різні форми вираження фольклорного гіпертексту 

Революції гідности; 

- уперше об'єктом дослідницької уваги став фольклор, який твориться в 

умовах сьогочасної гібридної російсько-української війни як у 

військовому, так і позавійськовому середовищах; 

- виокремлено традиційні (ядерні) та модифікаційні (динамічні) елементи 

у фольклорі досліджуваного періоду; 

- визначено напрями фольклорної трансмісії, охарактеризовано типи 

трансмісійних механізмів за критерієм суб'єктної орієнтованости; 
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- номіновано як «пісні спротиву» групу пісень, які відповідно до 

контексту змінюють свої функції;  

- уточнено термінологію щодо текстів, які виникають як конверсія 

створених раніше (конкретизовано терміни «переробка» та 

«перетекстівка»); 

- подальший розвиток отримали: 1) вивчення питання традиції як 

феномену фольклору; 2) висвітлення проблеми інклюзії авторських 

текстів (українських класиків і початківців-аматорів) у фольклорне 

середовище; 3) характеристика факторів, що сприяють фольклоризації 

таких творів у періоди «межових» ситуацій;  

- показано, що вербальні явища з ознаками фольклорности вилонюються 

з народних джерел на основі позначальних механізмів трансмісії. 

Теоретичне значення дисертації полягає в комплексному вивченні 

українського фольклору спротиву ХХІ століття. Це може слугувати 

підґрунтям для подальшого дослідження сучасного фольклору, що твориться 

в міському середовищі, фольклору періодів революцій і воєнних лихоліть. 

Аспекти, висвітлені в роботі, розширюють термінологічний апарат 

фольклористики. 

Практичне значення дисертації визначається можливістю 

використання матеріалів роботи при викладанні загальних курсів з 

українського фольклору для студентів філологічних факультетів класичних і 

педагогічних університетів, а також спеціальних курсів із політичного 

фольклору, медіа-фольклору, усної історії для студентів-фольклористів, 

культурних антропологів; укладанні навчальних посібників, хрестоматій, 

збірників; подані в дисертації додатки можуть бути застосовані при 

проведенні виховних заходів, присвячених учасникам національно-

визвольних змагань, у закладах освіти та культури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою.  

Апробація роботи. Окремі результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на засіданнях кафедри фольклористики Інституту філології 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проміжні 

положення дисертації апробовано у формі доповідей і статей на круглих 

столах, фестивалях, форумах, закордонних, міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, зокрема: Всеукраїнській науковій студентській конференції 

«Від дисидентського руху до Революції Гідності» (Львів, 2015); VI 

студентській міжвузівській науково-практичній конференції «Україна у 

світових війнах ХХ століття» (Харків, 2015); Восьмих всеукраїнських 

наукових фольклористичних читаннях, присвячених професору Лідії 

Дунаєвській (Київ, 2015); Міжнародній конференції «Наукова весна – 2016» 

(Київ, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (Київ, 2016); "Philology and Linguistics in the Digital Age FiLiDA – 

2016" (Будапешт, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Іван 

Франко – державник, письменник, фольклорист, філософ, суспільно-

політичний мислитель» (Київ, 2016); Круглому столі молодих учених, 

аспірантів і студентів «Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра» (Київ, 

2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Війна та збройні конфлікти: медіа, пропаганда, комунікація» (Вроцлав, 

2017); Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2017); ХV 

Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів "Vivat Academia": 

«Національно-визвольні змагання в українській літературі» (Львів, 2017); 

Десятих всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, присвячених 

професору Лідії Дунаєвській (Київ, 2017); Міжнародній науковій конференції 

«Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі» 

(Бердянськ, 2017); Всеукраїнському етнофестивалі «Східний оберіг» 

(Покровськ, 2017); ХVI Всеукраїнській науковій конференції молодих 

філологів "Vivat Academia": тенденції розвитку української філологічної 

науки нової доби (до 220-ліття виходу «Енеїди» Івана Котляревського» 

(Львів, 2018); IV Міжнародній науковій конференції «Мова та культура у 
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просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації» (Київ, 2018); 

Одинадцятих всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, 

присвячених професору Лідії Дунаєвській (Київ, 2018); Міжнародній 

науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 

170-річчя заснування кафедри української словесності у львівському 

університеті)» (Львів, 2018); Міжнародній конференції «Фольклор – 

стратегічний ресурс нації» (Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській) (Київ, 2019); Дев'ятій міжнародній конференції 

молодих фольклористів «(Не)доречність класичної фольклористики у 21 

столітті» (9-th International conference of young folklorists "(Ir)relevance of 

classical folkloristics in the 21-st century") (Вільнюс, 2019); Науковому форумі 

«Революція Гідності: на шляху до історії» (Київ, 2019). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дослідження викладено у 12 публікаціях: 3 статті –  у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у науковому фаховому журналі, що входить до 

міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus), 2 статті – у 

закордонних фахових періодичних виданнях (1 – польською мовою), 4 – у 

матеріалах доповідей на конференціях, а також 2 – у додаткових публікаціях. 

Усі статті написані одноосібно. У доробку дисертантки є публікація, 

виконана у співавторстві. 

Структура та обсяг дисертації. Структуру роботи визначено метою та 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять 

підрозділи, і висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 

текст викладено на  215 сторінках, повний обсяг роботи становить 359 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ СПРОТИВУ 

1.1. Традиція як феномен фольклору. Трансмісія у фольклорі 

Ще з часу формування фольклористики як науки однією із засадничих 

постала проблема традиції. Для широкого загалу фольклор зазвичай 

прирівнюється до звичаїв і традицій. Справді, як зазначав Д. Бен-Амос, цей 

«термін вживається у множинній формі для тлумачення самого поняття 

“фольклорˮ. Фольклор – це традиції: його жанри є традиційними та 

передаються традиційним способом» [225, с. 97]. Серед характеристик 

фольклору дослідники найчастіше виділяють: 1) традиційність; 2) усність; 3) 

трансмісійність; 4) довговічність; 5) соціальність. Тобто, традиційність є 

однією з головних характеристик фольклору, тому вивченню цього питання 

присвячено чимало наукових розвідок. Однак і  сьогодні серед учених-

гуманітаріїв відсутня узгоджена позиція щодо дефініції терміна «традиція». 

Зауважимо також, що нечіткі визначення цього поняття не лише у 

фольклористиці, а й в інших гуманітарних науках. На думку американського 

фольклориста Г. Глассі, невизначеність підходів до поняття «традиція» стоїть 

на заваді щодо визначення фольклору [229, с. 400]. Тож маємо на меті 

простежити концептуальні позиції стосовно питання традиції як базової 

характеристики фольклору.  

Класик американської фольклористики Д. Бен-Амос уважає, що 

відсутність чіткого визначення терміна «традиція» не є значною прогалиною 

у фольклористиці. Тут вона послужила головною темою і предметом 

дослідження. Це один із фундаментальних теоретичних концептів, 

необхідних при аналізі текстів, культур, спільнот. «На відміну від соціології, 

фольклор ніколи не мав наміру замінити традицію сучасністю. Відступ 

традиції від суспільства є немислимим у фольклорному плані, тому 

продовження існування традиції в сучасному суспільстві ніколи не було 

загадкою» [225, с. 98].  
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Д. Бен-Амос переконаний, що традиція, особливо усна, є умовою 

існування фольклору без очевидної необхідности зациклюватися на власному 

значенні. Згідно з ученням російського фольклориста К.Чистова «культура – 

це феномен. Для того, щоби він продовжував формуватися та функціонувати, 

необхідна традиція – механізм акумуляції, трансмісії та актуалізації 

(реалізації) людського досвіду» [214, с. 118]. Учений стверджує, що 

«традиція – це колективна пам'ять; мережа зв'язків теперішнього з минулим. 

Якщо традиція – це механізм, то як будь-який механізм вона існує за певних 

умов». Ними, на думку К.Чистова, є стабільність і варіативність [там само, с. 

108]. Тобто, дослідник резюмує, що традиція – це поєднання стабільности й 

варіативности. Суголосна з К. Чистовим і сучасна українська фольклористка 

О. Івановська, яка зазначає, що «фольклор – явище динамічне; варіативність 

– це спосіб існування традиції, акти відтворення текстів – наративні акти 

одночасно є актами їхнього творення» [78, с. 298]. Традиції вчена розглядає 

як «феномен фольклору» [там само, с. 249]. 

Уже згадуваний нами Г. Глассі ще в 1995 році стверджував: «Якщо 

уважати, що фольклором є лише те, що є автентичним, то є серйозні підстави 

задуматися, що ж є фольклором, а що – ні» [229, с. 400]. На думку цього 

американського фольклориста, «традиція – це створення майбутнього з 

минулого, це – безперервний процес тяглости та змінности» [там само, с. 

395]. Г. Глассі переконаний, що «традиція – носій справжности, засіб для 

досягнення одночасно індивідуального та соціального успіху» [там само, с. 

400]. 

Сучасний американський фольклорист С. Дженкарелла зазначає, що 

фольклористи у своїх дослідженнях оминають учення Ф. Ніцше про 

традицію. Німецький філософ запевняв, що будь-який набір традицій, ба 

більше, сама концепція традиції може бути зрозуміла лише у відношенні до 

цінностей, у складі яких вони беруть участь. Будь-яку сукупність традицій 

також необхідно розуміти, посилаючись на виробництво власних 

суперечностей до тих подій, на які вони проєктуються [228, с.51]. 
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Записувач казок і легенд, дослідник міфології та теоретик культурної 

антропології, британський фольклорист Е. Хартленд ще в 1885 році 

стверджував: «Як би парадоксально, на перший погляд, не звучало 

словосполучення “нова традиціяˮ, традиція завжди створюється заново» [225, 

с. 99]. Базуючи свої дослідження на концепціях Е. Хартленда, майже через 

століття Р. Дорсон у фундаментальній праці «Фольклор у сучасному світі» 

також зауважив, що «традиції необхідна переоцінка, оскільки традиції 

постійно оновлюються» [226, с. 22]. 

В. Ньювел, засновник АФС (AFS – Американська спільнота 

фольклору), між поняттями «традиція» та «знання» ставив знак рівности 

[231]. Однак Д. Бен-Амос зазначає, що традиція – це щось більше, ніж просто 

багаж знань, це – культурна норма, а радше закон, за яким живе спільнота. 

Будучи загальною характеристикою фольклору, традиція водночас є 

набутком кожної конкретної спільноти. Сума локальних традицій формує 

традицію загальну.  

Ю.Пентікяйнен уважає, що категорія усність не є обов'язковою для 

фольклору. Поняття «усна традиція» залежить від того, що ми вкладаємо в 

поняття «усність» і «традиція». Поняття ж «фольклор складається з двох 

слів: «народ» і «знання» [232]. Завдання фольклориста ширше й водночас 

вужче, ніж дослідника усної традиції, який вивчає лише ту інформацію, що 

передається усно. Фольклорист же повинен брати до уваги як вербальний, 

так і невербальний тексти. Центральною проблемою дослідження традиції є 

процес, за яким під час комунікації відбувається трансмісія традиції від 

мовця до реципієнта.  

Дж. Портер зазначає, що до 1960-х років під трансмісією розумілося 

проходження традиційних знань упродовж [тривалого] часу. Спершу поняття 

«трансмісія» часто ототожнювалося з «традицією» у різних її значеннях, 

хоча, як правило, воно мало більш активний сенс [233, c. 35]. Тоді під 

трансмісією зазвичай розуміли передачу по висхідній чи горизонтальну 

передачу традиційних знань головно, але не лише усними механізмами [там 
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само, c. 38]. Захисники цієї концепції стверджують, що вона залишається 

чинною, попри спроби відірвати фольклор від домінантних уявлень про 

історію, минуле та присвоїти йому теперішнє, вільне від таких концепцій. 

Однак культурний плюралізм, мобільність, технічні можливості, Інтернет-

комунікація спричинили до появи нового погляду на трансмісію: те, що може 

вийти за межі часу, простору та спільноти й бути асимільоване в більш 

усебічну теорію культурної комунікації. Ця трансформація ідеї «контексту» 

ускладнить розмежування між двома основними типами контексту, в якому 

передається культура: широким історичним і безпосередньо специфічним. 

Очні виступи – це лише один із механізмів здійснення трансмісії [там само, c. 

38]. Зосередившись на порівняно вузькій частині традиційного спектра, 

теорія перформативности ігнорує або применшує динаміку трансмісії через 

засоби масової інформації, включаючи звук, фільми та друк. Однак останнім 

часом увагу фольклористів привернули інші проблеми: клас, стать, 

націоналізм, громадські інституції та економіка 

Фінський дослідник Ю. Пентікяйнен зауважував, що фольклористи 

повинні зрозуміти, що не лише традиційні тексти мають бути об'єктом 

їхнього вивчення, а до уваги необхідно також брати ті події, які 

супроводжують трансмісію традиції. Трансмісія традиції від одного 

покоління до іншого – це процес, на якому ґрунтується вчення про культуру 

та соціальну передачу [232, с. 237]. Процес інформування в суспільстві 

зазвичай поділяють на (1) дію трансмісії інформації про традиції та (2) дію, 

що сприяє формуванню інформації, яку можна розділити на навчання та 

виховання. Канали інформації в сучасному світі є на порядки складніші, як 

порівняти з неписьменними суспільствами, в яких формування нової 

інформації відбувається значно повільніше. Однак такі суспільства соціально 

більш однорідні, тому механізми трансмісії та формування інформації доволі 

часто такі ж самі, як і в письменних. Інформація, що передається від одного 

покоління до іншого, описується через концепт КУЛЬТУРА. Формування 

нової інформації пов'язане з винаходом породження культури. Призначення 



23 
 

 

людей у світі – не лише винаходити нові речі, а й бути спроможними 

приймати, передавати й застосовувати традиції. При дослідженні трансмісії 

традиції необхідно розрізняти культурацію та соціалізацію. У 

неписьменному суспільстві ці процеси є усними, а в письменному – як 

усними, так і письмовими. Усна традиція схожа до письмової, але 

передається усно.  

Цілісний вид на процес трансмісії – намагання прийти до синтезу, 

аналізуючи систематично змінні усної комунікації. Тому науковці повинні 

звертати увагу на всі фактори, що можуть мати вплив на трансмісію традиції, 

на фактори, що мають стосунок до культури, спільноти чи особистості, чи 

глибинної структури традиції. Вони повинні простежити взаємодію між 

усіма цими факторами.  

Центральною у процесі трансмісії є взаємодія між індивідами. Носії 

традиції є каналами трансмісії [232, с. 244]. Однією з характеристик традиції 

є її велика стабільність щодо форми. Зміст може мінятися, але форма 

відносно стабільна та стереотипна [там само, с. 247].  

На прикладі М. Такало, носія традиційних знань, Ю. Пентікяйнен 

показує, що в період соціалізації працює вертикальна трансмісія (від 

попередніх поколінь: від бабусі – перші культурні навички, від тата – 

релігійні установи, від мами носійка засвоїла техніку та технологію ведення 

домашніх справ, а також знання з обрядової культури), у період молодости 

діє горизонтальна трансмісія (усередині свого покоління) [5, с. 137]. На 

відміну від генетичної, коли трансмісія відбувається лише від батьків до 

нащадків, культурна трансмісія є трьох видів: лінійна вертикальна (від 

батьків до дітей); лінійна горизонтальна (у напрямку від сучасника до 

сучасника) та нелінійна (за діагоналлю) – від індивідів одного покоління до 

не-родичів наступного покоління. На практиці умовна важливість трьох типів 

культурної трансмісії змінюється залежно від типу суспільства. Одним із 

цікавих способів аналізу та порівняння суспільств є визначення ролі різних 

типів культурної трансмісії у вихованні членів соціуму. Приміром, у 
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маленьких суспільствах вертикальна трансмісія відіграє надзвичайно 

важливу роль відносно нелінійної та горизонтальної. Натомість, у сучасному 

економічно розвинутому суспільстві горизонтальна трансмісія, коли молодь 

засвоює знання від ровесників, а не предків, стала більш значущою.  

К. Чистов виокремлює два типи трансмісії: контактний і 

надконтактний [213, с. 40]. При надконтактному передача традиції 

відбувається через книжки та засоби масової інформації. Саме цей тип, на 

думку вчених, відіграє надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві.  

С. Грица зосереджує увагу на діахронному аспекті трансмісії та зазначає, що 

«трансмісія – це про те ”що” і “як”, за яких обставин передається через 

століття» [33, с.3]. Регіональні особливості трансмісії фольклору вивчає І. 

Павленко [149, с. 51]За критерієм суб'єктної орієнтованости О. Івановська 

виокремлює 4 типи трансмісійних механізмів: відображальні, позначальні, 

діалогічні та конфліктні. Цим критерієм послуговуватимемося і ми.  

Отже, традиція – це не механічне відтворення, це не клон, не копія. Це 

збереження минулого, яке реалізується через рух, варіанти. Традиція – це 

свого роду спіраль, кожен наступний виток якої є схожим на попередній, 

однак водночас наповнюється новими смислами та залежить від низки 

чинників, якими є природні та історичні (політичні чи соціальні) умови 

існування спільноти. Традиція – це триєдність: фольклорного надбання 

(тексту), ступеня його збереженості та контексту, життєздатність якої 

забезпечується через механізми трансмісії. 
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1.2. Фольклор спротиву в дослідницьких студіях 

Тлумачення терміна «фольклор спротиву» 

Запропонованим нами терміном «фольклор спротиву» можна 

номінувати фольклор, що твориться суб'єктністю осіб у періоди складних 

суспільних потрясінь і протистоянь із зовнішнім і внутрішнім 

супротивниками, якими є війни, революції та знакові для спільноти виклики. 

Предтечами такого фольклору можемо уважати фольклор, який виражав 

протестні настрої суспільства в різни періоди вітчизняної історії: козацький, 

гайдамацький, опришківський, рекрутський, стрілецький, фольклор періоду 

Голодомору, періоду Другої світової війни, повстанський тощо.  

Художній трансформації образу козака в народній прозі присвячена 

дисертаційна робота Н. Рудакової. Народні оповідання про опришків 

записували В. Гнатюк та І. Франко. Пісні про Довбуша вперше були 

оприлюднені на сторінках альманаху «Русалка Дністрова». В. Залеський та Я. 

Головацький також публікували у збірниках пісні про опришків. Усебічному 

вивченню опришківського фольклору присвятили свої студії О. Дей, 

П. Лінтур та ін. Фольклорні тексти періоду Голодомору 1932-1933 рр. стали 

об'єктом дослідження Т. Конончук, А. Карбан, В. Сокола. В. Сокіл студіював 

також період Гайдамаччини, відображений в українському фольклорі. 

Рекрутські та солдатькі пісні вивчають О. Яринчина й А. Коломицева. 

Формуючись у руслі традицій зазначених фольклорних пластів, 

розглядуваний нами фольклорний продукт стоїть, водночас, окремішньо. 

Чинниками такого відгалуження є національно-патріотична та політико-

ідеологічна домінанти, тому, на нашу думку, він найбільше тяжіє до 

фольклору періодів Українського Січового Стрілецтва й Української 

Повстанської Армії. Не лише через наближеність у часі до сьогодення, але й 

головно через те, що в парадигмі цих рухів, як зазначають Р. Кирчів та О. 

Кузьменко, починає превалювати державницька ідея. 

 



26 
 

 

Дослідження фольклору періодів Українського Січового Стрілецтва й 

Української Повстанської Армії 

Фольклор українських січових стрільців, як і доба його творення, 

через  тотальну радянську цензуру тривалий  час перебував у зоні 

«дослідницького вакууму». Саме через табуйованість тема січового 

стрілецтва в радянський період не була предметом наукових студій, а 

стрілецькі пісні взагалі не виокремлювалися фольклористами. Діяв суворий 

принцип друкування лише дозволеного, «ідейно-витриманого». На 

український ґрунт можна було переносити досягнення радянських учених, 

цитувати їх, але старанно оминати те, що народжувалося на хвилі значущих 

суспільно-історичних протистоянь [162, с. 25]. Виник парадокс: стрілецький 

фольклор існував як факт, але ігнорувався офіційною наукою. 

Ретельно замовчуваний, він став предметом об'єктивного дослідження 

української гуманітаристики лише після 1991 року. Однак, попри всі  

заборони та ризики для дослідників, такий фольклор усе ж перебував у 

фокусі їхніх зацікавлень ще задовго до проголошення незалежности України.  

Збиральницьку роботу зі збереження стрілецьких воєнних новотворів 

проводили і фольклористи-дослідники, і самі січові стрільці, завдяки чому 

вони й публікувалися. Однак більшість фольклоризованих, а особливо 

оригінальних народних пісень чи стрілецьких переробок була розпорошена 

серед записів текстів загального тематичного циклу пісень про Першу 

світову війну. Зовсім небагато стрілецьких пісень були надруковані в часи 

їхнього творення на сторінках періодики воєнної доби: у львівських газетах 

(«Діло», «Українське слово») і віденському часописі («Вістник Союза 

визволення України»), інколи військових календарях («Календарик для 

Українських січових стрільців і жовнірів», «Стрілецький календар»). У 1915 

році у Відні «Союз визволення України» публікує невеличку збірку «Сім 

пісень. Гостинець для українських вояків», куди увійшли знамениті, складені 

в часи УСС, твори («Червона калина», «Журавлі») [173]. Цікавинкою 

видання є те, що на кожен день тижня підібрана інша пісня (на будні – до 
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маршу, на неділю – для душі, відпочинку). Не усі тексти, подані в збірці, 

мають стрілецьке походження. Є такі, що створені давніше (історичні, 

козацькі, жартівливі), проте слова перекомпоновані у світлі актуальних на 

той час подій. 

Наступного року накладом «Руської книгарні імені Тараса Шевченка» в 

Нью-Йорку виходить «Січовий співаник». У передмові написано, що 

славною була Січ Запорозька, адже український народ власними силами 

відбивав напади ворогів (татарської орди, ляхів). І хоч давно минули ті часи, 

проте козацький дух і надалі живе серед українського народу. «Поборов 

український нарід своїм січовим духом і завзяттям ворогів турецьких, 

татарських і шляхетську Польщу. Поборе і поконає нового ворога. Темні 

сили урядової Росії нам не страшні, доки січовий дух та завзяття запорожців 

живе в наших серцях» [174, с. 4]. Отже, упорядник підкреслює не лише 

волелюбний дух українців, а й генетичний зв'язок фольклорних текстів 

різних періодів визвольної боротьби.  З аналогічною назвою в 1921 році у 

Відні виходить ще один співаник, упорядкований К. Трильовським [175]. Як і 

багато інших збірників того часу, цю збірку відкриває гімн України та поезії 

І. Франка. Взагалі у співанику поміщено як фольклорні тексти, так і 

авторські, згодом фольклоризовані. Щодо часу виникнення пісень – і давніші 

(переважно історичні), і питомо стрілецькі. Клим Обух (К. Трильовський) 

також ілюструє видання портретами січових стрільців і світлинами з їхнього 

життя та побуту. Уважаємо, що недоліком згаданого збірника є відсутність 

будь-якої (жанрової, тематичної, хронологічної) класифікації пісень. Тож, на 

нашу думку, упорядникові варто було додати передмову чи післяслово, в 

яких зробити стислий аналіз зібраних текстів. У 1918 році у Відні накладом 

«Центральної Управи  Українських Січових Стрільців» із метою піднесення 

воєнного духу сучасників виходить упорядкована І. Боберським збірка 

«Сьпіваник Українських Січових Стрільців» [187]. На думку відомого 

дослідника стрілецьких пісень О. Правдюка, вона стала одним із 

найавторитетніших видань воєнного часу [161, с. 33]. За задумом упорядника 
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відкривають збірник державний гімн України та 3 національні гімни («Не 

пора»; «Ми гайдамаки» та «Ой у лузі червона калина»), а далі в алфавітному 

порядку уміщено різножанрові пісні (як авторські – фольклоризовані, так і 

народні), здебільшого соціально-побутові, зокрема: рекрутські, козацькі, а 

також історичні, жартівливі та власне стрілецькі. Загалом – 83 тексти, які 

побутували в середовищі усусусів, що свідчить про обізнаність 

І. Боберського з побутом січових стрільців. Аналізуючи представлені тексти, 

помічаємо, що вони є різноплановими та віддзеркалюють  і комічні, і трагічні 

епізоди з життя  стрільців, їхні  воєнні пригоди й особисті емоції та 

переживання. І хоч упорядник у післямові зазначає, що науковий поділ є 

зайвим, нам видається, що алфавітний принцип розташування пісень без 

жодної класифікації та будь-яких коментарів і приміток є суттєвим недоліком 

співаника. У Нью-Йорку в 1918 році стараннями Української книгарні 

вийшов «Український співаник» [197]. На відміну від багатьох збірників того 

часу, особливістю цього є класифікація пісень за темами. Зокрема, виділено 

такі групи пісень: патріотичні і політичні; січові і сокільські; історичні; 

cтанові, серед яких: козацькі, чумацькі, бурлацькі, опришківські, побутові, а 

також любовні, коломийки, весільні. До політичних упорядник відносить 

державний і духовний гімни України, пісні на слова І. Франка, О. Маковея, 

О. Колесси, К. Трильовського, К. Малицької (Віри Лебедової) та інших 

поетів. Здебільшого це авторські тексти, які були фольклоризовані. До 

січових зараховано ті, що виникли в період існування молодіжних 

організацій («Сокіл») і УСС. Додано також алфавітний покажчик. Уже після 

Першої світової війни, у 1922 році, світ побачив упорядкований 

Р. Купчинським пісенник «Сурма» з коментарями до пісень, що «повстали 

між Українськими січовими стрільцями». Поет-стрілець означив витоки 

пісень стрільців, зазначив прізвища творців слів і музики цих пісень. За 

редакцією З. Лиська в 1937 році у Львові опубліковано «Великий співанник 

Червоної калини. Збірник пісень стрілецьких, історичних (козацьких), 

побутових, обрядових, жартівливих». Збірка була адресована, перш за все, 
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хоровим колективам. У передмові «Наша дума, наша пісня не вмре, не 

загине» зазначено, що мета збірки – «дати українському народові культурну 

зброю, щоб нею можна було не тільки успішно боронитися, але й добувати 

собі належне місце серед чужих культур» [12, с. 4]. Уже сама назва збірника 

вказує на те, що в ньому представлений різножанровий фольклорний 

матеріал: як обрядова (календарно-обрядова: колядки, щедрівки, веснянки, 

гаївки, купальні, обжинкові; родинно-обрядова: хрестинові, заручинові, 

весільні), так і позаобрядова лірика. 

Із початком Другої світової війни та встановленням радянської влади в 

Західній Україні більшість усусусів змушена була емігрувати за кордон, а 

публікації та дослідження творчости січових стрільців, відтак, 

переміщаються у США та Західну Європу. Саме там організовувалися 

товариства для збереження  стрілецьких традицій. Зусиллями Братства УСС у 

Нью-Йорку відновило роботу видавництво «Червона калина», коштом і 

стараннями якого в 1977 році під редакцією І. Соневицького видано «Ми 

йдемо в бій. Повний збірник пісень Р. Купчинського» [137]. У короткій 

передмові упорядник дає достатньо повну характеристику авторської 

стрілецької пісні, підкреслюючи не лише її близькість до народної, а й, часто, 

пряме походження від неї.  

Уважаємо за потрібне детально охарактеризувати згадані збірники. 

Попри відсутність фольклористичного аналізу, їхнє значення полягає в 

збереженні текстів, що стали потужною джерельною базою для 

науковців.  Незадовго до проголошення незалежности України, у 1990 році, 

стараннями Львівського відділення Українського фонду культури було 

перевидано «Сьпіваник українських січових стрільців», що вперше побачив 

світ у Відні в 1918 році. Передмову «Бо війна війною» до цього збірника 

написав І. Калинець. Дисидент переконаний, що мета прочитання цього 

пісенника не лише прагматична, передовсім він призначений для духовного 

гарту, адже дух часу промовляє з нього. Автор стверджує, що пісня з 

українцями завжди й повсякчас: чи в новітній період виборювання 
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української Незалежности, чи то в епоху козаччини, чи в часи існування 

Легіону УСС. «Бо війна війною… Кривава, нещадна. Але пісня витала над 

стрілецькими рядами, облагороджувала душі. Стрільці відступали, а пісня 

залишалася людям» [188, с. 5]. У 1991 році вийшла упорядкована 

літературознавцем Ф. Погребенником збірка «Наша дума, наша пісня». У 

2005 році львівська вчена О. Кузьменко видала збірку «Стрілецькі пісні» 

[183].  

Перші спроби дослідження стрілецької піснетворчости, а відтак і 

жанрово-тематичної систематизації датуються ще воєнним часом. У 1916 

році це намагався зробити поет-усусус Ю. Шкрумеляк у своїй статті 

«Слідами пісні У.С.С.» [219]. Поет називає стрільця й пісню «братом і 

сестрою, любчиком і любкою», адже саме в пісні воїн завжди може знайти 

відраду. Січові стрільці здобули собі славу та любов народу не лише завдяки 

битвам і походам, а й через пісні та завзятий гумор. Ю. Шкрумеляк першим 

спробував класифікувати пісні усусусів. «За основу свого поділу він вибрав 

дві ознаки – статус творця тексту (поети-письменники та власне стрільці, які 

творили у стрілецькому середовищі), а також шлях входження готової пісні 

до репертуару стрільців (пісні питомі та прийняті)» [105, с. 31]. Відповідно, 

прийняті пісні – пісні, авторами яких є знані письменники, та пісні, питомі 

стрілецькі, авторами яких були самі стрільці, майже всі невідомі. Питомі 

пісні найчастіше постають на полі. За сферою побутування усі стрілецькі 

пісні Ю. Шкрумеляк ділить на модні та загальні (другорядні). Часто січові 

стрільці виконують польські, російські, угорські, чеські, німецькі пісні. І хоч 

автор цієї розвідки не претендує на «науковість» (як він сам зазначає), і його 

класифікація є, на перший погляд, недосконалою, він фактично першим 

говорить про фольклоризацію стрілецьких пісень. Ю.Шкрумеляк зазначає, 

що пісні часто творилися на полі бою. При цьому, велика частина цих пісень 

– пісні гумористичні, веселі, а не лише сентиментальні. У цьому ж році 

виходить розвідка вже згадуваного І. Боберського «Стрілецькі пісні і труби» 

[8]. Це, по суті, розповідь М. Гайворонського про події того часу. У праці 
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розповідається про стрільців-музикантів і співців, про те, як, чому і де 

виникали пісні поміж стрілецького середовища. Автор також указує на те, як 

народні українські й угорські пісні вплинули на стрілецькі новотвори. 

Завдяки сприянню І.Боберського у Відні в 1915 році вийшла книжка «Наші 

стрільці в рік по Шевченківськім здвизі 28 червня 1914» [144]. Окрім того, 

саме з ініціативи І. Боберського Українська Боєва Управа (УБУ) великими 

накладами видавала відзнаки, польові листівки, поштові марки та 

пропагандивні наліпки. 

У 1934 році у Львові в «Календарі червоної калини на рік 1934» була 

опублікована стаття Р. Купчинського, стрільця і поета, «Стрілецька пісня». 

Автор планував видати книжку про стрілецьку творчість, проте не склалося. 

Однак ця розвідка стала основою розділу «Стрілецька творчість», що 

увійшов до ювілейного альбому «Українські січові стрільці 1914-1920», 

найавторитетнішого на сьогодні видання. Р. Купчинський слушно зауважує, 

що муза неодмінно повинна бути на війні, що пісня необхідна як стрільцям, 

так і народові загалом, адже без фольклору історія нацонально-визвольних 

змагань була би неповною. «Стрілецький зрив, подвиги цілих частин чи 

поодиноких людей, надії, мрії, болі і радощі першого по віках національного 

війська – все те бодай частинно збереглося в записках, образах та піснях» 

[108]. Перебуваючи в лавах січових стрільців, Р. Купчинський добре знав, 

ким, де, як і за яких умов творилися пісні. Автор указує на пряму залежність 

пісні стрілецької від історичної події, розповідає про перші стрілецькі пісні, 

зазначає, які пісні стали найважливішими в стрільців, як виникали фрази 

«дівчино-рибчино», «хлопці, алярм!» (згодом стала закликом до бою) та 

«слава, слава, отамане» (гімн командантам УСС). У зв'язку з величезною 

шаною до періоду визвольних змагань та до їхніх учасників стрілецькі пісні 

майже не піддавалися критиці [14, с. 365]. Щоправда, у 1934 році в 

польському журналі "Sygnaly" виходить стаття Б.-І. Антонича «Поезія по цей 

бік барикад». У ній автор аналізує творчість українських поетів і поетів-

емігрантів воєнного часу, більшість із них піддає гострій критиці. Він 
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зазначає, що стрільці-поети «передчасно відспівали свою пісню, щодо форми 

вони не внесли в поезію нічого нового (це треба відверто визнати), 

щонайбільше — певні мотиви й настрої, пов’язані з війною, хоч і її образу не 

зуміли подати нам в усій силі» [2, с. 114]. На думку Б.-І. Антонича, поети 

того часу не дали того розвою, який могли дати, якого від них чекали та 

сподівалися. Цікавою, на наш погляд, є стаття Б. Кравціва «Стрілецька 

пісня», що виходить у Львові в 1938 році у видавництві НТШ. Автор пише 

про стрілецькі пісні в компаративному аспекті, порівнюючи її з лицарськими 

колядками, козацькими піснями та думами. «Стрілецька пісня не має їх сили, 

розмаху й пориву. Вона слабка, ніби недокровна…» [98, с. 290]. Попри те, що 

були поміж стрільців і марші, і гімни, усе ж більше пісень – любовного, 

журливого чи гумористичного змісту, а «воєнні події не відбилися у 

стрілецькій пісні так, як цього можна б і треба би сподіватися» [там само, с. 

291]. Ознайомившись із «Великим співаником Червоної калини», О.Кошиць 

у листі до П. Маценка, що датується 6 червням 1940 року, пише, що його 

засмутили стрілецькі пісні зі згаданої збірки через їхню надмірну пафосність, 

примітивізм і наївність. «Для вшанування пам'яти Стрілецтва та його 

патріотичного чину не треба вивішувати їх брудної білизни, а досить було 

взяти дві-три мелодії (які там є!) й ними схарактеризувати і добу, і її тонус, і 

світлу пам'ять стрілецтва, а не викладати дешевенькі жидівські вальчики та 

напівросійські солдатські пісні, від яких стає соромно» [15, с. 39].  Попри це, 

П. Маценко зауважує, що О. Кошиць критикує лише ті пісні, які піддалися 

чужоземному впливові, а оригінальні уважав вартісними. Про те, що відомий 

композитор, диригент О.Кошиць часто був занадто емоційним, 

необ'єктивним у своїх судженнях, пише також З. Лисько у статті «О.Кошиць 

– музичний письменник», що вийшла в грудні 1954 року в Мюнхені в газеті 

«Український самостійник» [113, с. 4].  

М. Голубець уважав, що стрілецькі пісні неодмінно піддадуться 

фольклоризації [26]. Фактично, першою фольклористичною розвідкою 

стрілецької пісні стала стаття Є. Пеленського «В обіймах стрілецького 
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мелосу». Автор говорить про фольклоризацію стрілецької пісні, виявляє в ній 

елементи фольклоризму. Є. Пеленський зазначає, що ритміка й мелодика є 

важливішими за текст, що, на думку О. Кузьменко, є помилковим судженням 

[105, с. 35]. У 1936 році в журналі «Новий час» вийшла ще одна стаття Є. 

Пеленського «Стрілецька пісня». До історичних відносить стрілецькі пісні Ф. 

Колесса, у праці «Українська усна словесність» він розважає над 

перспективами розвитку цих пісень і говорить, що це питання часу [92, с. 94]. 

У 1956 році в Нью-Йорку вийшла ґрунтовна книга С. Ріпецького 

«Українське січове стрілецтво», присвячена історії цього формування, в якій 

автор торкнувся також і питання стрілецького фольклору. Дослідник 

говорить про фольклоризацію стрілецьких пісень: «Вартість їх тим більша, 

що вони стали піснями народними, вросли своїми мелодіями і змістом 

глибоко в народну душу. Народ їх полюбив та щиро оцінив. І це є найкраща 

їх оцінка. Ми почувались дуже вбогі до війни, коли ми їх не мали». На думку 

автора, стрілецька пісня після втрати української державности стала 

щоденним сильним відгомоном визвольної традиції та важливим 

національно-виховним чинником молодого покоління. У тяжкий для народу 

час вона підтримувала його моральні сили та віру в краще майбутнє [166, С. 

144-145]. У статті «Стрілецька пісня» В. Витвицького йдеться про роль 

стрілецької пісенности в українській культурі. Він стверджує, що стрільці 

«приспособлювали тексти народних пісень до нових обставин, актуалізували 

їх і “мілітаризувалиˮ (термін М. Голубця)» [14, с. 356]. Дослідник пише про 

те, що «стрілецькі пісні проходили той самий поцес вигладжування та 

узагальнювання, що й народні пісні» [там само, с. 359]. Він пропонує 

класифікувати стрілецькі пісні за змістом і призначенням: бойово-

патріотичні, жалібні, любовні, жартівливі, відповідно до цієї класифікації 

робить статистичні підрахунки серед суто стрілецьких пісень і зазначає, що 

любовні пісні трапляються найчастіше.  

Після проголошення незалежности України почався справжній розвій у 

дослідженні січового стрілецтва та стрілецької творчости. Однак здебільшого 



34 
 

 

дослідження носили літературознавчий характер. Це, зокрема, антологія 

«Стрілецька Голгофа», упорядником якої є Т. Салига [182]. Особливістю цієї 

збірки є принципи укладання: автори згруповані за певними напрямами 

поезії з дотриманням хронології в межах кожної групи. Питання 

фольклоризму стрілецьких пісень розглядаєтьсяі в низці інших статей 

дослідника: «Гей, Січ іде, красен мак цвіте», «Від УСС до УПА: 

народнопоетична візія національно-визвольних змагань». Стрільцям-поетам 

присвятив свої дослідження В. Качкан. Статті «Український дух скріплювали 

поети! Творець шедеврів усусусів – Лев Лепкий», «Звивиста дорога у 

мандрівку століть. Воскресіння Романа Купчинського» та інші зауваги 

опубліковані у хрестоматії «Хай святиться ім'я твоє». На початку 1990-х 

років стрілецькою піснетворчістю зацікавився Ф. Погребенник, аналізуючи 

причини фольклоризації стрілецьких пісень літературного походження, 

механізми їхньої інтеграції в народне середовище та явище варіативності.  

Згодом до систематичного записування стрілецьких пісень 

долучилися: З. Бервецький, П.Медведик, О. Правдюк, В. Сокіл, О. Смоляк, Є. 

Луньо, О. Харчишин, В. Коваль, О. Кузьменко та інші. Фольклорист О. 

Правдюк був першим, хто виокремив стрілецьку пісню в окрему групу 

(розділ «Стрілецькі пісні» у збірнику «Українські народні пісні», 1991), хоча, 

як ми вже зазначали, сам термін в обіг фольклористики увів ще в 1938 році 

Ф. Колесса, розглядаючи стрілецькі пісні як різновид історичних. Принагідно 

зазначимо, що й сьогодні в багатьох підручниках, посібниках і збірниках 

українських пісень стрілецька пісня не завжди виокремлюється. О. Правдюк 

здійснює також теоретичні дослідження стрілецької пісні. У замітці «Січові 

стрільці в піснях і в реальній дійсності» він зазначає, що стрілецькі пісні як 

органічна частина фольклорних надбань міцно вкоренилися у свідомості 

народу, є цінними для нас тим, що в них, хоч і дещо опоетизовано, з певною 

вигадкою, відтворена реальна дійсність. Такі пісні показують, чим дихали 

українці в часи визвольних змагань і воєн. На його думку, «стрілецька пісня є 

дуже цінним матеріалом для постановки питань про творчі процеси у 
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фольклорі, про колективне й індивідуальне в ньому та їхні взаємопереходи» 

[160, с.10]. Стаття «Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного 

фольклору» є підсумковою в науковому доробку О. Правдюка щодо 

стрілецької піснетворчости. Тут дослідник дає фактично перше наукове 

визначення стрілецькій пісні: «пісня, що пов’язана з певним історичним 

етапом, має досить окреслене тематичне коло, пов’язане з життям і побутом 

певного народного середовища» [162, с. 25]. Та головним, на нашу думку, є 

те, що дослідник указує, що головною сюжетною спрямованістю стрілецької 

пісні є створення української державности.  

С. Василик стверджує, що народ завжди гостро реагує на всі 

національні збурення, та зауважує, що розвій виникнення воєнної стрілецької 

пісні пов'язаний з утворенням легіону УСС, для підняття духу якого потрібно 

було спеціальний власний репертуар. На думку дослідниці, «стрілецькі пісні 

хоч здебільшого і авторського походження, проте нарівні із народними 

піснями творять самостійний пласт українського героїчного фольклору ХХ 

століття» [11, с. 89]. Авторка також говорить про пристосування текстів 

народних пісень до відповідних обставин і їхню «мілітаризацію». За 

тематикою усі стрілецькі пісні С. Василик поділяє на військово-політичні та 

побутово-ліричні. «Що вирізняє стрілецькі пісні від усіх інших жанрів – це 

те, що в них уперше звучить тема здобуття незалежності України» [там само, 

С. 90-93]. 

До питання стрілецького фольклору звертається і сьогочасне покоління 

українських фольклористів. Це, здебільшого, львівська когорта дослідників. 

Я. Гарасим, досліджуючи політичні жанри фольклору, поділяє їх на два типи: 

конструктивні, до яких дослідник відносить, зокрема, пісні Січових 

Стрільців, спрямовані на творення нового ладу, нової, своєї суверенної 

держави, та деструктивні. На відміну від конструктивних, у деструктивних 

присутній антирежимний сатирично-викривальний елемент [21, с. 128]. 

Вивчаючи історичні елементи в гаївках, О. Голубець зауважує, що суспільно-

політичні події відбиваються в новотворах, адже вони дуже близькі народові, 
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та поділяє гаївкові новотвори ХХ століття на дві групи. «До першої входять 

пісні, що виникли в руслі гаївкової традиції як новітні гаївки, виконуються у 

великодні свята і в інший час їх не співають. До другої групи входять новітні 

суспільно-політичні пісні (січові, сокільські, стрілецькі, повстанські тощо), 

які в деяких місцевостях Галичини функціонують і як гаївки» [27]. Як 

стрілецькі гаївки виконувалися відомі пісні народного та авторського 

походження, а також на пошанування січових стрільців виникали новотвори. 

Загалом у таких гаївках утверджується теза про те, що з воскресінням Христа 

воскресне й Україна. Про те, що жанри календарно-обрядового фольклору 

марковані суспільно-політичною та національно-визвольною тематикою, 

говорить Є. Луньо, який акцентує увагу на політичній сатирі в гаївках. Попри 

те, що сміхова традиція є характерною для гаївок, сатира як така в 

стрілецьких гаївках практично відсутня. Однак відповідно до подій того часу 

та розвитку фольклорного процесу стрілецькі гаївки переповнені політичним 

пафосом. Як і О. Голубець, дослідник указує на паралелізм у стрілецьких 

(націоналістичних) гаївках «воскреслий Христос = воскресла Україна» [120, 

с. 133]. Солідарний із ним Р. Кирчів, який досліджував рецепцію української 

дійсности періоду двадцятого століття у фольклорі. Фольклорист 

переконаний, що в обрядовий фольклор (колядки, щедрівки, гаївки) проникла 

стрілецька тематика. На думку дослідника, стрілецькі пісні, попри 

літературне походження, можна віднести до фольклору, адже в них 

«присутні основні інгредієнти генетичної пов'язаности з народнопісенною 

традиційністю, виразні реалії фольклоризації, фольклорність творення і 

поширення» [83, с. 108]. Р. Кирчів переконаний, що стрілецькі пісні 

генетично закорінені в давніші верстви фольклору. «Цим звитяжним 

національно-патріотичним духом стрілецькі пісні близькі до козацьких та 

суттєво відрізняються від позначених песимізмом і пацифізмом давніших 

рекрутських і солдатських пісень» [там само, с. 110].   

На сьогодні найповніше дослідження стрілецької пісенности здійснила 

вже згадувана вище представниця львівської школи фольклористики 
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О.Кузьменко. Результатом польових експедицій і роботи в архівних фондах 

стали статті «Фольклоризація стрілецьких пісень Романа Купчинського», 

«Народні пісні про січових стрільців», «Кореляція професійного і 

народнопоетичного в авторській стрілецькій пісні», «Рецепція ідеї 

української державності в народних переказах про січових стрільців», 

«Внесок ОУН-УПА у фольклоризацію стрілецьких пісень», монографія 

«Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність» тощо. 

«Ґрунтовно дослідивши пласт власне народних пісень про січових стрільців 

як породження передусім стрілецького та позастрілецького середовищ, 

авторка переконливо довела фольклорність цих пісень на основі 

анонімности, традиційности їхньої поетики та поширення, варіативности 

текстів.  Фольклоризм стрілецьких пісень проявляється на двох рівнях: 

генетичному (у спадкоємній єдності з давнім народним мелосом) та 

функціональному (характеризується новими умовами існування цих пісень)» 

[209, c. 75]. «Дослідниця зуміла виявити основні механізми фольклоризації 

авторського тексту: написання поезії на популярну в народі мелодію, 

використання поетики традиційних фольклорних жанрів, що забезпечувало 

популярність серед січових стрільців і трансмісію творів у позавійськове 

середовище. Саме глибокий фольклоризм, актуалізація злободенних проблем 

і відображення почуттів основної маси січових стрільців і всього народу 

забезпечували швидкий процес фольклоризації» [66, с. 126]. 

Стрілецька проза, як порівняти з лірикою, складає значно меншу 

частину фольклору періоду УСС. Це пов'язано, передусім, із тим, що ці 

тексти піддавалися жорстокому цензуруванню. Як не дивно, вони рідше 

перебували у фокусі уваги дослідників. Крім того, доволі часто стрілецька 

тема не виокремлювалася з фольклорної прози про Першу світову війну. 

Збирання та дослідження стрілецької прози започаткував В. Гнатюк. У 1917 

році у Відні зусиллями «Українського Жіночого Комітету помочи для 

ранених» вийшов «Календарик для Січових Стрільців і жовнірів Українців», 

в якому була опублікована невелика стаття В. Гнатюка «Війна і народна 
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словесність». Автор зазначає, що для об'єктивного висвітлення воєнних подій 

важливими є не лише історичні документи, а й уснословесна творчість. В. 

Гнатюк заохочує своїх сучасників записувати пісні й оповідання, що 

стосуються воєнної тематики. При цьому, респондентами мають бути ті, хто 

брав безпосередню участь у війні. Дослідник дає поради щодо того, що 

потрібно питати в респондентів при записі оповідань. На думку В. Гнатюка, 

інтерв'юеру, перш за все, необхідно дізнатися паспортні дані оповідача, 

розпитати про погляди на війну, про те, в яких походах брав участь, чи був 

поранений, які були відносини між самими вояками та між вояками і 

керівництвом, як почувалася в той час його родина тощо [23]. «Основним 

завданням ученого було відстеження ставлення народу до війни, його 

почуттів і переживань» [107, с. 140]. У замітці «Війна і народні вірування», 

що була опублікована у «Вістнику політики, літератури й життя», В. Гнатюк 

нарікає, що до його прохань записувати воєнні пісні й оповідання 

долучилося, як не прикро, дуже мало людей. Тому науковець знову 

звертається з проханням звертати особливу увагу на пісні, оповідання, 

військовий говір, листи, що їх військові пишуть чи отримують від рідних, а 

також написи, малюнки на стінах вартівень, бараків, касарень, в окопах. В. 

Гнатюк подає перелік із 50 питань, які стосуються воєнних вірувань і 

віщувань [24]. Щоправда, на той час фольклорист більшу увагу приділяв 

пісенним новотворам, а не стрілецькій прозі. Чи не найбільше зусиль для 

фіксації та збережености стрілецької прози доклав О. Назарук – один із 

керівників стрілецького культурно-мистецького об’єднання «Пресова 

кватира УСС». Саме він зібрав і частково опублікував у періодиці своєрідні 

польові щоденники, що містили воєнні оповідання та спогади, записані від 

самих січових стрільців. Найпомітнішою серед них є книга-щоденник 

«Слідами Українських січових стрільців», що вийшла у Львові стараннями 

НТШ у 1916 році. «Можна припустити, що інформанти не один раз 

переповідали свої враження, сприяючи таким чином фольклорному 

процесові творення наративів про Першу світову війну, які за змістом є 
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властиво фольклорними текстами» [107, с. 141]. Предметом дослідження О. 

Назарука стали також гумор і сатира січових стрільців: «Гумор вискакує 

серед найбільш кривавих боїв темної ночі й усміхається в блеску гранатів. 

Він сміється до розпуку  в стрілецькім рові і січовому коші. Вбирається він в 

усякі форми. Виступає як невмолимий критик оточення, як описувач 

смішних типів і взаємин, маляр смішних положень, немилосердний 

пасквілянт, що кидається на окремих людей чи їхні вчинки. Виступає і в 

слові, і в письмі, і в міміці, і в картинах» [142, с. 129].   

На початку 1990-х років дослідники почали записувати оповідання та 

перекази про січових стрільців. Г. Дем'ян, В. Сокіл були серед 

першопрохідців. Згодом до них долучилася О. Кузьменко, яка здійснила 

чимало фольклорних експедицій у різні регіони України, зосередившись, 

перш за все, на записі стрілецьких пісень. Однак часто респонденти, 

виконуючи пісні, давали власні коментарі, що стосувалися подій періоду 

існування УСС. У статті «Стрілецька тема в контексті фольклорної прози про 

Першу світову війну (проблеми збереженості, атрибуції та едиції)» 

О. Кузьменко зупиняється на проблемі записування фольклорних прозових 

жанрів про січове стрілецтво, виокремлення стрілецької теми з фольклорної 

прози про Першу світову війну. Авторка фахово перелічує ті чинники, що 

обумовили недостатню вивченість досліджуваного пласту, зокрема 

тенденційність, спорадичність і кон'юнктурність у підходах до аналізу 

історичної тематики в радянську епоху [102]. Дослідниця прискіпливо 

аналізує нечисленні роботи піонерів у вивченні саме стрілецької прози – уже 

згаданих вище В. Гнатюка й О. Назарука, підкреслює її типологічний зв 'язок 

із більш давніми пластами українського епосу – козацьким, гайдамацьким, 

опришківським. Фольклористичні розвідки О. Кузьменко можна справедливо 

уважати найбільш повними та всебічними дослідженнями стрілецької прози. 

На нашу думку, сприяли цьому: вдалий регіональний підхід; вибір 

респондентів, які сьогодні перебувають на значній епічній відстані від 

описуваних подій; успішне застосування методики змішаної системи 
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поєднання пунктуаційних знаків, згідно з якою респондент підсвідомо 

акцентує голосом на найбільш значимих моментах розповіді. Про те, що 

війна – це не лише фізичний біль, а й морально-психологічні випробування 

для цілого народу, переконує читача О. Кузьменко у статті «Психологія 

поведінки українців в народних оповіданнях про Першу світову війну (за 

польовими матеріалами з архіву В. Гнатюка)». Дослідниця опрацювала 

матеріали польових експедицій з архіву В. Гнатюка, що знаходиться в 

Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. 

Рильського НАН України. У статті авторка виокремлює основні риси 

українського народу, яскраво виражені в період воєнних лихоліть: 

релігійність, «особливу чуттєвість українців, їхню заглибленість у світ 

інтуїтивних образів, сердечність, оперту на засадах любові до ближнього, до 

родини; концепти (молитва, смерть); мотиви та мотивеми (сновидіння-

віщування)» [102, с. 234]. О.Кузьменко висновковує, що «народні оповідання 

про I Світову війну змальовують масштабне полотно злочинів війни. 

Великий цикл уснонародних творів стосується теми злочинного ставлення 

австро-угорського війська, а головно різного роду окупаційних військ 

(москалів, поляків, німців) до українського населення» [там само, с. 235]. Ще 

одна розвідка Оксани Кузьменко, присвячена стрілецькій прозі, – 

«Українська словесність про Січове Стрілецтво: деякі аспекти історичної 

дійсності та фольклорної естетики». У ній авторка дає жанрово-тематичну 

класифікацію текстів стрілецької прози, виокремлює головні мотиви, образи, 

характеризує поетику цих текстів. Дослідниця зауважує, що спостерігаються 

зміни в жанровій класифікації стрілецької прози: спогади учасників та 

очевидців подій з огляду на майже сторічну віддаленість у часі витісняються 

переказами про події з минулого. «Цим прозовим творам властива більша 

узагальненість, типізація персонажів, подекуди схематизація сюжету, 

зведеного до формульних висловлювань» [107, с. 143]. 

Пройшовши через непрості випробування часом, фольклор січового 

стрілецтва як символ національної ідентичности, чинник прояву 
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спадкоємности й тяглости сформованих традицій, носій суспільно-

об'єднувальної ідеї в епоху воєнно-політичного протистояння залишається 

сьогодні у фокусі особливої уваги дослідників. Кожен із них, визначаючи 

головний критерій неповторности, бачить різні грані значимости січового 

стрілецтва для сучасности – і як феномен українського патріотизму й 

усвідомленого обов’язку державотворення, і як феномен високої 

боєздатности й незламної ідейної переконаности, і як феномен акумулятивної 

творчої сили в культурному житті.  

 Ще однією сторінкою української історії ХХ століття стала збройна 

боротьба повстанців періоду ОУН-УПА. Вона знайшла відображення в 

багатому різножанровому фольклорному масиві, який, як і стрілецька 

творчість, тривалий час був вилучений зі сфери наукових досліджень. 

Вивчення фольклору національно-визвольних рухів було можливим лише за 

тієї умови, що вони стосувалися періоду ХVI – XIX століття. Як тільки 

хронологічні межі зміщувалися в 1917-1920-ті або 1942-1952-і роки, відразу 

ж починалося старанне уникнення гострих кутів, одностороннє висвітлення 

подій. Радянська ідеологія не могла допустити, щоби духовний продукт доби 

повстанської боротьби збирався, досліджувався та публікувався, оскільки він 

відображав справжні настрої великої частини українського населення, що 

протистояла агресорові. На думку дослідників, «такий фольклор був 

природною реакцією поневоленого народу на окупаційний терор, 

естетизованим виявом його морального стану та ідейних переконань, глибоко 

вкоріненим у свідомості нації способом емоційного розпруження та 

душевного катарсису, невід'ємною частиною насущних потреб повстанця й 

людей, що його підтримувала» [100, с. 7]. Попри підпільні умови 

побутування та специфіку поширення, фольклорний продукт цього періоду 

виявляє високий ступінь збережености. Зазначимо, що й сьогодні серед 

науковців немає усталеної думки стосовно дефініції «повстанський 

фольклор». Більшість дослідників (Г. Дем'ян, О. Правдюк, Р. Крамар, Є. 

Луньо) дотримується вузького потрактування та cтверджує, що повстанський 
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фольклор – це продукт обмежених часових рамок – 1940-1960-х років XX 

століття. Більш широко розглядає це явище М. Чорнопиский. Він визначає 

повстанський фольклор ХХ століття як збірну назву різножанрових творів 

усної народної словесности, зміст яких відображає героїчну боротьбу 

українського народу з іноземними агресорами після повалення Української 

Народної республіки 1920 р. і встановлення на українських землях 

окупаційних режимів: на Східній Україні, Кубані та в Криму – московсько-

більшовицького, на Галичині та Волині – польського, на Закарпатті – 

чеського, на Буковині – румунського. Автор підкреслює, що повстанський 

фольклор формувався в історичній традиції визвольних змагань українців за 

свою волю і незалежність, яка в народній усній словесності відбилася в таких 

хронологічно-тематичних циклах, як козацький фольклор, гайдамацький, 

опришківський, стрілецький [195, с. 308]. Фольклору 20-50-х років ХХ ст. 

властива надзвичайна динаміка функціонування. О. Правдюк назвав це так: 

«процесуальність у народній творчості, міжжанрові взаємопереходи, 

наповнення давніших і новіших традицій новим змістом» [163, с. 21].  

Фактично, можливість досліджувати повстанський фольклор з'явилася 

в науковців уже після проголошення незалежности України в 1991 році, коли 

почали відкриватися архівні фонди, табу на яких накладав КДБ. Заслуга в 

публікуванні фольклору УПА належить головно українській діаспорі, 

зокрема й тим учасникам повстанського руху, яким удалося емігрувати й 

уникнути репресій із боку радянської каральної машини. Однак самі 

фольклорні тексти зберігалися в усній формі, що ще раз підтверджує тезу О. 

Івановської про нелінійний характер фольклорного тексту, буття якого не 

збігається з хронологічними рамками оспіваної події [72, с. 68]. Фольклор 

УПА творився у двох середовищах: безпосередньо учасників руху та тих, хто 

їм співчував і підтримував. Тобто, він, як відповідь на поневолення і терор, 

продукується суб'єктністю тієї частини етносу, свідомість якої пронизана 

національною ідеєю та духом боротьби. Свою візію майбутнього незалежної 

держави учасники руху спротиву оприявнювали в нелегальних виданнях: 
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малочисельних журналах, брошурах, більшою мірою – листівках. На 

Рівненщині з липня 1943 року виходив журнал «До зброї», головним 

редактором якого був Я. Бусел («Галина»), член ОУН. Журнал припинив своє 

існування взимку 1944 року, а його наступником став журнал «Повстанець», 

що виходив із листопада 1944 року. У «Повстанці» була опублікована 

присяга воїна УПА, публікувалися повстанські пісні, «шпильки» (гуморески, 

що стосувалися політики Сталіна, а часто – реальні факти), оповідання та 

авторська поезія учасників УПА. Редакція журналу просила учасників 

збройного повстання надсилати пісні, адже «український народ рясно оспівав 

свою багату в збройну боротьбу з ворогами історію, цілу героїку тої 

боротьби — походи, перемоги, славні чини невгнутих борців. І наша 

сучасність творить славні чини й героїв, творить чудові пісні, пісня – 

голосний і переконливий свідок змагань і геройства українських повстанців-

революціонерів» [158]. На жаль, «Повстанець» припинив існування через 

знищення органами НКВС редакції. 

Із листопада 1943 по 1945 рік виходив журнал «Український перець» 

під редакцією Я. Старуха. Епіграф до журналу «Гей, нумо ж будемо 

сміятись! Хай плачуть наші вороги!» підкреслює гумористичне спрямування 

журналу, адже у фольклорі повстанців (анекдотах, жартах, оповіданнях, 

сатиричних піснях і ліричних монострофах) яскраво виражена сміхова 

культура. Девізом журналу були слова: «Сіють, зривають, мелють та ворогів 

перчать Українські Повстанці». У журналі висміювалися очільники 

тоталітарної машини – Й. Сталін і А. Гітлер. Журнал також містив цікаві 

малюнки, ілюстрації, карикатури: дошкульний сміх бив по ворогах нарівні зі 

зброєю. 

Частина повстанських пісень була створена на основі козацьких. Ще 

одним опертям для повстанських пісень стали пісні Українських січових 

стрільців. Саме завдяки повстанцям стрілецькі пісні поширювалися та 

фольклоризувалися. У тексти вносилися зміни, але вони були зовсім 

незначними: стрілець – повстанець, стрілецький – повстанський. Ще однією 
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основою для виникнення повстанських пісень стали пісні 1920-1941 років – 

до виникнення Української повстанської армії. Г. Дем'ян визначає такі пісні 

як націоналістичні. «Націоналістичні пісні – різножанровий тематичний 

пласт народно-вокальних творів та пісень літературного походження, 

присвячених боротьбі українців проти польських та інших окупантів, що 

велася під проводом УВО та ОУН в 1920-1941 роках» [41, с. 182].  Перше 

зібрання таких пісень вийшло вже в 1940 році («Гомін волі: Співаник 

націоналістичних пісень»). У 1943 році видано співаник «За Україну», а в 

1944 – «Збірник українських революційних пісень» (у 1946 році в 

підпільному видавництві «Юнацький шлях» побачила світ збірка 

«Нові коляди», 1947 р. – вийшли пісні Саника, співаник Голяша, «Збір пісень 

УПА» та пісні з «Денника сотенного «Крилача»). 

Проте професійно укладені збірники з'явилися лише згодом завдяки українсь

кій діаспорі. Зокрема, в опублікованому в 1947 році невеликому за 

обсягом виданні «З поезій повстанської боротьби (передрук краєвих видань. 

– Ч.1)» були зібрані взірці повстанського фольклору, що в 1945 – 1946 роках 

друкувалися в журналах «Лісовик», «Інформативні вісті», «Стрілецькі вісті», 

«Перемога» тощо.  У передмові упорядники збірника підкреслили: «Ці вірші 

складали найкращі з-поміж нас, знає їх цілий український нарід, вміє їх 

напам'ять кожня українська дитина, бо вони повстали зі землі, де кожна 

грудка освячена, а кожний кущ заборолом проти ворога –  з землі, що зветься 

– Україна». У 1947 році в підпіллі був надрукований пісенник «Саник». 

Повстанський стяг (Збірник революційних пісень)». Збірник присвячено 

п'ятиріччю героїчної боротьби УПА з німецько-фашистськими і російсько-

більшовицькими окупантами України за Українську Самостійну Соборну 

Державу. Збірку передруковано в книзі «Літопис Української Повстанської 

Армії» (Том 12), що вийшла в Торонто в 1989 році. До кожного тексту 

подано мелодію. Здебільшого у збірці уміщено маршові пісні або ж 

історичного змісту. У 1950 році в Регенсбурзі «Закордонні Частини 

Організації Українських Націоналістів і Братства бувших Вояків УПА ім. св. 
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Юрія Переможця» видали «Співаник УПА» (за редакцією Б. Кравціва, В. 

Шульги, Б. Нижаківського). Він адресований, перш за все, тим українцям, які 

вимушено покинули рідний край. Це була перша збірка таких пісень, 

опублікована за кордоном. Попри те, що критики визнають, що повстанські 

пісні музично недосконалі, у них правдиво та щиро (хоч, може, і неповно) 

відображено всі ті події, які відбувалися в Україні в 40-их рр. ХХ століття. 

«У цих піснях бринять многострунно всі акорди душі українського народу, 

який у надзвичайно важких обставинах продовжує свою вікову боротьбу за 

свободу, пише кров'ю одну з найбільш світлих сторінок своєї історії. У 

піснях УПА є гумор, кохання, трагізм, жаль, відвага, мужність, ненависть до 

ворога, любов до Батьківщини, героїзм, а передусім віра в перемогу…, є 

образи славного минулого, героїзм сучасного» [180, с. 5]. У передмові також 

зазначено, що, на відміну від стрілецьких пісень, у піснях УПА є більше 

бадьорости, мужности, героїзму, відданости великій справі та віри в 

перемогу українського народу. У них присутні постаті бійців і командирів. У 

збірці вміщено 65 пісень, до кожної з яких подано ноти. Пісні жодним чином 

не класифіковані, але бачимо у співанику й ті пісні, що були поширені між 

січовими стрільцями. Автори текстів і мелодій не вказані. Попри те, що 

критики, аналізуючи співаник, виявили в ньому низку недоліків, це, однак, не 

зменшує його цінність. У 1959 році в Нью-Йорку в серії «Музичні видання» 

виходить збірка «Лента за лентою. Маршові пісні на мішаний хор і бандуру». 

Опрацював пісні Р. Левицький, учитель класу бандури при Українському 

музичному інституті в Нью-Йорку. Збірка зовсім невелика, у ній розміщено 

всього лише 7 пісень, серед яких дві повстанські, три стрілецькі пісні, а 

також «Гамалія» Тараса Шевченка та «Мово рідна» С. Воробкевича. У 1968 

році в Торонто вийшла друком антологія української поезії «Слово і зброя». 

У 1968 році в Торонто вийшла друком антологія української поезії «Слово і 

зброя». Укладач Л. Полтава зібрав вірші людей, які безпосередньо причетні 

до УПА. У книгу потрапили й повстанські колядки, варіанти яких донині 

зустрічаються у фольклорному побутуванні Західного Поділля. 
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90-і роки минулого століття ознаменувалися посиленою увагою до 

повстанської творчости, особливо в регіонах, де вела боротьбу Українська 

Повстанська Армія: на Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині, Волині. На 

зорі української незалежности виходить друком низка збірників 

повстанських пісень. Так, у 1990 році у Дрогобичі стараннями З. Бервецького 

виходять дві збірки: «І скажем правду в очі всім…/Знаним і незнаним борцям 

за волю України присвячую» і «А ми тую червону калину: Пісні української 

національно-визвольної боротьби». У Тернополі побачили світ три випуски 

«Повстанських пісень» (1992, 1993, 1995), упорядником яких був В. 

Подуфалий. Там же в 1993 р. надруковано збірник антиокупаційних пісень 

«Лицарям волі» (упор. П. Шимків). У Рівному в 1992 році Є. Шморгуном 

упорядковано пісенник «Ми у вічі сміялися смерті: Повстанські пісні». 

Тексти пісень подано без мелодій. Про пісні УПА, записані на Волині, 

говорить О. Смик, якиий у Рівному в 1992 році видає збірку «Повстанські 

ночі: Пісні Повстанської Армії, записані на Волині». Видання приурочене 

першому Всеукраїнському пісенному фестивалі «Повстанські ночі», 

присвяченому 50-літтю від дня створення УПА. Фестиваль відбувся на 

Рівненщині в серпні 1992 року. Збірка ілюстрована дереворитами 

повстанського художника Ніла Хасевича. Вона, за словами упорядника, не 

претендує на науковість чи літературну достовірність.  Тексти, опубліковані 

в пісеннику, – це пісні, записані на Волині впродовж 1941-1952 рр. В. 

Степанюк, учасницею УПА. До багатьох пісень подано її коментарі. 

Важливим із погляду фольклористики є те, що упорядник не редагує тексти, 

не вносить зміни в них, а публікує так, як їх записала В. Степанюк. Однак 

суттєвим, на нашу думку, недоліком є те, що пісні подані без мелодій.   

Великий масив повстанського пісенного фольклору представлений у 25 

томі «Літопису УПА» [119]. У книзі вміщено 604 повних тексти 

повстанських пісень і, крім того, 68 уривків. Усі вони класифіковані за 14 

розділами: гімни й марші; історичні пісні; про долю народу; повстанський 

світогляд; доля повстанця; доля дівчини, мами, рідні; тюрми й табори; 
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любовні; військовий побут; розважливі; жартівливі; коляди; післяповстанські 

пісні; післяповстанські авторські пісні. Розділи мають власну структуру. Так, 

пісні з розділу «Повстанський світогляд» поділяються на: «заклик; обставини 

повстання; про наставлення повстанців; осудження катів; про жертви і їм 

належну шану; почесть упавшим». Окрім того, у межах кожного розділу 

виділено до- та післяповстанські пісні й пісні власне повстанські. Упорядник 

подає не лише сам текст, але й варіанти, що підтверджує одну з основних 

ознак фольклорного наративу – варіантність. Видання отримало схвальні 

відгуки серед науковців. Високо оцінює працю З. Лавришина Г. Дем’ян і в 

журналі «Народна творчість та етнографія» публікує рецензію «Найповніше 

видання повстанських пісень» [39]. Г. Дем’ян зазначає, що З. Лавришину 

вдалося встановити авторство багатьох текстів, зафіксувати варіанти пісень, 

опублікувати мелодії до текстів, долучити до збірки тюремні й табірні пісні. 

Щоправда, не можемо не погодитися з Г. Дем’яном у тому, що хибує 

структурно-композиційна будова збірки. На думку Г. Дем’яна, не зовсім 

вдалою є і сама назва пісенника. Адже під піснями УПА маються на увазі ті 

пісні, що творилися безпосередньо в часи УПА. У збірці присутні тексти, 

складені в інші хронологічні межі (про що зазначає сам упорядник), тому 

кращою для праці З.Лавришина була б назва «Повстанські пісні».   

Дослідження науковців засвідчили, що фольклор повстанців – справді 

невичерпне багатство. Тільки в приватному архіві Г. Дем’яна зібрано понад 2 

тисячі повстанських пісень. Оскільки цей фольклорний пласт творився 

здебільшого на теренах Західної України, то саме цей регіон був базовим для 

експедиційної роботи дослідників. Обстеживши впродовж останніх десяти 

років півсотні населених пунктів Яворівського району Львівщини, Є. Луньо 

записав майже тисячу пісень (разом із варіантами). Джерельна база 

повстанського фольклору постійно розширюється, ще й сьогодні учасники 

польових експедицій записують нові пісні. З огляду на це, повстанський 

фольклор потребує детальнішого теоретичного вивчення. Вище ми 

зауважували, що значна частина повстанського фольклору збережена завдяки 
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публікаціям у підпільних виданнях. Зразки фольклорної прози періоду 

національно-визвольних змагань 1940-1950-х pp. увійшли до збірки М. 

Зінчука «Народні оповідання» (Київ, 1993). З часу проголошення української 

незалежности побачили світ і перші наукові розвідки, де висвітлюються 

питання жанрово-тематичного розмаїття повстанського фольклору, його 

ґенези. Найбільш ґрунтовними у сфері вивчення повстанського фольклору є 

дослідження Г. Дем’яна.  

Дослідниця міського фольклору О. Харчишин зазначає, що, починаючи 

з 20-30-х рр. ХХ століття, на традиційний сюжет релігійних колядок 

накладаються суспільно-політичні, патріотичні мотиви, або ж виникають 

колядки-новотвори, які сповіщають про події, що відбуваються в Україні. 

«Трагічна сюжетність, велика емоційна напруженість, зміна функціонального 

значення – особливості колядок-новотворів трагічного в українській історії 

періоду більшовизму» [208, с. 32]. Тексти таких колядок отримують 

політичні смисли, втрачаючи при цьому свої першопочаткові функції та 

ознаки. 

Розвідку, присвячену повстанським пісням-баладам, які займають 

значний пласт повстанського фольклору, пише П. Шимків. На основі 

записаних на Тернопільщині текстів автор у контексті фольклорних балад 

досліджує балади повстанські, які «продовжують традицію побутування 

баладних народних мотивів у піснях» [218, с. 89]. П. Шимків зазначає, що 

сюжет у повстанських баладах швидкий, динамічний, розгортається без 

ретардацій, мотиви, образи традиційні, наявні гіперболізація та 

психологічний паралелізм. Цей же автор вивчає християнські мотиви й 

образи в повстанських і табірних піснях. Повстанці часто зверталися до Бога 

та Богородиці, щоби вони допомогли визволити рідний край із неволі, 

підримали у важку хвилину боротьби. Те, що релігійні мотиви та образи є 

одними з провідних у повстанській пісенності, дослідники пояснюють 

високим рівнем інтелекту повстанців, поєднанням патріотизму з 

релігійністю.   
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Перші розвідки Р. Кирчіва, присвячені повстанському фольклору, 

появляються на сторінках преси ще в 90-х роках минулого століття. 

Дослідник зауважує, що для повстанської творчости характерні всі ознаки 

фольклору. Ба більше, вилонилася ця творчість у період боротьби за 

держаність і незалежність українського народу, у ній оприявнилися його 

переживання, думки та почуття, що беззаперечно вказує на її фольклорність. 

Повстанський фольклор львівський професор розглядає в широкому 

розумінні й, окрім фольклору періоду УПА, зараховує сюди фольклор 

політичних в'язнів, засланців, поселенців. 

 У вже згадуваній монографії «Двадцяте століття в українському 

фольклорі» світлої пам'яти Р. Кирчів простежує генетичний зв'язок 

повстанського фольклору з іншими його пластами. Автор зазначає, що, на 

відміну від інших суспільно-політичних пісень, у повстанських уперше 

прозвучала ідея власної української держави та її незалежности.  

Першою дисертацією з фольклористики, присвяченою національно-

визвольному русі  у ХХ столітті в Україні, стала праця Р. Крамара «Фольклор 

національно-визвольної боротьби українського народу 1940-1950 рр (за 

матеріалами Західного Поділля)» (1996). Дослідник суголосний з іншими 

науковцями, що в боротьбі з ворогом фольклор є важливою зброєю. 

Повстанська словесність не виникла випадково, а стала логічним 

продовженням попереднього антиокупаційного фольклору. Антиокупаційний 

фольклор слов'янських народів зазнав кращої долі, якщо порівняти з 

українським, який тривалий час був табуйованим. Ця робота отримала 

схвальні відгуки серед науковців.  

Сьогодні повстанські пісні здебільшого відсутні в українських 

пісенниках, у підручниках з усної народної творчости вони не входять до 

жодного з підрозділів. Г. Дем'ян зазначає, що такі пісні належать до 

історичних, адже в них «маємо осмислену й оспівану українським народом, 

надзвичайно важливу в його минувшині, хоча порівняно не таку вже й 

довготривалу за часом, як для історії, епоху глибокого усвідомлення 
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необхідності об'єднання всіх пошматованих між завойовниками 

етнографічних земель і створення незалежної держави» [41, с.5].  

Львівська дослідниця Г. Магас вивчає основні мотиви та концепти 

регіонального фольклору Стрийщини [128], [129]. Уже згадуваний нами 

вище Є. Луньо досліджує декілька аспектів повстанського фольклору, 

зокрема вплив повстанської творчости на формування національної 

ідентичности. Значна частина розвідок науковця присвячена сатирі в 

повстанському фольклорі [121], [122], [123], [124]. С. Мазур на основі 

покажчика О. Кузьменко «Суспільно-побутові пісні» укладає покажчик 

повстанської пісенности [132]. Окремі аспекти повстанської творчости 

вивчали також Г. Кравцова [99], Я. Гарасим [21], О. Чікало [215], Г. Сокіл 

[178] та інші дослідники. 

Однак широкий масив повстанського фольклору й сьогодні 

залишається полем для подальших студій над ним. Особливо це стосується 

проблем текстології, виокремлення основних структурних елементів 

сюжетики та базових концептів, здатности до розширення та збагачення  

змісту темами й мотивами зі сфери актуального суспільно-політичного життя 

тощо. Повстанський фольклор періоду ОУН-УПА є тією формою 

колективної історичної пам'яти, що стала важливим джерелом окреслення 

національної ідентичности українців. Для окупантів він виявився 

нездоланною духовною зброєю. 
Політичний вектор фольклору спротиву 

Американська фольклористка Л. Дег зазначає, що наука про культуру 

(чи то антропологія, чи то фольклор) завжди була політичною. На її думку, 

фольклор – це і є політика [230, с. 527]. Така теза  не підлягає сумнівам, адже 

колективна творчість – рефлексія усіх сфер буття спільноти (громадської, 

господарської, соціальної чи державної, які можемо трактувати як політику в 

широкому її тлумаченні). З іншого боку, фольклорний продукт в усі часи 

виникає як відповідь на ті чи інші дії панівної/керівної верхівки, що 

впливають на носіїв фольклору, споживачів і тих, хто переймає традицію. Це 
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дозволяє говорити, вже у вужчому контексті, про політичність фольклору, 

що особливо виразно проявляється в текстах періодів суспільної 

турбулентности. Природно, отже, що саме політично-державницький 

характер є однією з визначальних рис фольклору спротиву. Про 

заангажованість народної творчости в політичні події та процеси українські 

фольклористи говорять, починаючи ще з ХІХ століття. Певною мірою про це 

згадували М. Максимович  (передмова до збірника «Малоросійські пісні», 

1827) і М. Костомаров («Дві руські народності», 1861). Однак 

першопрохідцем у дослідженні політичного фольклору був М. Драгоманов. 

Саме він першим вживає лексему «політичний» відносно жанрів фольклору. 

Так, серед побутових пісень учений  виокремлює «пісні життя політичного»: 

пісні дружинно-княжого періоду, козацькі, гайдамацькі, рекрутсько-

кріпацькі, а також пісні про волю [46]. У 1883 році в Женеві виходить друком 

його однойменна праця «Політичні пісні українського народу ХVІІІ – ХІХ 

століть» (перша частина). Вона є продовженням роботи, яку М. Драгоманов 

розпочав разом із В. Антоновичем. Завдяки їхнім старанням у 1874 році в 

Києві опубліковано розвідку «Історичні пісні малоруського народу із 

заувагами В. Антоновича і М. Драгоманова» [65]. У роботі «Українські Пісні 

про Громадські Справи, або Політичні Пісні Українського Народу ХVІІІ – 

ХІХ століть» дослідник зауважує, що зацікавленість українців суспільними 

справами є вищою, як порівняти з поляками та росіянами. Аналізуючи 

тексти, М. Драгоманов вибудовує ланцюжок для означення характеру пісень: 

історичні – громадські – політичні, який можна уважати синонімічним, але 

саме термін «політичний» можна уважати найбільш придатним. Учений 

підкреслює, що політичність фольклору визначає низка чинників, передовсім 

міжкласові, міжетнічні чи міжконфесійні суперечності та конфлікти, які й 

зумовлюють несприйняття статусу тої політики,  яку влада намагається 

провадити офіційно. 

Питання політичного характеру фольклору не оминули увагою і 

представники львівської гілки вітчизняної фольклористики ХХ століття: І. 
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Франко, В. Гнатюк і Ф. Колесса. І. Франко у своїй рецензії на «Сербські 

народні думи і пісні», зокрема, зазначає, що саме тоді, коли громада починає 

критично оцінювати актуальну суспільну ситуацію, виникають нові 

сатиричні пісні з багатим соціологічним матеріалом [205, с.59]. Відомий 

дослідник  фольклористичної спадщини І. Франка С. Пилипчук зазначає, що 

той підтримує драгоманівську концепцію історичної (громадсько-політичної) 

пісні ще і як тексту окремої соціальної групи чи соціальної події [155, с.236]. 

Цікаво, що І. Франко бачить політичні смисли не лише в піснях, а й також у 

паремійних жанрах, які завдяки своїй лаконічності влучно та вдало 

віддзеркалюють світоглядні позиції етносу. Суголосний із поглядами М. 

Драгоманова та І. Франка  на пісні і Ф. Колесса. Дослідник поділяє їх на 5 

груп, чільне місце серед яких займають пісні історичні та політичні, і ставить 

між цими піснями знак рівности. До них Ф. Колесса відносить пісні віку 

дружинного та княжого, про панщину, а також козацькі, гайдамацькі, 

рекрутські, пісні про волю. На думку вченого, у таких піснях не лише 

зображено історичних персонажів і події, але й оприявнюються зміни 

громадського ладу, родинного життя та релігійного світогляду. Дослідник 

зауважує, що всі важливі події, що вплинули на життя народу та на зміни 

громадського й суспільного ладу, відображені більшою або меншою мірою в 

народних піснях. Завдяки таким пісням можна прочитати історію народу від 

найдавніших часів до сучасного періоду [91, с. 184]. 

 Аналізуючи наукове осмислення політичного вектора у фольклорі, не 

можемо не згадати імені В. Гнатюка. У роботі «Галицько-руські анекдоти» 

(1899) він зауважує, що народний анекдот є важливим компонентом сміхової 

культури українців [19]. Він базується на побутовому підґрунті, але, 

водночас, може слугувати індикатором колективного несприйняття реалій не 

лише господарських, а й певних суспільних реалій. Досліджуючи тексти, в 

яких помітно озвучені мотиви протесту проти  різного штибу поневолення, 

В. Гнатюк аналізує не лише анекдоти, а й народні оповідання та пісенні 

новотвори. Аналізуючи фольклор з погляду його політичности, не можемо 
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оминути постати академіка С. Єфремова. Його «Щоденники» стали 

неоціненним джерелом для вивчення тих суспільних настроїв, які панували 

серед населення підрадянської України [50]. Він задокументував фольклорні 

тексти, які були віддзеркаленням об'єктивного сприйняття народною 

свідомістю політики радянської влади. Анекдоти, зафіксовані С. Єфремовим, 

свідчать не лише про розширення сюжетного спектра, а й про політизацію 

цього жанру. На відміну від аберованого в офіційній пропаганді оспівування 

переваг нового життя, анекдоти того часу мають вернакулярний, 

антирежимний характер. Усе частіше навіть у текстах на господарсько-

побутову тематику простежуються політичні акценти. Процеси 

колективізації та індустріалізації стали імпульсом для появи опозиційних 

анекдотів, що виникали передовсім у середовищі української інтелігенції. 

Анекдоти, що висміювали стосунки в родині, викривали девальвацію 

мооральних цінностей, найчастіше в міському робітничому просторі, що 

свідчить про послаблення домінуючої ролі селянства як творця фольклору. 

         Бурхливі суспільно-політичні процеси та революційні потрясіння ХХ 

ст. змінили свідомість широких громадських мас та увиразнили політичну 

спрямованість фольклорних текстів різножанрової природи. Відомий 

львівський дослідник Р. Кирчів зазначає: «В українському фольклорі ХХ ст. 

небувало загострилася увага до політичної історії та актуальних суспільно-

політичних реалій буття, бачення під цим кутом зору подій, діяльності і 

поведінки людей». Фольклорні тексти постають не лише як відповідь на 

суспільні виклики, але і як засіб формування уявлень про реальність. Учений 

висновковує: «помітна політизація, нові ідейно-політичні якості усної 

народної словесності – характерна особливість новітнього 

фольклоротворення, тому не може бути обійденою дослідницькою увагою» 

[83, с.12]. Фундаментальними для вивчення політичного складника 

фольклору є публікація Р. Кирчіва «Фольклор у системі новочасної 

української культури» (1999) і монографії цього автора  «Етюди до студій 

над українським народним анекдотом» (2008), «Двадцяте століття в 
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українському фольклорі» (2010). Учений досліджує діахронну трансмісію  і 

соціально-культурну трансформацію різних жанрів усної словесности, 

простежує якісні зміни та модифікації у змістовій природі фольклорної 

традиції. Він глибоко і скрупульозно аналізує політичний феномен 

фольклору, не оминаючи таке псевдофольклорне явище, як радянський  

фольклор. У вибудованому за хронологічним принципом дослідженні Р. 

Кирчів ґрунтовно характеризує фольклор «серед катастрофи воєн і 

переворотів» – ідеться про тривалий час замовчуваний фольклор періодів 

УСС, УПА і голодоморів, в яких і домінують мотиви державницького й 

політичного характеру. Студії над політичним вектором фольклору 

провадять і інші представники львівської школи фольклористики. Варто 

згадати фундаментальний цикл наукових студій О. Кузьменко, дослідження 

Є. Луня. Суспільно-політичні події та релігійний рух у підрадянській Україні 

1920-х рр. крізь призму фольклору досліджує В. Дяків [49]. Детальному 

аналізу фольклорних текстів політичної сатири присвячена монографія М. 

Чорнопиского «Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття у 

записах Сергія Єфремова» [216]. Є. Луньо зазначає, що «особливо влучною і 

дошкульною зброєю, найбільш доступною народові і якою він майстерно 

володів, стала уснопоетична сатира. У ХХ ст. вона розвинулася  настільки 

плідно, що почала проявлятися різною мірою фактично у всіх фольклорних 

жанрах, в  тому числі й у календарно-обрядових: зокрема колядках, 

щедрівках, гаївках» [120, с. 130]. 

Політичний компонент фольклору став предметом дослідницького 

дискурсу Я. Гарасима. У роботі «Політичні жанри фольклору (ідейний 

конструктивізм мелосу та естетика народної сатири)» автор підкреслює, «що 

ж до українського фольклору, то найвищим мірилом його політичності було 

ставлення до питання побудови незалежної держави» [21, с. 125]. Учений 

аналізує основні ознаки політичного фольклору, до яких відносить 

переосмислення відповідно до викликів часу, швидке старіння та 

деактуалізацію. Погоджуємося з Я. Гарасимом у тому, що наймобільнішими 
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політичними фольклорними жанрами є анекдоти, прислів'я, пісні [там само, 

с. 128]. Уважаємо, що сьогодні цей ряд доцільно доповнити жанрами, які 

активно побутують в Інтернеті, а саме: мемами, фотожабами, 

демотиваторами тощо, адже соціальні мережі миттєво «вибухають» як 

відповідь на всі суспільні події.  Я. Гарасим розмірковує і над питаннями 

опозиційности політичного фольклору, пропонуючи розмежовувати тексти 

на конструктивні, в яких домінують державницькі, національно-патріотичні 

мотиви, та деструктивні, що мають викривальний, протирежимний характер. 

Інакше кажучи, політичний фольклор може бути як опозиційним, так і 

прорежимним, залежно від суб'єкта фольклорного процесу. Тексти обох 

типів, відповідно,  мають  ознаки протестности й пристосування та можуть 

взаємодіяти.  

 Політичний фольклор вивчають і представники київської школи 

фольклористики. Дослідженню політичного складника фольклору частково 

присвячені публікації І. Грищенко, яка вивчає  питання стереотипізації  у 

фольклорі. У 2008 році вийшла збірка Є.Пащенка «Український політичний 

фольклор» [150]. Науково осмислення політичного фольклору здійснив Р. 

Лихограй. Він  уважає, що «головними критеріями “політичностіˮ 

фольклорних текстів є прямо вербалізоване чи завуальоване ставлення 

колективного автора до певної історичної постаті чи події…» [117, с. 156]. 

Дослідник запропонував розглядати політичний фольклор як наджанрову 

категорію. Ми, однак, маємо до цього певні перестороги. 
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1.3. Українські Майдани у візії гуманітарних досліджень 

Особливо цікавими для дослідників є фольклорні твори, що 

вилонилися на ґрунті знаково стресових суспільних подій, які відбуваються в 

Україні упродовж останніх п'ятнадцяти років. Такими переломовими 

феноменами стали вітчизняні Майдани (Помаранчевий, Податковий, 

Мовний) і, особливо, Революція гідности, що знайшли своє відображення у 

відповідних новотворах. Це корелює з тезою про те, що саме в межових 

ситуаціях пробуджується колективноавторська свідомість і, відповідно, 

активізуються фольклоротворчі процеси. «Феномен українського Майдану та 

героїчний опір іноземній інтервенції вкотре потвердив наріжну вартість 

національного фольклору як духовного осердя народу України: українське 

народне слово та національна традиція для усього українства й представників 

етноменшин стали символом державності, вільнодумства та патріотизму» 

[73, с. 20]. Такий фольклор стає і політичною зброєю проти опонентів, і 

засобом соціальної адаптації та єднання спільноти, і безпосереднім виразом її 

єдности, тобто консолідації навколо спільних, сформованих віками, 

світоглядних цінностей. Так, спостерігаємо тісний зв'язок новітнього 

фольклорного українського продукту з фольклором минулих століть, і чи не 

найбільше зі стрілецькою та повстанською творчістю. Варто також 

зазначити, що вивчення актуального фольклору спротиву, на відміну від 

створюваного в умовах підпілля повстанського, іде у двох паралельних 

напрямах – збиральницька робота зі створення джерельної бази й, одночасно, 

теоретичні дослідження. Різножанровий фольклорний пласт сьогодення стає 

предметом зацікавлення багатьох дослідників як в Україні, так і за кордоном.  

 Однак з огляду на те, що процес творення сучасного протестного 

фольклорного пласту ще не завершений, а  активно продовжується, студії над 

ним належать до найменш розробленої ділянки вітчизняної фольклористики. 

Попри те, що роботу дослідників суттєво полегшує феномен актуалізації 

фольклорних новотворів завдяки комунікації в інтернет-просторі, який 

виконує своєрідну функцію механізму їхнього збереження, проблеми 
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вивчення все ж існують. Вони пов'язані зі швидкою зміною джерельного 

матеріалу, його плинністю (спричиненою спресованістю подій у часі), 

небезпекою втрати (що надалі ускладнить наукові реконструкції) і 

важливістю чіткої хронологічної фіксації. Загалом, фольклорний продукт 

українських рухів спротиву ХХІ століття є достатньо суперечливим.  Він, 

зокрема, передбачає дискусії щодо співвідношення класичного фольклору та 

сучасних форм спонтанної творчости в культурі спротиву, а також щодо 

визнання фольклорними таких феноменів, як меми, «фотожаби», графіті, 

листівки, плакати тощо. Перед дослідниками відкривається широке поле для 

ґрунтовного аналізу як вербального, так і невербального складників 

фольклору українських Майданів. Той факт, що фольклористи є не лише 

свідками, а й безпосередніми учасниками фольклорної комунікації періоду 

2004-2015 років в Україні, суттєво полегшує такі дослідження. Окремі 

аспекти фольклору періоду Помаранчевої революції розглядали у своїх 

розвідках О.Бріцина, І. Головаха, М. Дубинянський, Л. Іваннікова, 

О. Харчишин, О. Чебанюк. Значну увагу приділяє цим питанням Н. Лисюк. 

Вона досліджувала і фольклорний продукт Помаранчевого майдану 2004 

року, і новотвори Революції гідности. Констатуємо, що мирна форма 

Помаранчевого протесту дала змогу зафіксувати значну кількість текстів. 

Однак, як не парадоксально, такий фольклорний продукт не став об'єктом 

прискіпливої уваги дослідників. Хочеться вірити, що в майбутньому він таки 

стане об'єктом зацікавлень фольклористів.   

Революція гідности стала потужним поштовхом до написання 

авторської музики та поезії, яка вже встигла стати об'єктом досліджень 

науковців. Так, ще у 2014 році, по гарячих слідах, вийшла стаття С. Чернюк 

[212]. Дослідниця впродовж усього періоду Революції гідности фіксувала 

вірші, поширювані в соціальних мережах. Авторка свідомо обирала поезію 

тих людей, які були прихильниками Євромайдану. Цікавим і потрібним для 

гуманітаристики є літературознавче дослідження Г. Горішної [28]. Молода 

науковиця вивчає не лише поезію періоду Революції гідности, а відстежує її 
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зв'язок із поезією періодів Першої та Другої світових воєн, міжвоєнного 

періоду, Революції на граніті та Помаранчевої революції (літературу Руху 

Опору ХХ-ХХІ століть). Дисертація написана під керівництвом професора, 

фольклористки О. Лабащук. Тому не дивно, що авторка дисертації 

послуговується працями фольклористів, зокрема О. Кузьменко, О. Чебанюк 

тощо. Крім цього, Г. Горішна детально аналізує фольклорні образи, символи 

та мотиви майданної поезії. Дослідниця торкається також питання 

фольклоризації авторської поезії аналізованих періодів.  

Майдан Незалежності в Києві під час революційної зими 2013-2014 рр. 

став не лише місцем протесту а і своєрідним етнографічним полем для 

фольклористів, етнологів, мовознавців, музеологів. Однак гранична напруга 

подій Революції гідности, залученість фольклористів до активних форм 

протесту стали, як не дивно, перепоною для активного запису фольклорного 

матеріалу. Приміром, О. Чебанюк зазначає, що фольклор Помаранчевої 

революції вона фіксувала, на відміну від фольклору періоду Революції 

гідности, оскільки в неї, як і в багатьох інших волонтерів, було чимало інших 

«майданівських» обов'язків. Все ж таки, фольклорний продукт революційної 

зими 2013-2014 рр. потрапив в об'єктив дослідників. Фольклорний дискурс 

Євромайдану вивчає Л. Іваннікова [69]. Науковиця, включена в середовище 

протестувальників, записувала й нотувала паремії того часу, фіксувала 

пісенний фольклор періоду Революції зими 2013-2014. Об'єктом пильної 

уваги дослідників стала «революційна йолка». Так, лише за чотири дні 

Революції гідности (з 3 по 7 грудня 2013 року) І. Гунчику та 

Ю. Горблянському вдалося записати 153 тексти, що були візуалізовані на 

плакатах «йолки», стінах Будинку профспілок, КМДА, барикадах, вулицях 

революційного Києва. Результатом такої польової роботи стала стаття 

«Фольклорні паремії та афоризми Київського Євромайдану». Зібраний 

матеріал дозволив класифікувати їх на 5 груп відповідно до тематики: 

«революційні заклики, вимоги та декларації; народні тексти-мініатюри про 

Вітю Януковича; написи про Ніколая Азарова, Партію регіонів та інших 
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представників тогочасної влади; висловлювання про “Беркут”; паремійні 

твори про євроінтеграцію українців» [37].  

У широкому розумінні розглядає Майдан як фольклорний локус Р. 

Лихограй. «Майдан – і місце (географічно окреслена територія свободи), і 

об’єкт (образ “Майдан” та його символи у фольклорних текстах: шина, діжка, 

“коктейль Молотова” тощо), і суб’єкт політичного текстотворення (тексти, 

створені фольклорною аудиторією Майдану – учасниками Революції 

гідності)» [117, с. 134]. На думку дослідника, фольклорним текстам 

статичного періоду Майдану притаманний високий ступінь семіозису, коли ж 

ситуація в центрі Києва загострюється, Майдан переходить у динамічну фазу, 

змінюється, відповідно, і фольклорний продукт Революції гідности – ступінь 

семіозису стає низьким [там само, с. 154]. Жанрова парадигма Революції 

гідности стала також предметом зацікавлення Л. Сорочук. Вона зазначає, що 

«продуктом Євромайдану став так званий абсурдний гумор або фольклор 

протесту» [179, с. 48]. 

Фольклористика межує з багатьма галузями гуманітаристики, зокрема 

історією. Сьогодні фольклористи все частіше у своїх дослідженнях вдаються 

до методів усної історії. Термін «усна історія» уперше запропонував Дж. 

Гоулд у 30-х роках минулого століття. «Визнання унікальності подій 

Революції гідності і самоцільності людського досвіду означало необхідність 

інтерв'ювання безпосередніх учасників Революції» [87, с. 7].  

Не залишилися осторонь цього процесу і фольклористи. Під час і після 

закінчення Революції гідности вони не лише фіксували фольклорні тексти, а 

й брали інтерв`ю в безпосередніх учасників протесту. Так, уже згадана нами 

вище кандидат філологічних наук, фольклористка О. Чебанюк і кандидат 

філологічних наук О. Ковальова упорядкували книгу «Майдан. Пряма мова» 

[135]. Це перша книга видавничої серії усних історій. У збірці представлено 

інтерв`ю 35 учасників Євромайдану. У грудні 2020 року Національний Музей 

Революції Гідності презентував другу книжку «Майдан. Пряма мова», 
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упорядником якої стала Олена Чебанюк [136]. М. Міленіна вивчає 

танатологічний дискурс Майдану [139].  

Результати дослідницької роботи з вивчення фольклорного продукту 

Революції гідності були представлені під час проведення науково-

практичних конференцій, семінарів і форумів: «Євромайдан як культурний 

феномен руху протесту: джерела, методи, перспективи дослідження» (Київ, 

2014), «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму 

автобіографічної розповіді» (Львів, 2014), «Від дисидентського руху до 

Революції Гідності» (Львів, 2015), «Фольклор – стратегічний ресурс нації» 

(Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській) (Київ, 2019), «Революція гідності: на шляху до історії» (Київ, 

2019).  

Революція гідности є настільки потужним феноменом, що викликає 

гострі дискусії в позаукраїнському середовищі науковців. Н. Безбородова під 

час стажування в Університеті Альберти (Канада) у магістерській 

роботі досліджувала роль Фейсбук-середовища у творенні фольклору 

Майдану [224]. В. Лур'є, санкт-петербурзький візуальний антрополог, у 

березні 2014 року став співініціатором проведення семінару «Євромайдан як 

культурний феномен руху протесту: джерела, методи, перспективи 

дослідження», в якому взяли участь представники різних напрямів 

гуманітаристики. Зокрема, фольклористка Н. Лисюк виголосила 

повідомлення «Портрет Президента в протестному інтер’єрі: анатомія 

ненависті». Дослідниця проаналізувала такі візуальні прояви протесту, як 

зображення на плакатах, стінах, рекламних щитах тощо. Для цих зображень 

характерні зооморфізація, демонізація, вульгаризація образу В. Януковича, 

обігрування його кримінального минулого. На початку протестів домінувало 

прагнення просто позбавитися на той час ще чинного Президента. Надалі 

градус ненависти зростав, що вилилося у візуалізації негацій стосовно цієї 

публічної особи. 



61 
 

 

Питання фольклору Євромайдану викликало значний інтерес і у 

слухачів XV Міжнародної Школи-конференції з фольклористики, 

соціолінгвістики та культурної антропології, що проходила в Москві у квітні-

травні 2015 року, на якій В. Лур'є представив доповідь «Майдан и Куликово 

Поле как пространство борьбы за власть» [126]. Дослідник порівнює 

особливості протестного руху в Росії та Україні.  

Тому фольклорний продукт цього періоду повинен стати предметом 

серйозних наукових досліджень. Вони яскраво засвідчили, що «крім 

реального, героїчного і трагічного Майдану, є ще інший, позапросторовий і 

позачасовий. Не віртуальний і розсіяний у мережах сучасних комунікацій. 

Інший — внутрішній, суб'єктивний і приватний для кожного по-своєму, 

якщо немає інших слів — то духовний. Цей Майдан стоїть не в 

Києві чи Львові, Харкові чи Одесі, бо він позапросторовий, Він стоїть у 

всіх місцях світу, де живуть його носії — ті, для кого він є потребою 

нинішнього часу. Внутрішній Майдан не розійдеться й не перетвориться в 

ніщо, не зрадить довіру і не втратить гідності, бо він непідвладний часові. 

Він — незриме і духовне продовження всіх попередніх Майданів, на 

яких століттями ми й до нас стояли за те, щоби бути Людьми» [199]. 

Відповідно, фольклор цього періоду є частиною алгоритму поєднання 

минулого з теперішнім, тим міцним незримим стрижнем, довкола якого 

гуртуються сучасні покоління українців у боротьбі за Волю. 

Фольклорний продукт періоду російсько-української війни в силу 

низки об'єктивних чинників практично не вивчався. Це пов'язано, 

насамперед, із проблемами збору джерельної бази. Бойові дії перешкоджають 

безпосередньому включенню дослідника в середовище творення та 

побутування фольклорного продукту. Частково такий фольклор розглядає 

О. Кузьменко [101]. Мовні особливості таких новотворів розглядає Н. Лисюк 

[114]. Однак потреба в дослідженні фольклорного матеріалу, що перебуває в 

процесі активного творення, є надзвичайно актуальною, адже новотвори 

воєнного часу генетично тяжіють до фольклору усіх попередніх століть 
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боротьби проти поневолення та агресії, а також містять чимало модифікацій. 

Це вимагає від дослідників ґрунтовної теоретичної підготовки у всіх сферах 

фольклористики. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОЛЬКЛОР НАРОДНОГО СПРОТИВУ XX – XXI СТОЛІТЬ:  

ДИНАМІКА УСНОЇ ТРАДИЦІЇ 

2.1. Актуалізація фольклору в періоди спротиву 

Життєздатність фольклору впродовж тривалого часу залишається 

однією з наріжних проблем у фольклористиці. Не лише широкий загал, а й 

часто самі науковці уважають фольклор закритою та завершеною системою, 

не здатною до прогресу. І сьогодні багато дослідників неохоче сприймають 

зміни, які торкаються і фольклору, і фольклористики, трактуючи й 

позиціонуючи їх як такі, що мають лише негативний вплив. Питання про те, 

чи фольклор потенційно спроможний до еволюції, американський 

фольклорист А. Дандес підняв на засіданні Американського фольклорного 

товариства ще в 1967 році, виголошуючи доповідь «Деволюційні ідеї в теорії 

фольклору» ("The Devolutionary Premise in Folklore Theory") [227]. Учений 

спостерігав занадто повільний прогрес у розвитку фольклористики й 

критикував своїх попередників за упередження проти поступу цієї науки [там 

само, с. 167]. А. Дандеса дивує, як фольклористи могли залишатися настільки 

відданими деволюційному світогляду тоді, коли для європейської 

інтелектуальної думки загалом украй важливими були  саме ідеї еволюції та 

прогресу [там само, с. 169]. Учений зазначав, що попри те, що антропологи 

навчилися приймати та вивчати зміни, які відбуваються в культурі, 

фольклористи зазвичай продовжують споглядати на них із недовірою. 

Американський дослідник переконував, що при студіюванні фольклору 

необхідно звертати увагу на соціальний чинник, підкреслював соціальне 

визначення народу як будь-якої групи, що має спільний фактор, а знання як 

необхідний елемент життя, минулого й сьогодення. А. Дандес резюмує, що 

фольклор не погіршується чи вимирає, просто деякі жанри втрачають 

популярність а інші, навпаки, набувають її з часом, зрідка виникають нові 

фольклорні форми. Учений переконаний, що фольклор є феноменом 

позачасовим: він існував, існує і буде існувати завжди. Поки люди 
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комунікують, використовуючи при цьому традиційні форми спілкування, 

фольклористи матимуть матеріал для роботи [там само, с. 174]. Ми цілком 

погоджуємося з думкою видатного американського вченого. Продовжуємо 

напрацювання О. Івановської [77] та уважаємо фольклор відкритою 

життєздатною системою, здатною до прирощення новітніх смислів і 

трансмісії. Теоретичні положення А. Дандеса знайшли свій практичний вияв 

у реаліях суспільного життя українців. І чи не найяскравіше вони 

проявляються в періоди протистоянь зовнішньому та внутрішньому ворогові, 

відтак спротив є потужним активатором колективного креативу. Революція 

гідности й сьогочасна гібридна російсько-українська війна підтвердили, що 

фольклор є динамічним комунікативним явищем.  

 Місце Революції гідности в еволюції колективного українського 

спротиву є особливим, адже ті екзистенційні виклики, події та переживання, 

що розпочалися в згаданий період, певним чином торкаються життя всіх 

громадян суспільства, позначаючись на їхній свідомості й учинках. Окрім 

цього, вони суттєво вплинули не лише на внутрішню ситуацію в Україні, а й 

на геополітичну – у Європі та, фактично, у світі. Політичні та суспільні 

зміни, об’єднані терміном «Революція гідности», були, є та ще будуть 

предметом ретельного дослідження багатьох сфер гуманітаристики. Без 

сумніву, цікавим є також фольклорний аспект зазначеного періоду – нова 

візія майбутнього держави спричинила консолідацію нації, актуалізувала до 

життя суспільно-політичні мотиви в народній творчості. У травматичних, 

спресованих у часі, умовах творився різножанровий фольклорний продукт. 

Учасники Революції гідности спільно створювали загальнонаціональне 

середовище українського фольклору, яке у визначальних своїх рисах виявляє 

живу функціональність і творчу продуктивність. Такий фольклор як 

надзвичайно мобільне явище сприяє виявленню наявних поведінкових 

стереотипів, тому в цьому також можна вбачати його культурну та соціальну 

функції. Революція гідности покликала на київський Майдан і сотні майданів 

в інших містах і містечках мільйони українців, спричинивши до появи 
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лексем-новотворів із позитивною («майданувати», «майданування») та 

негативною («майданутий», «майдаун») конотаціями. Зазначимо, що лексеми 

«майданутий», «майдаун» є продуктом творчости опонентів Майдану, так 

званого антимайдану, провладного мітингу. Пані Надія, пенсіонерка із 

Шостки Сумської області, учасниця антимайдану, розповідає: «Я 

організовувала поїздки до Києва на антимайдан і сама була активною його 

учасницею. Я поділяла погляди Януковича, мене влаштовували ціни, пенсія. 

Навіщо мені, пенсіонерці, та Європа? У Маріїнському парку ми стояли, 

співали, нас там годували. Було весело. Так, нам за це платили, але це 

нормально, бо люди ж цілий день стояли… Сьогодні я ностальгую і за 

Радянським Союзом, і за владою Януковича…» (проєкт «Приховані спогади» 

("Hidden memories"1)) [Додаток В]. Тобто, події Революції гідности стали 

каталізатором формування двох паралельних соціумів із власними системами 

цінностей: одні крокували в майбутнє, інші оглядалися назад. Таку ж думку 

про антимайдан і його учасників має активний учасник Революції гідности 

Мар’ян (Коломия-Варшава): «Люди на антимайдані були реакціонерами: 

вони не спроможні створювати щось нове, а лише реагувати на щось 

новостворене кимось іншим. Наприклад, був Майдан – вони створили 

антимайдан. І в цьому “анти” вони самі себе поховали. Коли ми прагнемо 

рухатися вперед, то не можемо відштовхуватися від позиції “проти”… 

Можливо, їхня ідея програшна, бо вона з минулого століття. І чим швидше 

вони це зрозуміють, тим краще для них же самих: вони зможуть якось краще 

прожити своє життя. А поки вони розбивають плити на Майдані. Але ж 

пам'ять не розіб'єш…» (проєкт «Приховані спогади») [Додаток В].   

                                                             
1 «Приховані спогади» ("Hidden memories") – усноісторичний німецько-

український проєкт, що відбувся в Києві у 2017-2018 рр. і ставивив за мету 

створення мобільного аудіододатку (екскурсія місцями Майдану), що містив 

би спогади прихильників і противників Революції гідности. Учасницею 

проєкту була авторка дисертації. 
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Зауважимо, що Майдани в Україні періодично повторюються: йдеться 

про Помаранчевий 2004 року, Податковий – 2010, Мовний – 2013. Щоправда, 

історики та політологи лише два з них (Помаранчевий та Євромайдан) 

виокремлюють як революційні події. Якщо порівняти з Помаранчевою 

революцією 2004 року, то Революція гідности – явище більш потужне за 

кількістю учасників, увагою преси, підтримкою людської спільноти і своєю 

суспільно-політичною значимістю. Фактично, у ХХІ столітті Майдан стає 

для українців новочасним національним символом, адже він індукував 

експресію генів національної непокори та гідности, які намагалися знищити 

десятиліттями репресій, утисків, терору та застою.  

     Зважаючи на те, що на вулицях і площах українських міст пліч-о-пліч 

стояли люди різного віку, різної статі, різного віросповідання, з різним 

освітнім та майновим статусом, можемо сказати, що в досліджуваному 

фольклорному пласті важко виокремити якусь одну іманентну 

характеристику, чи певний, для прикладу, джендерний аспект. Революція 

гідности була актом діяльности громади, що мала спільну особливість – 

переживала величезне соціальне потрясіння. Фольклор Революції гідности 

можемо також розглядати і як різновид політичної культури. Попри гостроту 

ситуації та високу напругу середовища, в якій формувався цей фольклорний 

пласт, він є толерантним до багатьох явищ, які за інших умов були 

предметом дискусій: приміром, немає акцентів на мовному питанні. 

Свідченням цього є те, що плакати протестувальників були написані різними 

мовами – російською, польською, англійською – з абсолютним, безумовно, 

переважанням української. На нашу думку, «революційний» фольклор також 

вільний від регіональних характеристик, попри те, що топонімічний і 

діалектологічний його складники виражені яскраво. Фактично, такий продукт 

доволі складно стратифікувати за ознаками (професійною, віковою, 

майновою), крім ситуаційної.  

У розгортанні Революції гідности соціологи виокремлюють три етапи: 

мирний стихійний Майдан-мітинг (21.11.13–29.11.13); стаціонарний Майдан-
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табір (30.11.13–18.01.14) і кульмінаційний, радикалізований, Майдан-Січ 

(19.01.14–20.02.14). Історик В. Вятрович, актор і «голос Майдану» Є. Нищук 

узагалі уважають, що Майдан – Запорізька Січ ХХІ ст., оскільки туди, як 

колись на Січ, втікали всі, хто прагнув волі [133, с. 88]. Відмінності кожного 

з періодів вплинули й на фольклорний продукт Революції гідности, 

фактично, він еволюціонував від напівжартівливої заклички «Хто не скаче – 

той москаль» до трагічно-урочистого гасла «Герої не вмирають!» і сповненої 

трагізму рядків «Плине кача». Цей фольклоризований варіант пісні 

літературного походження [177] актуалізувався у ХХІ ст. і став народним 

реквіємом за новочасними українськими героями: і розстріляною «Небесною 

Сотнею», і воїнами, що загинули в період сьогочасної гібридної російсько-

української війни. Зауважимо, що саме війни, яких, за підрахунками 

істориків,  за останні 5,5 тис. років було понад 15 тисяч (із яких понад 130 

розв’язано в проміжку від 1945 року до наших днів), часто стають 

поштовхом до появи різножанрових фольклорних текстів як колективної візії 

екзистенційно складного буття. Усебічному вивченню драматичного досвіду 

людини в українському фольклорі періоду світових війн ХХ століття 

присвячено фундаментальне дослідження львівської науковиці О. Кузьменко 

[101]. 

Епоха глобалізації, посилення тероризму та гібридних конфліктів, які 

людство переживає нині, актуалізують у світі нестабільности й загроз 

парадигму «війни і миру». Парадоксально, але для усвідомлення дискурсу 

миру треба зрозуміти дискурс війни. Тому зрозуміло, що війна як складний 

соціально-політичний феномен стає предметом дослідження багатьох сфер 

гуманітаристики, насамперед історії, культурології, філософії, політології 

тощо. На нашу думку, до студій над війною повинні, насамперед, активніше 

долучатися і фольклористи. Адже, на відміну від історії, фольклор – це не 

просто фіксація дат, це – емоційно-ціннісна оцінка певних подій очима 

свідків. Він є тією особливою формою духовної культури, яка, попри етнічні 

та соціокультурні відмінності, об'єднувала та продовжує об'єднувати народи 
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в єдине комунікативне ціле у вимірах часово-просторового континууму – за 

історичною вертикаллю та горизонталлю. Тобто, сутнісною рисою 

фольклору є те, що інформація, важлива для людини в процесі пізнання 

світу, транслюється як у межах внутрішньокультурної комунікації, так і 

міжетнічного полілогу. Фольклор у всі часи був джерелом формування та, 

водночас, інструментом збереження колективної пам'яти етносу, адже він 

акумулює його практичний, історичний, культурний, перцепційний і 

мілітарний досвіди.  

Міркування про те, що надзвичайно важливо записувати пісні, 

оповідання, пов’язані з війною, В. Гнатюк висловив ще під час Першої 

світової війни. Учений уважав, що необхідно звертати пильну увагу на пісні, 

що співаються в середовищі військових, оповідання, що розповідаються 

вояками, листи, які вони пишуть своїм рідним, говір військових і навіть на 

написи в окопах [24]. Фольклорист розробив спеціальний питальник, що 

стосувався воєнної тематики, та просив усіх, хто мав змогу, долучитися до 

процесу опитування і записування.  

Уважаємо за необхідне сьогодні, коли триває російсько-українська 

війна, записувати й занотовувати фольклор, що твориться у воєнних умовах. 

Такий фольклор – актуальний соціальний та екзистенційний досвіди 

екстремальних періодів, в яких виразно оприявнюються базові буттєві 

опозиції життя / смерть, війна / мир, добро / зло. Розуміння фольклорного 

контенту такого часу є важливим з огляду на те, що наявний у сучасному 

світі арсенал озброєння є загрозою наближення до тієї критичної межі, за 

якою завтрашнього дня в людства може просто не бути. Сьогодні доводиться 

констатувати, що, «виходячи з об’єктивних закономірностей розвитку 

людства, Третю світову війну вже не можна ні обійти, ні передчасно 

припинити. Спроби це зробити лише сильніше стиснуть пружину конфлікту 

інтересів і приведуть до її бурхливішого розпрямляння. Тому мета народів і 

всіх людей доброї волі у ставленні до Третьої світової війни – якнайбільше 

сприяти тому, щоби назрілі зміни світоустрою відбулися з 
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якнайменшою кількістю людських жертв і без вкорінення ненависті і 

непримиренності між народами» [51]. Тексти воєнного фольклору, по суті, 

можуть слугувати тими конструктами, актуалізація яких дозволяє 

відобразити механізм і форму збереження та передачі багатовікового 

колективного драматичного досвіду, як позитивного, так і негативного. 

Особливої ваги українському воєнному фольклору надає те, що він 

потверджує одну з найважливіших якостей нашого етносу – його liferesilience 

– життєстійкість і життєлюбство.  

Можемо виокремити два середовища, в яких твориться мілітарний 

фольклор: військове та позавійськове (військове та загальнонародне – за О. 

Кузьменко). Це створює низку проблем при формуванні джерельної бази, 

оскільки часто дослідник не може бути безпосередньо включений у 

середовище творення та побутування фольклорного тексту. Однак потреба в 

дослідженні фольклорного матеріалу, що перебуває в процесі активного 

творення, є посутньою не лише з огляду на необхідність виявлення 

механізмів прирощення новітніх смислів у традиційних формах 

текстотворення, а й через важливість виконуваних ним функцій. Фольклор, 

який твориться «серед катастрофи воєн і переворотів», дає наснагу до 

подолання посттравматичних синдромів [83, с.536]. 

Важливою функцією, яку виконувала Революція гідности, була 

просвітницька. Крім того, що учасники руху спротиву комунікували між 

собою, передавали один одному свій досвід і знання, на Євромайдані діяв 

«Вільний університет», де відомі діячі культури чи провідні  науковці читали 

лекції. Завдяки волонтерам працювала «Бібліотека Майдану», де можна було 

прочитати безліч книжок (своєрідний бук-кроссинг). Задіяність великої 

кількости людей, зокрема носіїв пісенного фольклору, серед яких і 

фольклористи, сприяла поширенню традиційних пісень у середовищі 

неносіїв. Так, зі сцени Майдану часто лунали псальми – побожні (духовні) 

пісні [7, с.4]. Псальми, колись поширені та добре знані в сільському 

середовищі, у другій половині ХХ століття фактично перестали побутувати. 
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«З українського фольклору та фольклористики в умовах тоталітарного 

режиму майже більш як на пів століття було відкинено глибинний пласт 

духовної спадщини – духовні вірші, псальми, пісні-молитви, пов’язані з 

християнством» [32, с. 42]. Однак етномузикологиня С. Грица, етнограф О. 

Доля, фольклористка І. Барамба, київський гурт «Стодивниця» та ансамбль 

«Божичі» завдяки численним фольклорним експедиціям повернули цей жанр 

до життя. Власне, учасники ансамблю «Божичі» заспівали на Майдані 

псальми «Про Олексія, чоловіка Божого» та «Страдальная мати». Згідно з 

тематичним принципом класифікації псальм вони належать до апокрифічних 

[9, с. 328]. Псальму «Про Олексія» виконав також і відомий фольклорист 

В. Гладунець. Він брав активну участь у Революції гідности, тому часто 

виступав / співав на сцені Майдану, як і етномузиколог М. Хай, як і 

фольклорний родинний гурт «Буття». В. Гладунець також знайомив 

майданівців із стрілецькими та повстанськими піснями. Ці пісні дуже часто 

лунали на Майдані. Їх співали для підняття бойового духу, коли на Майдан 

насувалася небезпека. Приміром, авторка дисертації пригадує, як під час 

розгону Майдану (у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року) зі сцени виконавці 

співали патріотичні пісні, зокрема М. Бурмака виконала стрілецьку пісню 

«Хлопці, підемо», коли майданівці тримали й укріплювали барикади, щоби 

не пропустити на київський Майдан спецпідрозділ «Беркут». Зі сцени 

Майдану, коли горів Будинок Профспілок, лунали пісні повстанського 

періоду: «Лента за Лентою», «Ой у лісі на полянці» тощо. Повстанські пісні 

виконували на Майдані й на честь героїв «Небесної Сотні». В. Гонський 

(один із ведучих Майдану), С. Василюк (лідер гурту «Тінь сонця») також 

співали стрілецькі («Ой у лузі червона калина» тощо) та повстанські («Там 

десь далеко на Волині»; «Ой у лісі на полянці» тощо) пісні. Учасники 

фольклорного гурту «Буття» у фольклорних експедиціях записали чимало 

стрілецьких і повстанських пісень, багато з яких виконали на сцені Майдану, 

зокрема: «Розпрощався стрілець зі своєю ріднею»; «Як з Бережан до кадри»; 

«Повіяв вітер степовий»; «Ми українські партизани». Пісня супроводжувала 



71 
 

 

учасників спротиву упродовж усього періоду Революції гідности. Народні 

пісні лунали не лише зі сцени Майдану. Приміром, один з учасників 

Революції гідности Василь (на момент Революції гідности – студент, 17 

років) розповідає2: «Хоч я і з Києва, але навчався у Львівському університеті. 

Коли почалася Революція гідности, я, не роздумуючи, поїхав одразу до 

Києва. Батьки були в Києві, але не знали, що я теж там. Я ночував у КМДА. 

Я брав свою бандуру і грав, співав старосвітські думи чи козацькі пісні. Я 

розповідав про традиції кобзарства, старосвітські бандури, знайомив широке 

коло з репертуаром кобзарів» [Додаток В]. «Українська народна пісня була 

тим консолідуючим ядром, довкола якого єдналися представники різних 

національностей, у своєму смисловому ключі вона декларувала жадобу 

свободи всіх учасників Революції гідности» [75]. Перформативність як 

окремих індивідів, так і колективів, зокрема фольклорних, сприяла 

активізації народних пісень. Актуалізація, здавалося би, маргінальних 

фольклорних жанрів, майстерність яких респондент отримав через 

опосередковану трансмісію, за умов протистояння «свій / чужий», «Майдан / 

антимайдан», набуває оживлення традиції, а відтак – повернення 

жанропродукуючої функції. Тобто, локус (Революція гідности) визначає 

модус мислення, творчого запиту фольклорної аудиторії та пропозицію 

виконавця (цитованого респондента). Таке оживлення традиції сприймається 

органічно, оскільки забезпечує фольклорну комунікацію адекватно 

протофункції. У цьому разі функціонують відображальні механізми 

трансмісії – своєрідний «ситуаційно-свідомісний транслятор». Взаємодія 

контексту ситуації та пам'яти попередніх поколінь спрацьовує на 

колективно-соціальному рівні. Така колективна пам'ять синхронізується з 

вимогами часу. 

Пісня є одним із найбільш поширених жанрів і в часі війни. На війні 

вона характеризується високим ступенем емотивности, віддзеркалює складну 

екзистенцію війни та виконує, насамперед, терапевтичну функцію. Так, 
                                                             
2 З особистого архіву авторки дисертації 
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учасники російсько-української війни розповідають, що пісня 

супроводжувала їх повсякчас3: «Ми співаємо постійно: коли збираємося в 

бліндажах, коли стоїмо на позиціях, коли важко і коли згадуємо про рідний 

дім. За час перебування в АТО я вивчив стільки нових пісень: народні, 

патріотичні, пісні українських гуртів. Пісня – те, що лікує. Хтось один почне, 

а інші підхоплять, часто навіть не знаючи слів, вивчаючи вже в процесі» 

[Додаток В]. Щоправда, справедливости ради зауважимо також, що серед 

наших респондентів були й ті, які казали, що на війні немає місця пісні 

[Додаток В]. 

Більшість пісень воєнного періоду передається усним способом (від 

ровесника до ровесника; від старшого покоління до молодшого чи навпаки). 

На нашу думку, у цьому разі діють діалогічні трансмісійні механізми, за яких 

«диференціація на суб'єкта та реципієнта є досить несталою, бо одразу 

передбачається, що реципієнт вступить у діалог і стане носієм цієї традиції, а 

отже, у майбутньому її суб'єктом» [78, с. 315]. Для людей, не включених у 

військове середовище, найважливішу роль відіграє опосередкована 

трансмісія, яка відбувається через соціальні мережі, електронні питальники 

тощо. Поширення набув також і такий механізм трансмісії, як накладання 

візуального ряду на фольклорний матеріал. Зауважимо, що таке суміщення 

аудіо- та відеоматеріалів практикувалося і наприкінці ХХ століття та стало 

одним із способів популяризації замовчуваного й табуйованого тривалий час 

стрілецького та повстанського фольклору. Однак раніше лише телебачення 

слугувало засобом опосередкованої трансмісії, сьогодні ж додалися цифрові 

засоби інформації. Якщо у ХХ столітті накладання відеоряду на аудіотекст 

було постановочним, то сьогодні візуальний ряд – хроніка подій на воєнному 

фронті. Тобто, крім просвітницької функції, додається ще й інформативна.  

Не поширені у воєнний час народні танці, побутували, однак, у період 

Революції гідности. Завдяки їм учасники спротиву знайомилися між собою, 

пізнавали одне одного і танцювальну культуру України. «Гречаники», 
                                                             
3 З особистого архіву авторки дисертації 
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«Ойра», «Картопля» тощо виконували низку функцій, серед яких виділяємо 

комунікативну та маркувальну: через танець можна було ідентифікувати 

«свого» (який танцює) та «інакшого» (який не йде до танцю). Спільне 

виконання народного танцю було оживленою завдяки відображальним 

механізмам трансмісії фольклорною пам'яттю і слугувало індикатором 

«входження / включености» у топос «Революція гідности».  

Часовий проміжок Революції збігся з періодом зимових свят, які в 

українській звичаєвості представлені чи не найбільш широко. Колядки та 

щедрівки під час Революції гідности звучали не лише зі сцени Майдану, а й 

лунали в Будинку профспілок, КМДА, біля «йолки»4, МВС тощо, зрештою, в 

усій Україні. Тобто, фольклорний текст Революції гідности функціонує не 

лише у вузькому локальному місці, а в просторовому континуумі дії. У такий 

спосіб колядники прославляли народження Ісуса Христа й виражали єдність 

з усіма протестувальниками. Колядками, які найчастіше лунали на Майдані, 

були добре знані: «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість 

стала», «Небо і земля», «По всьому світу». Будь-який фольклорний утвір, 

потрапивши в контекстуальні умови суспільних зрушень, може набувати 

сенсів спротиву: у ситуації нетипового для певного жанру контексту 

функціональна парадигма таких зразків розширюється і набуває нових 

смислів. Колядка, яка звучала на Майдані, виконує своє пряме призначення 

календарно-обрядового тексту, але водночас маніфестує відданість 

традиційним народним цінностям українства, солідаризує однодумців, 

причетних до одного культурного простору, стає ідентифікатором категорії 

«свій». Отже, можемо говорити про консолідуючу функцію колядки. 

Важливим є також і те, що гурти «Хорея козацька», «Божичі», «Буття», 

«Орелі», ансамбль «Роксоланія», учасники «Бурси фольклору» співали зі 

                                                             
4 «Йолка» – каркас новорічної ялинки в Києві у 2013-2014 роках, що став 

офіційною причиною розгону студентів на Майдані Незалежності в ніч на 30 

листопада 2013 року 
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сцени Майдану автентичні колядки, які записали раніше в експедиціях у 

різних регіонах України. Ці знання, які дослідники-фольклористи й 

етнографи здобули раніше від старшого покоління, передавалися 

протестувальникам різного віку, що могли бути не залучені раніше у 

традиційне середовище. Тобто, бачимо, що роль старшого покоління в 

трансмісії фольклорних текстів змінилася. Сьогодні нова інформація часто 

йде саме від молоді. У досліджуваний нами період спостережено і висхідну, і 

(старше покоління – молодь) і низхідну (молодше покоління – старше) 

вертикалі.  

Окрім стрілецьких і повстанських пісень, узимку 2013-2014 років 

значного поширення набула колядка «Нова радість стала, яка не бувала. Над 

полями України пташечка літала» [Додаток В]. Відомі виконавці разом із 

дитячими фольклорними гуртами зняли на цей текст кліп, відеорядом до 

якого послугували події, що відбувалися на Євромайдані. Цю повстанську 

колядку ще у 2003 році записав уже згадуваний фольклорист В. Гладунець у 

селі Космач Косівського району Івано-Франківської области від Я. Рожканюк 

[81, с. 46]. Вона, на нашу думку, є варіантом колядок, що побутували в 

період існування УСС. Адже у збірнику «Стрілецькі пісні» (2005) О. 

Кузьменко опублікувала колядки «Нова радість стала, яка не бувала. Над 

степами України пташечка літала», «Нова радість стала, яка не бувала. Над 

полями України зірка засіяла» [183, с. 410]. Тобто, вони є хронологічно 

ранішими, ніж варіант, який поширився завдяки подіям Революції гідности. 

У варіантах, які подає О. Кузьменко, біблійні персонажі відсутні. 

Центральними ж постають січові стрільці, що стали на захист України. Ба 

більше, в одному з варіантів виокремлюємо мотив вмирати за Україну: 

«Мусить умирати, мусить погибати, свою рідну Україну навіки лишати». 

Образ України характерний як для інваріанту, так і для варіантів, що виникли 

в період існування УСС. І у варіанті періоду УСС, і в пізніших варіантах 

фіксуємо побажання щасливої долі для України. Революція гідности стала не 

лише чинником консолідації нації, але й була платформою для глибшого 



75 
 

 

ознайомлення із замовчуваним тривалий час фольклором ХХ століття, 

зокрема фольклором Українських Січових Стрільців і Української 

Повстанської Армії. Важливу роль тут відіграє комунікація в соціальних 

мережах. Отже, можемо говорити про непряму (опосередковану) трансмісію.  

У колядці, зафіксованій В. Гладунцем, виокремлюємо мотив, який 

характерний для багатьох повстанських колядок: на Свят вечір родина 

залишилася без батька, оскільки той у Сибіру. У цьому варіанті – батько 

загинув: «На Сибіру висипана висока могила. Там у тій могилі батько 

спочиває…». Образ птаха в цій колядці узагальнений, не диференційований 

на окремі орнітоніми, як от: зозуля, ластівка, лелека. Зазначимо, що саме 

птах посідає одне з центральних місць у символьно-образній системі 

української словесности. У міфології та фольклорі функціональне 

навантаження птаха – провісництво: він може приносити і лихі, і добрі 

звістки. Так, в аналізованому тексті новина оптимістична: «пташечка літала, 

нам звістку принесла: що Вкраїна не пропала, Україна вскресла». 

Особливістю різдвяно-новорічних пісень повстанського циклу є одночасна 

присутність мотивеми радости, пов’язаної з народженням Христа і 

характерної для різдвяних творів багатьох народів, та мотивеми смутку, «бо 

вороги хочуть взяти від нас Україну». Попри те, що в тексті прочитується 

мотивема туги, він сповнений оптимізму: «український тризуб, українське 

поле – вже не буде в Україні неволі ніколи». Звернення-прохання до вищих 

сил, зокрема Богородиці, також є однією з прикметних особливостей 

повстанських колядок і щедрівок, що й простежуємо в аналізованій колядці: 

«О Пречиста Діво, глянь на нас із неба та дай же нам ту свободу, якої нам 

треба».  

У жанровій системі фольклору, що твориться в умовах сьогочасної 

гібридної російсько-української війни, колядки також посідають важливе 

місце. Бійці колядують в окопах і бліндажах, а також до них у гості 

приїжджають волонтери з колядою. Гурти колядників виконують колядки й 

на мирній території України, присвячуючи їх українським військовим. 
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Здебільшого військові співають відомі колядки релігійного змісту: «Нова 

радість стала», «Добрий вечір тобі», «В Вифлеємі новина», «Небо і земля» 

тощо. Ці ж колядки виконують і волонтери для бійців. Окрім того, значного 

поширення набула повстанська колядка «Сумний був той Святий Вечір» на 

мотив «Нова радість стала». «Повстанські колядки як жанр, з одного боку, 

повинні були зберігати свої традиційні ознаки і властивості, щоб і далі 

залишатися колядками. Водночас – відповідати на актуальні суспільно-

політичні запити, що їх ставив перед українцями тогочасний історичний 

момент – розробляти тематику й проблематику національно-визвольної 

боротьби» [123, с. 364]. У часи існування Української Повстанської Армії 

вона побутувала в різних варіантах, відмінності між якими були незначними. 

Варіативність тексту найчастіше стосується часово-просторових 

характеристик. Інакше кажучи, зміни відбуваються на рівні хронотопу: зміна 

календарного року («Сумний був той Святий Вечір в 46 році»; «Сумний був 

той Святий Вечір в 47 році»; «Сумний Святий Вечір в 48 році» тощо) та 

місця перебування батька (на чужині; на засланні в Сибіру; у горах тощо). 

Доля батька складається по-різному, що відображено у варіантах: в одному 

варіанті тато відбуває покарання на засланні («а наш, діти, тато в далекім 

Сибірі. Споминає Святий Вечір у своїй родині (в нашій славній Україні)»), в 

іншому – віддав життя за кращу долю України («там у горах, у Карпатах, 

висока могила. Там наш тато спочиває. На нім виросла калина»). Якщо у ХХ 

столітті колядка була особливо популярною на теренах західної України, то у 

другому десятилітті ХХІ, з початком гібридної російсько-української війни, 

ареал її побутування розширився.  
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2.2. Особливості вертепної драми у фольклорі спротиву ХХІ століття 

Революційні події торкнулися також вертепної драми, домінантною для 

якої є політичне тло, на фоні якого розгортається вертепне дійство як 

складник новорічно-різдвяного циклу. Історичний момент, політичні 

передумови прямо корелюють зі змістовою частиною вертепу. Зі сцени 

Євромайдану звучали вертепи з різних регіонів України. «Одні з них 

намагалися дотримуватися канонічної канви євангельської оповіді, інші – 

доповнювали і переосмислювали її, реагуючи на актуальні запити часу й 

аудиторії» [109, с.38]. У цьому підрозділі маємо на меті проаналізувати ті 

тексти вертепів, в яких відображені події спротиву. 

Г. Усатенко зазначає, що у вертепі «загальнохристиянська духовність 

органічно поєднана з українським проявом життя у різнобарв’ї його 

ментальнісних ознак, вертеп живий, бо має можливість для оновлення» [цит. 

за 16]. До найважливіших характеристик фольклору, цікавих у цьому аспекті 

для нас, віднесемо його інклюзивність, тобто включеність у систему 

життєдіяльности етносу. Найбільш очевидний і універсальний показник такої 

інклюзивности полягає в тому, що вертеп органічно та природно вписується 

в систему різдвяної святковости. Інакше кажучи, вертеп як явище 

фольклорної культури не лише відображає дійсність (і при цьому не є 

простим відтворенням реальности), але й сам стає частиною цієї дійсности. 

Дозволимо собі, однак, не погодитися з тезою Й. Федаса про те, що 

«вертепові чужа відверта злободенність» [198, с. 35]. На нашу думку, 

навпаки, вертепне дійство, що актуалізується в часи загострення 

провокативних змін, якими є революційні перетворення та війни, через текст 

(контекст) і систему персонажів особливо гостро й миттєво реагує на 

виклики сьогодення. У суспільствах героїчного типу роль вертепу 

обов’язково зростає. Вертеп, як і слово загалом, воює разом зі зброєю, а 

інколи чи не ефективніше, ніж зброя. Підтвердженням цього є історично 

достовірні факти про розстріляні енкаведистами українські вертепи в 

с. Дорогів на Івано-Франківщині (26 грудня 1947 р.) та в с. Мальчиці 
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Яворівського району Львівської области (у ніч на 7 січня 1948 р.) [Додаток 

Г].   

У вертепі, що виникає у складні в екзистенційному вимірі буремні 

періоди, традиційно поглиблюється та увиразнюється національно-

патріотичний зміст, продиктований новітніми суспільними потребами. У 

таких текстах чітко простежується вплив авторського елемента. Першим, хто 

вдало поєднав народну поетику і фольклорний стиль (послідовне 

використання тропіки, гумору тощо) із викликами ХХ століття, був 

Ю. Шкрумеляк, поет, січовий стрілець. Його літературний вертеп згодом був 

фольклоризований і відомий у вигляді численних варіантів. Саме його 

авторству ми завдячуємо тим, добре знаним нині, привітальним формулам: 

«Слава Богу! Мир цій хаті! Перестаньте сумувати!» чи «Мир і спокій тому 

дому! Тут не буде місця злому!» [79, с. 4]. 

І вербальний, і невербальний складники вертепів Революції гідности 

відповідали тогочасній суспільно-політичній ситуації. Вертеп з однойменною 

назвою «Євромайдан» звучав безпосередньо зі сцени Євромайдану 29 грудня 

2013 року (авторства М. Шевчук5), зафіксований авторкою дисертації 

[Додаток В]. Для нього характерним є набір низки традиційних констант: 

звіздар, ангели, пастушки, 3 князі (із західної, центральної та східної 

України), які несуть дари немовляті, віншувальники, як носії добра і світла, 

та чорт і Ірод, марковані злом. Присутній також характерний для вертепів 

суспільного спрямування персонаж – українець. Проте персонажний ряд 

аналізованого вертепу не включає іноетнічного персонажа та смерти. Смерть 

обов’язково присутня в текстах канонічних вертепів, адже вона виконує 

найголовнішу функцію – карає Ірода за вчинене ним зло, відрубуючи голову 

та забираючи на «той» світ. Припускаємо, що в тексті аналізованого вертепу 

смерть як персонаж не є важливою. З іншого боку, це також можна пояснити 

                                                             
5https://espreso.tv/news/2014/01/05/scenariy_vertepu_yevromaydanu_rozihnaty_p

osadyty_vsikh_ditey_do_2_kh_lit_vbyty 
 

https://espreso.tv/news/2014/01/05/scenariy_vertepu_yevromaydanu_rozihnaty_posadyty_vsikh_ditey_do_2_kh_lit_vbyty
https://espreso.tv/news/2014/01/05/scenariy_vertepu_yevromaydanu_rozihnaty_posadyty_vsikh_ditey_do_2_kh_lit_vbyty
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тим, що вертепники, віривши в магічну силу слова, не хотіли вживати 

лексему «смерть», щоби не накликати біди. Відсутність жида (москаля, ляха, 

цигана) можна тлумачити, виходячи з того, що на Майдані разом з 

українцями відстоювали право на краще життя не лише українці, а й 

представники національних меншин. Це ще раз підкреслює, що в період 

Революції гідности виформувалася нова, толерантна та доброзичлива, 

спільнота людей. Культурологиня Д. Клочко стосовно присутности / 

відсутности жида в текстах вертепу пояснює, що до початку ХІХ століття 

різні типи персонажів були марковані національно, національність не мала 

стосунку до державного, сьогодні ж ситуація дещо інша: «ми говоримо про 

певну національність, ми її транслюємо на певну територію, на певну 

державу. Тому вертепна драма може змінюватися» [88].  

Сюжет аналізованого вертепу традиційний: у Вифлеємі народжується 

Ісус Христос. Однак на текст напластовуються «революційні» смисли 

відповідно до подій на Євромайдані. Тобто, текст залежить від контексту. За 

поетичними особливостями вертеп «Євромайдан» наближений до вертепу  

Ю. Шкрумеляка, про що свідчить уже перша репліка звіздаря:  

Вечір добрий! Вечір свята! 

Ми вітаєм вашу хату! 

Ваших рідних і малечу 

В святий вечір, добрий вечір! 

Про народження Ісуса Христа сповіщає усіх українець: 

Не в хоромах між панів, 

А у полі у яскині! 

Народилось, щоб зрадів 

Весь народ на Україні! 

Цей факт потверджує і ангел: 

Це не небо загорілось 

Це вам знак… уже звершилось… 
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Поспішайте за звіздою 

З молитвами й колядою 

І нехай весь світ почує, 

Що свята зоря віщує! 

В Вифлеємі у яскині 

Ваш Господь родився нині! 

Чорт, дізнавшись про це, спішить до Ірода, щоби сповістити його. У 

політичних «революційних» вертепах в образі чорта представлено зазвичай 

когось із представників керівної верхівки, найближчих соратників 

президента країни. Так, у період Революції гідности в образі нечистої сили 

(чорта) представлено М. Азарова. Хоч прямої вказівки немає, реципієнт може 

здогадатися, що це алюзія на Прем’єр-міністра України з огляду на те, що 

персонаж цього вертепу – «чірт» (окрім того, що застосовано в цьому разі 

один із прийомів мовної гри – парономазію (заміна однієї голосної на іншу), 

це також натяк на неспроможність М. Азарова розмовляти грамотною 

українською мовою. Відповідно, і персонаж у вертепі розмовляє 

специфічною мовою, яка в народі отримала назву «азірівка»6. 

Нада к Іроду мчать швідка 

Штоб узнал он всьо ат свідка 

Штоб вєртался з беркутьямі 

В царскій храм Межи горьями. 

В аналізованому вертепі в образі Ірода зображено президента 

В. Януковича. Зауважимо, що традиція змальовувати очільників держави, 

можновладців Іродом не є новою. У повстанських вертепах Ірод уособлював 

Й. Сталіна. У 2004 році, як зазначає О. Харчишин, в образі Ірода 

представлено Л. Кучму [207, с. 67]. Тобто, кожна історична епоха має 

«свого» Ірода. Отже, можемо говорити про процес демонізації образів. Ірод у 

                                                             
6 «Азірівка» – мова тих людей, які не в змозі говорити українською, на 

російський лад вимовляють українські слова. 
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вертепах періодів національного спротиву постає персоніфікованим. В 

аналізованому тексті також є алюзія на резиденцію В. Януковича – 

Межигір'я: «царскій храм межи горьями».  

У канонічному тексті Ірод наказує своїм воїнам розшукати 

новонароджене немовля, а всіх дітей віком до двох років велить убити. У 

«революційному» варіанті 2013 року через прирощення політичних смислів 

воїнами Ірода постають бійці спецпідрозділу «Беркут». Уперше до канви 

вертепу вводиться такий персонаж, як «беркутівець». Проте варто також 

зауважити, що для політичних вертепів характерним є те, що саме 

представники силових структур постають Іродовими слугами. Як і в 

канонічному вертепі, цар Ірод наказує всіх розігнати і вбити 2-річних дітей: 

Розігнати! Посадити! 

Всіх дітей до 2-х літ вбити! 

Я на днях вернуся з Сочі 

І їх бачити не хочу!  

Наведена вище фраза є алюзією на те, що В. Янукович віддав наказ 

розігнати протестувальників, а також на проросійський курс політики 

президента. Далі сюжетна колізія витворюється довкола побиття бійцями 

«Беркуту» протестувальників. У тексті постають також князі – традиційні 

персонажі канонічного вертепу, які несуть подарунки новонародженій 

дитині. В аналізованому вертепі 3 князі: із західної, центральної та східної 

України. Зауважимо, що «вперше князів-представників із різних регіонів 

України до вертепу увів Ю. Шкрумеляк («Гості з Вифлеєму»), сфокусувавши 

ідейний зміст драми на етнооб’єднувальному та просвітницькому чинникові 

національного визволення» [207, с. 67].  

Фінал аналізованого вертепу традиційний: добро торжествує над злом. 

Однак Ірода поборює не смерть, а власне народ, що засвідчує активну 

позицію учасників Революції гідности та відповідає подіям того часу. 

Головне бажання вертепників-протестувальників – усунути, перш за все, 
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В. Януковича від влади. Наприкінці ангел і віншувальники віншують усім 

українцям усіляких гараздів: 

Дай Бог радості і втіхи 

Повні жмені жартів й сміху! 

Вірте, правда переможе! 

Щастя й долі дай вам Боже! 

У сценарії іншого вертепу – «Зіркового» – (автор – Сашко Лірник), 

люб'язно наданого нам учасницею дійства, мисткинею А. Рудницькою, Ісус 

Христос народжується «не на річці на Йордані. А в Києві на Майдані!». З 

Майданом свідоме українство пов’язувало зародження нового життя. 

Символічно, що Майдан у ХХІ столітті став новим Вифлеємом: події 

переносяться в Київ. Бог в аналізованому вертепі є разом з учасниками 

спротиву: «Не в Москві і не в Канаді – З нами Бог на барикаді». 

Крім традиційних канонічних (ангела, царів, пастушків, Ірода, жида, 

чорта), персонажами цього вертепу є козак, солдат, «мєнт», а також актуальні 

для Євромайдану персонажі з позитивною (майданівець, «Європа») та 

негативною («тітушки», газовий імператор Путін) конотаціями. Як і в 

аналізованому вище вертепі, найлютішим ворогом для учасників 

Євромайдану була тодішня злочинна влада, тому природно, що у вертепі 

президент В. Янукович постає в образі Ірода, який у вертепній драмі завжди є 

уособленням зла. Воно в тодішньому вертепі було персоніфікованим і мало 

атрибутивне вираження – «золотий» трон-унітаз. Цікавим є те, що до 

вертепної драми одночасно включено і «інакшого» (В. Янукович), і «чужого» 

(В. Путін). Також уперше в канву вертепу персонажів із різних історичних 

епох, що стали на захист України, уведено одночасно. Це козак і 

майданівець. Отже, знову ж таки в тексті простежуємо тяглість традиції: як 

колись козаки, так у 2013-2014 роках майданівці виборювали свободу та 

незалежність: 

Піднялася земля наша! 

Скільки років спала! 
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Знов воскресла й полетіла  

Козацькая слава! 

У сюжеті аналізованого вертепу спростовується мотивема каїнства: 

солдат, який вимушений виконувати накази влади й начебто охороняти 

спокій у країні, підтримує побратимів-майданівців: «Я ж не Каїн! Я 

українець! Брат на брата не здійме руку». Тобто, і міліціонер («мєнт»), і 

солдат-строковик упродовж дійства змінюють свою позицію: «інакший» – 

«свій». На відміну від аналізованого вище вертепу, персонажний ряд цієї 

вертепної драми включає жида. У тексті простежуємо алюзію на бізнесмена 

І. Коломойського. Це видно з монологу персонажа: 

Трошки вклав у виробництво, 

В медіа і видавництво, 

Там – газетку надрукую, 

Там – ток-шоу я покерую. 

У торгівлю я вкладаю 

І на біржі вдало граю. 

Трошки в ферму і в садочок 

Ну і в хабарі шматочок. 

Трошки грошей маю в банку 

І ще шию до світанку… 

Окрім цього, «мєнт» звертається до жида: «Бєня»7. У канонічному 

вертепі жид уособлює хитрість, крутійство, гендлярство, що характерно для 

персонажа аналізованої вертепної драми. Він не зустрічається з Іродом і 

бажає перейти на сторону добра. У цьому вертепі, як і у вертепі 

«Євромайдан», смерть відсутня в персонажному ряді. Ситуація 

революційних перетворень демонструє увиразнення не лише індивідуальної 

творчої суб’єктности, а й колективної. По суті, революція як нетипова, 

небуденна обставина, відповідно учасник, а відтак активний суб’єкт 

                                                             
7 «Бєня» – антропонім, що вживається стосовно І. Коломойського.  
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революційних змін – романтичний герой, як це і годиться в романтизмі, 

кидає виклик традиції, готовий до протистояння із самою смертю. 

Заперечення чи ігнорування цього традиційного персонажу – маніфестація 

суб’єктної сили людини (народу) творця революційних перетворень, 

утвердження ідеологічної новації. Ірода вертепники проганяють. Це ще раз 

потверджує, що важливішим є вигнання Ірода, ніж його смерть. Принагідно 

зауважимо, що мова негативних персонажів сповнена жаргонізмів, що є 

характерним для вертепів, які творяться в період національного спротиву. 

Сьогочасна гібридна російсько-українська війна також спричинила 

появу великої кількости вертепів. Їх ставлять волонтери і на мирній території 

України. Мета цих вертепів благодійна: у такий спосіб волонтери прагнуть 

зібрати кошти на потреби військових. Тобто, прагматична функція є 

головною. Крім цього, вертепники щороку мандрують у зону бойових дій, 

щоби підтримати українських воїнів, підняти бойовий дух, щоби кожен мав 

змогу відчути смак різдвяних свят. Воїни на передових позиціях сприймають 

вертепи по-особливому. Для когось – це зв’язок із рідним домом, спогад про 

родинні традиції, для інших – щось абсолютно нове, досі не бачене, але таке, 

що стає рідним і зворушує серце. Тобто, можемо сказати, що вертеп, як і 

фольклор загалом, виконує сьогодні етноконсолідуючу, психотерапевтичну 

та націєтворчу функції. 

На прикладі тексту вертепу ГО “Народна самооборона Львівщини” 

2015 року, наданого нам львівськими волонтерами, спробуємо 

охарактеризувати особливості вертепної драми, що відповідає воєнній 

ситуації [Додаток В]. Цей вертеп волонтери ставили безпосередньо в зоні 

бойових дій для захисників Донецького аеропорту в січні 2015 року. 

Персонажний ряд: 

1) Пастушки – прості люди з народу, які приносять благу вість про 

народження Ісуса Христа. У сценарії цього вертепу ці пастушки водночас є 

волонтерами («ми – маленькі волонтери, москалі нас звуть “бандери”»). Вони 

завдяки небайдужим українцям («ми шукали це усюди, є на світі класні 
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люди») назбирали гостинці військовим і через блокпости привезли їх у зону 

АТО («я маленький пастушок, я приніс вам кожушок. Він від кулі захищає, 

душу вашу зігріває»). Уперше у фольклорному тексті простежуємо образ 

волонтера.  

2) Ангел – традиційний для вертепу персонаж, провісник радісної новини. 

Він був із бійцями на блокпостах, зустрічається з пастушками («так і я там 

був між ними, побратимами ясними. І сюди я завітав: Полторак так 

наказав»).  

3) Жид – хитрий, брехливий, злодійкуватий, корисливий. В образі жида – 

одіозний ведучий російського телеканалу Д. Кисельов. Брехливий журналіст, 

який служить російській владі. Таким він і постає у вертепі (погрожує 

київській «хунті», що «його» цар Путін наведе порядок і всіх посадить за 

грати). Ірод звертається до нього: «Кислий жиде». Вочевидь, тут ідеться про 

гру слів (Кисельов – кислий). Саме він – гінець «поганих» новин для Путіна 

(«Ой, царю, маєм погані новини: на Майдані у Києві родився народ 

України»). За це Ірод його проганяє. Ображений, жид іде. 

4) Цар Путін і його слуги-ополченці.  

Підступний, жорстокий, егоїстичний, боягуз.  

На відміну від традиційного сюжету, мета Путіна – не вбити 

новонародженого Ісуса, а знищити такий ненависний для нього український 

народ і захопити всю владу («Один я цар тут. Народу України не знаю і знати 

не бажаю»). Своїм слугам (ополченцям) він велить іти на Донецький 

аеропорт: «Значить, йдіть до аеропорту Донецька, де армія стоїть 

“хохляцькаˮ, щоб “кіборга”8 хоч одного взяти, тисячу готовий своїх віддати». 

У саркастичній манері зображено ополченців із ЛНР / ДНР.  Вони 

розповідають, що «вчинили волю царя – тисячу голів наших зложили», але 

                                                             
8 Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, за це українських 

захисників назвали «кіборгами». 
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жодного «кіборга» не вдалося вбити, термінали аеропорту не змогли 

захопити. Наголошується на стійкості й незламності українських воїнів. 

5) Доброволець з Дніпра. Замість звичного для національно-патріотичного 

образу козака в аналізованому вертепі присутній доброволець. Він, однак, 

теж із козацького роду. І головна його мета, як і запорожця, січового 

стрільця, воїна УПА, – захист України. У своєму монолозі доброволець 

говорить про те, що після довгого сну Україна нарешті пробудилася, і кожен 

готовий стати на захист рідного краю. Воїн зазначає, що він із Дніпра. Багато 

добровольців на війні – вихідці з міста Дніпра.  

6) Три царі-мудреці. У вертепі замість традиційних трьох царів зі Сходу 

присутні цар американський, цариця німецька та цар польський. Отже, 

йдеться про американського та польського президентів, а також канцлера 

Німеччини А. Меркель, які підтримують Україну з початку Революції 

гідности й уводять проти Росії санкції.  

Німецька цариця: 

Цариця я німецького народу, 

Не можу втратити таку нагоду. 

Російській економіці завдать руйнації 

І ввести проти неї нові санкції. 

Польський цар: 

Я цар із польського народу, 

Боюсь «асвободітєлєй» зі сходу. 

Щоб не допустити в Києві російської паради,  

Я став на чолі Європейської ради. 

Зауважимо також, що для традиційного вертепу більш характерними є 

чоловічі персонажі. В аналізованому вертепі представлена жінка-цариця. 

Припускаємо, що в такий спосіб учасники вертепу прагнули зменшити 

джендерний дисбаланс, притаманний цьому жанру, адже «вертеп – це 

зазвичай світ чоловічих стосунків» [88]. З іншого боку, це може бути просто 

намагання відобразити реальну ситуацію. 
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7) Смерть – традиційний персонаж вертепної драми, що вбиває царя Ірода. 

На відміну від вертепів періоду Революції гідности, в аналізованому вертепі 

присутня смерть, що наголошує на тому, що український народ – вільний, 

сильний, шанований у світі. І прийшла вона не для того, щоби нищити людей 

України, а вбити Путіна. Смерть не хоче грошей від Путіна і відрубує йому 

голову.  

8) Чорт – відповідно до канону забирає душу Ірода до пекла. 

Сюжет. Відбувається десакралізація: на відміну від канонічного вертепу, в 

аналізованому в Києві на Майдані «народився» український народ. Цар Ірод 

лютує від цієї звістки. Путін заявляє, що лише він один у світі цар, а народу 

українського бути не може. Він наказує своїм слугам знищити добровольців, 

які воюють за Україну. Ополченцям це не вдається. Три царі підтримують 

Україну. Вірна слуга Смерть також на боці України, а Путіну голову стинає 

косою. Чорт забирає душу Путіна до пекла. Кінцівка традиційна – 

утвердження перемоги Добра над Злом. 

Доброволець: 

Ніяке зло безкарно не минає 

І нікуди не зникає. 

А над кожним катом світу  

Меч правди нависає. 

Закінчується вертеп віншуваннями Пастушків, Ангела і Жида та спільним 

виконанням повстанської колядки «Нова радість, яка не бувала. Над полями 

України пташечка літала». 

Лексика. Має західноукраїнське регіональне забарвлення, характерні 

діалектизми, професіоналізми (військова лексика), неологізми, дисфемізми.  

Отже, можемо виокремити низку статичних і динамічних елементів (див. 

Таблицю). 

Незмінне у вертепі Динамічне у фольклорі 

Стереотипність: вироблена у віках 

схема і композиційна модель 

Поява нових сцен, зміни у складі 

персонажів і потрактуванні образів  
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(колядування і привітання – 

сповіщення про народження 

Спасителя – діалог царів – монолог 

негативних персонажів – смерть 

Ірода – оптимістична кінцівка), 

типізовані дійові особи, присутність 

інваріантного ядра 

 

 

Вертеп – синтез вербального та 

невербального складників,  

присутність слова, музики, руху та 

декораційної атрибутики 

Різне співвідношення фольклорних і 

нефольклорних (за походженням) 

елементів  

Функції: обрядово-магічна, 

практично-пізнавальна, знаково-

комунікативна тощо 

 

Акцент на етнооб'єднуючій, 

морально-дидактичній, 

психотерапевтичній,  виховній і 

прагматичній функціях  

Національно-історична 

спрямованість 

Народження Спасителя – Ісуса 

Христа 

Народження українців, надії, нового 

життя 

Присутність контрарних опозицій: 

народження/смерть; добро/зло 

Різні вияви персоніфікованого зла, 

модерний Ірод як концентрація 

негативу  

Сакральна символіка  Трансформація сакрального 

символу: християнський – 

національний герой, який боронить 

свободу і захищає волю  

Присутність сакральної та профанної 

частин із виразною домінантою 

сакральної 

Лінійний процес поступової та 

неодмінної десакралізації й 

секуляризації вертепу 

Усталені поетичні кліше і формули Нашарування сучасної (неологізми, 

оказіоналізми) лексики, вживання 

дисфемізмів, завдяки арсеналу 

мовних засобів (використання 

оксюморонів,  навмисне поєднання 

контрастних, протилежних понять), 

гра омонімами та синонімами, 

інтонаційне переосмислення деяких 

слів і зворотів, досягається комічний 

ефект  
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З огляду на сказане вище пропонуємо увести в науковий 

фольклористичнйи обіг терміносполуку «фронтовий вертеп». «Фронтовий 

вертеп» – це вертеп, умовою постання якого є локус війни та максимальна 

екзистенційна напруженість; образна система якого характеризується а) 

мінімізацією дистанції між денотатом і сигніфікатом (образ Смерти як 

центральний персонаж вертепної драми перестає бути абстрактним 

поняттям); б) десакралізацією (народження народу України, а не Христа); 

психотерапевтична функція стає домінантною (на відміну від інших 

вертепів воєнного часу на мирній території, коли прагматична функція є 

визначальною).  

Отже, традиційний вертеп як фольклорний жанр є відкритою для змін 

системою, що актуалізується як відповідь на певні суспільно-політичні 

виклики та характеризується особливим рівнем креативності. Можемо 

говорити про своєрідні осциляції (лексичні та образні) довкола інваріантного 

ядра, яким є блага вість про народження Спасителя. Стан соціуму (особливо 

в переломові моменти історії) уможливлює ситуацію наповнення текстів 

вертепу новими смислами. Проведений аналіз текстів вертепної драми 

свідчить про те, що при їхній трансмісії спрацьовують позначальні 

механізми, які «вбезпечують фольклорний текст від руйнування 

традиційного смислового ядра» [78, с. 315]. 
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2.3. Коломийка як індикатор протистояння з ворогом 

Спресованість у часі, гранична напруга подій та екстремальна 

динамічність їхнього перебігу диктують потребу в лаконічно стислих і 

влучних фольклорних текстах. До таких відносимо паремії, анекдоти, ліричні 

монострофи, як от: частівки та коломийки. Попри невеликий розмір і 

лапідарність, вони в усій повноті віддзеркалюють ті гострі й актуальні 

моменти, які переживає спільнота. Коломийки, які І. Франко образно називав 

«перлами розрізненого намиста», відображають і приватне життя людини 

(кохання, родинні стосунки), і  її громадянську позицію [201, с. 149]. Такі 

ліричні монострофи є сконцентрованим вираженням різних психологічних 

станів та емоцій – радости, любови, дружби, симпатії, прихильности або 

болю, суму, страху, ненависти, презирства, огиди тощо. Коломийка як жанр 

фольклору була та залишається у фокусі уваги багатьох учених. Історіографія 

досліджень має різновекторне спрямування: збиральницька робота, едиційна 

діяльність і аналіз самих текстів. Попри те, що перші тексти коломийок були 

опубліковані ще чотири століття тому, тривалий час їх не виокремлювали як 

самостійний жанр. Досліджували жанрові характеристики, тематичний 

спектр, поетику, ритміку тощо. Проводилися студії компаративістського 

характеру, що передбачали зіставлення коломийок із подібними пісенними 

жанрами інших народів, передовсім слов’янських: краков’яками, частівками, 

«дньовками», травницями тощо. Дискусійним залишається питання генези 

коломийок і ареалу їхнього поширення. Традиційно побутує думка, що ці 

ліричні монострофи мають вузькорегіональний характер і поширені головно 

на західноукраїнських землях: Галичині, Буковині, Закарпатті, Гуцульщині та 

Покутті. Тому природно, що коломийкам пильну увагу приділяли насамперед 

учені – вихідці з цих регіонів. Це, зокрема, представники «Руської трійці»: І. 

Вагилевич, Я. Головацький, а також Г. Ількевич, В. Шухевич і польські вчені 

В. Залеський (Вацлав з Олеська), Ж. Паулі й О. Кольберг. Особливо активно 

студії над коломийками провадилися на зламі ХІХ-ХХ століть. Саме на цей 

час припадають ґрунтовні дослідження М. Сумцова, В. Гнатюка й І. Франка. 
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М. Сумцов у розвідці «Коломийки» (1886) розважає над питаннями 

походження, поширення та поетики жанру. Коломийки, в яких є і релігія, і 

політика, і мораль, і історія, сповнені глибоким філософським змістом. 

Щоправда, тут М. Сумцов наче полемізує сам із собою, адже в цій же роботі 

стверджував, що політичні події в коломийках не відображаються [185]. 

Уважаємо за доцільне зосередити увагу ще на одному положенні дослідника. 

Так, фольклорист запевняє, що «коломийки – це явище еклектичне, і ці 

короткі пісенні монострофи є лише залишками давніх довгих текстів» [там 

само, с.10].  

З твердженням М. Сумцова про те, що коломийки є здеградованою 

формою старовинних пісень, не погоджується В. Гнатюк. Дослідженню 

коломийок він присвятив значну увагу, зібравши та проаналізувавши 

великий масив цих фольклорних текстів. Результатом такої роботи став 

трьохтомний збірник «Коломийки. Зібрав Володимир Гнатюк», що видавався 

стараннями Етнографічної комісії НТШ в «Етнографічному збірнику» 

упродовж 1905-1907 років [94]. У розлогих передмовах секретар НТШ 

обґрунтовує власне бачення походження коломийок. Учений не 

погоджується з тими дослідниками, які заперечують новаторський характер 

таких моностроф. В. Гнатюк наголошує на тому, що коломийки 

народжуються не в умовах занепаду й регресу, а, навпаки, свідчать про 

розвій народної словесности. Він стверджує, що кожна подія в житті народу 

знаходить своє відображення в коломийках. Висновки В.Гнатюка стосовно 

коломийок були схвально оцінені І. Франком у рецензії на зазначене видання. 

Сам І. Франко також виявляв жвавий науковий інтерес до цього жанру й 

аналізував коломийки цілеспрямовано та системно. Так, у розвідці «До 

історії коломийкового розміру» учений досліджує генезу коломийок, 

простежуючи походження коломийкового розміру від «давніх 

десятискладових пісень, зокрема колядок і щедрівок» [204, с. 233]. 

Твердження І. Франка про заангажованість коломийок в усі сфери людського 
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існування суголосні з міркуваннями попередників. Важливим є те, що 

фольклорист акцентував увагу на сміховій природі коломийок. 

Коломийки залишаються об’єктом наукових зацікавлень фольклористів 

(і не лише західноукраїнських) і у ХХ столітті. Так, учень М. Сумцова, 

харківський дослідник М. Жінкин у статті «Коломийки» (1926) розвиває тезу 

свого вчителя про те, що в коломийках віддзеркалені всі суспільні сфери 

[155, с. 297]. Не оминув увагою коломийки і Ф. Колесса: «Своїм змістом 

коломийки охоплюють усі ясні і темні сторони народного побуту, а завдяки 

своїй короткій формі втискаються в найменші подробиці особистого і 

родинного життя, торкаються таких життєвих проявів і дрібних рис 

народного побуту, які не можуть ніяк знайти місця у довших піснях. Велика 

частина коломийок належить до жартівливих, насмішливих пісень» [93, с. 

260]. Знаний дослідник відносить коломийки до новотворів. 

З огляду на політичні й ідеологічні особливості радянський період 

вплинув як на тексти коломийок, так і на розвиток коломийкознавства. 

Дозволеними були дослідження лише тих текстів, в яких возвеличувалися 

переваги соціалізму, колективізації тощо, а коломийки, які висміювали 

офіційну політику комуністичної держави, були табуйованими. Попри такі 

заборони, студії над вивченням коломийок усе ж продовжувалися. Приміром, 

Н. Шумада опублікувала низку розвідок, присвячених коломийкам, а також 

була упорядником збірника «Коломийки» [220]. Дослідниця характеризує 

коломийку як синкретичний жанр, що поєднує музику, танець, слово. До 

слова, питання про функціональне призначення коломийки та її 

приналежність до танцювальних пісень було й досі залишається актуальним. 

Уже згадуваний нами М. Сумцов зазначав, що коломийка не належить до 

танцювальних пісень. Г. Нудьга, навпаки, характеризував коломийку і як 

танець (гуцульський), і як коротку ліричну пісню [146, с. 287]. Як 

танцювальну пісню, що виникла на національному ґрунті, розглядав 

коломийку і О. Дей [189]. О. Саламаха (Кузьменко) також говорить про 

коломийку у двох площинах: а) як пісню до танцю; б) як пісню до співу. 
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Дослідниця зауважує, що для перших імпровізація є більш характерною, 

адже створюються вони під час руху, миттєво, тимчасом як співані 

коломийки є більш обдуманими [170, с. 68]. Дослідження в царині 

коломийкознавства продовжуються і у ХХІ столітті. Усесторонньому аналізу 

цих моностроф присвячені дисертаційні роботи О. Остапюк [148], С. 

Лещинської [112] та О. Ковальчук [89].  

У масиві фольклорних творів, що виникають у роки воєнних лихоліть і 

національно-визвольних змагів, значний пласт становлять коломийки. 

Зокрема, чимало коломийок було складено саме в часи існування Української 

Повстанської Армії. Проте тривалий час вони не виокремлювалися серед 

масиву повстанських пісень. Так, у найповнішому виданні повстанської 

пісенності «Пісні УПА: Літопис УПА» такі ліричні монострофи зовсім не 

представлені. Однак вони збереглися в пам’яті й самих упівців, і їхніх 

симпатиків. Досліджуючи фольклор національно-визвольної боротьби в 40-

50-их рр. ХХ століття на Західному Поділлі, Р. Крамар побіжно згадує і про 

повстанські коломийки. Дослідник зазначає, що тематика таких коротких 

текстів є різноплановою. У цих влучних строфах висміюється диктаторська 

політика вождя КПРС Сталіна, а також Гітлера та Муссоліні, тут знаходимо 

критику радянської системи господарювання, а також глузування над тими, 

хто не став до лав боротьби [100, с.18]. Це ще раз засвідчує, що коломийка є 

одним із тих жанрів, що оприявнюють суспільно-політичні реалії. У 1995 

році дослідник повстанської піснетворчости Г. Дем’ян публікує в статті 

«Степан Бандера в українському пісенному фольклорі» тексти повстанських 

коломийок [40]: 

В полонині сніги впали, на порозі слизько, 

Утікайте, москалики, бо бандери близько. 

А як вони утікали, так си говорили: 

Бистрей, бистрей, ребятішкі, вби нас не їмили. 

Бо як вони нас догонять, то ся нас спитають, 
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Чого їхні рідні браття по тюрмах страдають. 

Браття по тюрмах страждають, сестри по Сибіру, 

Хати їхні попалені, села опустіли. 

Де топтались москалики – гнила трясовина, 

Де ходили бандерівці – цвіте конюшина. 

Тексти складають в’язанку коломийок. Кожну з них скомпоновано 14-

складовим розміром. Саме така 14-складова ритмічна структура є 

характерною для коломийок. Схема – 4 + 4 + 6. Рима жіноча, римування 

суміжне. Серед представлених у текстах образи: бандери, москалики, 

незримо українці, яких недоля розкидала по в’язницях і засланнях, та 

сплюндрована Україна. Також простежуємо бінарну опозицію «свій / 

чужий». Оскільки ці коломийки творилися в середовищі бійців УПА, то 

«свій» – бандери – як узагальнений образ борців за національну ідею. Образ 

«чужого» розкрито через збірний образ москаля – москалики. Він має чітко 

виражену негативну конотацію, попри використання зменшувально-

пестливого суфікса. Зазначимо, що такий прийом часто застосовується у 

фольклорних текстах (вороги-воріженьки) для приниження та зневаження 

супротивника. Ворога зображено як боягуза, який утікає, проте усвідомлює, 

що накоїв багато лиха. У коломийці застосовано прийом антитези: 

Де топтались москалики – гнила трясовина, 

Де ходили бандерівці – цвіте конюшина. 

Трясовина (болото) є тим міфологічним простором, в якому живе різна 

нечисть. Конюшина – часто використовуваний образ в українському 

фольклорі, зокрема у весільній обрядовості, пареміях, народній медицині. 

Згідно з віруваннями українців ця квітка приносить щастя та успіх, любов і 

добробут.   «Чужий» є уособленням руйнації, «свій» асоціюється з розквітом.  

Топонім «полонина» є характерним для текстів багатьох коломийок і 

підтверджує не лише західноукраїнські витоки цього жанру, а й тяглість 

фольклорної традиції. Зазначимо, що перша в наведеній в’язанці коломийка 
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має багато варіантів, що підтверджує одну з основних ознак фольклорного 

тексту – варіативність [90, с. 761].  

Коломийка Варіант 

 

 

 

 

В полонині сніги впали, на порозі слизько, 

Утікайте, москалики, бо бандери близько. 

 

Паде дощ, паде дощ, на порозі слизько, 

Утікайте, москалики, бо бандери близько. 

 

Ой паде дощик, паде, на вулиці слизько, 

Утікайте, мадярики, бо вже руські 

близько. 

 

Попід гори пасут воли, в полонині вівці, 

Утікайте, большевики, бо йдут 

бандерівці. 

 

  У порівнюваних варіантах йдеться про негоду: «сніги впали» – «паде 

дощ», «на порозі (вулиці) слизько». О. Ковальчук зазначає, що «несприяння 

природи зловмисникам-ворогам України створює психологічну паралель 

єдності довкілля з українським народом» [89, с. 154]. Конфігурація образу 

ворога є широкою (москалики, мадярики, большевики) і відображає всі 

складні історичні перипетії, які випали на долю українського народу. 

Зауважимо також, що коломийки періоду УПА творилися в умовах підпілля, 

тому вони були піснями для співу, а не танечними піснями. 

Повстанські ліричні монострофи часто публікувалися на сторінках 

часопису «Український перець» [196]. У цьому сатирично-гумористичному 

журналі вони позначені як коломийки. Однак, якщо детальніше 

проаналізувати ці тексти, то можна помітити, що і за розміром, і за 

ритмомелодикою, і за змістом вони відмінні від класичної коломийки. Це, 

радше, частівки. Ці тексти створені в період Другої світової війни – в умовах 

зовнішньої агресії та внутрішньої диктатури. Тому зрозуміло, що вони 

спрямовані на висміювання ворога як репрезентанта усіх загарбників: і 

німецько-фашистських окупантів, і комуністично-більшовицьких 

поневолювачів. Крім збірного образу ворога, у текстах присутній і 

конкретизований образ (Гітлер, Сталін). У ліричних фольклорних текстах ХХ 

століття саме Сталін часто ставав об’єктом висміювання. Є. Луньо 



96 
 

 

справедливо зазначає, що образ Сталіна в українському фольклорі 

найповніше представлено якраз у ліричних монострофах [125, с.152]: 

Сидить Сталін в комиші, 

Гітлер у болоті. 

Що робили куркулям, 

Те роблять бідноті. 

 

Сталін грає на гармошку, 

Гітлер садить ріпака. 

Дожилася Україна – 

По сто грам на бідняка. 

До позитивного образу віднесено українців: 

Українці – добрі люди, 

Хочуть мир так скласти: 

Собі взяти Україну, 

Вождям – свині пасти. 

У тексті потверджено, що єдине, чого прагнуть українці, – це те, щоби 

Україна належала їм, у країні був мир, а вожді-диктатори були покарані 

(«вождям – свині пасти»). 

Сидить Гітлер на горшку, 

Сопе, бідний, дметься. 

Україна вже в мішку, 

Та мішок той рветься. 

У цих коротких рядках висловлена тверда впевненість, що Україна врешті-

решт буде вільною. Однак шлях до омріяної незалежности був ще довгим і 

тернистим, а фольклор слугував своєрідним віддзеркаленням суспільно-

політичних реалій. Л. Іваннікова, трактуючи фольклор як засіб боротьби 

проти тоталітарного режиму, наводить тексти коломийок, зафіксовані під час 

Революції на граніті в Києві в 1990 році [67, c. 38]. 

Ой на славній Україні, в Радянськім Союзі 

Дожилися, доробились, як той віл у плузі. 

Доробились, бо керують у нас комуністи. 

Ой нема кому робити, є кому лиш їсти. 

Ой спаси нас, Боже, од тої напасти 

Ой нема кому робити, є кому лиш красти. 

Як бачимо, коломийка є виразником колективного розуму, народної 

свідомости й суспільних настроїв, а також засобом деміфологізації офіційно 
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тиражованого образу комуністів. Гумористично-іронічне наповнення таких 

ліричних моностроф було свідченням наростання протестних настроїв, які 

зрештою привели до падіння комуністичного режиму. 

У системі фольклору Революції гідности коломийці також належить 

чільне місце. Вона є продуктивним жанром, чітко корелює з динамікою подій 

на Майдані. Коломийки, що побутували в період Революції гідности, 

лаконічні за формою, гумористичні за змістом. Так, для прикладу, учасники 

спонтанно створеного гурту «Анінім» написали коломийки, присвячені 

подіям на Євромайдані. Вочевидь, назва гурту походить від специфічної 

мови М.  Азарова (див. вище). Прізвища й імена учасників гурту не вказані, а 

їхні обличчя з огляду на події на Майдані закриті банданами. Уважаємо, що 

ці тексти особливо цікаві для дослідника-фольклориста, адже відомо, що 

анонімність – одна з провідних ознак фольклору. Поширилися вони головно 

завдяки механізмам опосередкованої трансмісії (через ЗМІ). Проаналізуємо 

ці тексти. 

Гомоніли-говорили, на Майдан зібрались,  

Бо терпіти таку владу дуже заєднались. 

У текстах «революційних» коломийок миттєво віддзеркалювалося кожне 

недолуге рішення тогочасного керівництва країни, а також реакція на нього 

громади: 

Розганяли всіх студентів, щоб поставить «йолку» –  

Треба гнати Колю й Вітю, бо не буде толку. 

Понаїхало «тітушок» до центру столиці, 

Будуть їх усі єднати по хребту й по пиці. 

В одній із коломийок ідеться про заборону влади виходити на Майдан, проте 

українці на це не зважали: 

Не ходити на майдани людям наказали, 

А вони такі накази слухати «єднали». 

Текст іншої коломийки є прямим закликом до згуртування та протесту: 

Всі виходьте на Майдана, не лягайте спати,  

Шоб не вийшло в «уркагана» нас всіх «наєднати». 
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Ще в одній коломийці підкреслено відмінності в поглядах на зовнішню 

політику – якщо більшість українців підтримувала Асоціацію з ЄС, то 

правління президента мало чіткий проросійський вектор:   

Вітя їде до Володі, хоче, шоб прийняли, 

Но боїться, шоб в ітогє ше й не від'єднали. 

Усі згадані вище тексти складають в’язанку коломийок. Вони написані 

характерним для коломийок 14-складовим розміром. Градус напруги 

формалізувався у використанні ненормативної лексики: імпліцитно, 

вульгаризми замінені іншими словами, але зміст зрозумілий із подійного 

контексту. Вживання обсценної лексики загалом є притаманним цьому 

жанру. Особливо виразно це простежується в сороміцьких коломийках. В. 

Гнатюк в «Етнографічному збірнику» («Коломийки. Зібрав Володимир 

Гнатюк. Том 1») публікує жовнірську коломийку, в якій також присутня 

ненормативна лексика: 

Ой піду я у жомняри, у жомнярах панство: 

Коло с**ки реміняки – ціле господарство [94, с. 205]. 

Однак справедливости ради зазначимо, що для повстанських 

коломийок лайливі слова не є характерними. Припускаємо, що це пов’язано 

передовсім із тим, що повстанський фольклор творився в середовищі високо 

інтелектуальних і духовних людей.  

У мережі ці коломийки названі «єднальними». Їхня мета – не лише 

відобразити реальні події, які відбувалися в Києві взимку 2013-2014 років, а й 

об’єднати українців довкола спільної ідеї. На нашу думку, такі тексти 

виконували низку функцій, зокрема: інтеграційну, суспільно-

перетворювальну та комунікативну. Якщо в повстанських коломийках ХХ 

століття ми простежували опозицію «свій / чужий», то в коломийках періоду 

Революції гідности відображено народну візію тріади «свій / чужий / 

інакший». У «майданівських» коломийках ворог дволикий: «чужий» та 

«інакший». Зауважимо також, що в наведених текстах «чужий»  

персоніфікований (Путін), а образ «інакшого» і персоніфікований (Азаров, 
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Янукович), і збірний («тітушки»). Якщо коломийки-співанки несли 

ідеологічне навантаження, то танцювальні, які також мали місце в період 

Революції гідности, виконували здебільшого прагматичну функцію: 

слугували засобом комунікації між протестувальниками та допомагали 

зігрітися в морозні дні. Традиційний смисл передається в танцювальних 

коломийках, на нашу думку, головно завдяки відображальним механізмам, 

які слугують орієнтирами для ідентифікації своєї спільноти.  

На відміну від періоду Революції гідности, у воєнний час коломийки до 

танцю не поширені. Одак побутують ті, функціональне призначення яких – 

співанки, спрямовані на зневаження супротивника. Як і інші жанри 

фольклору спротиву воєнного часу, вони формуються і у військовому, і в 

позавійськовому середовищі (переважно волонтерами для підтримки 

бойового духу воїнів). Ці ліричні монострофи базуються на традиційних 

народнопісенних віршово-структурних, строфічних і ритмічних формах. 

Розглянемо в’язанку коломийок, складену бійцями 10-ої окремої гірсько-

штурмової бригади «Едельвейс»9 [Додаток В]. Мабуть, символічно, що 

бригада дислокується в місті Коломиї Івано-Франківської області, а 

етимологію терміна «коломийка» дехто з дослідників пов’язує саме з цим 

містом. 

 Аналізуючи такі ліричні монострофи, простежуємо характерний 14-

складовий розмір, однак у деяких варіантах кількість складів у дворядковій 

строфі не дорівнює 28-ми, що, як ми вже зазначали вище, є допустимим для 

цього жанру. Головна мета українських воїнів – прогнати ворога з 

українського Донбасу («ми приїхали на схід “сепара” здолати»). У тексті 

застосовано прийом гіперболи: коли воїни стріляють зі зброї, то чути навіть у 

Росії. Це яскраве підтвердження того, якими сильними є захисники 

                                                             
9 «Десятка» втнула коломийку з передової (2019): 

https://kurs.if.ua/society/kolomyjski-edelvejsy-zapysaly-na-peredovij-

motyvuyuchu-spivanku-kolomyjku/  

https://kurs.if.ua/society/kolomyjski-edelvejsy-zapysaly-na-peredovij-motyvuyuchu-spivanku-kolomyjku/
https://kurs.if.ua/society/kolomyjski-edelvejsy-zapysaly-na-peredovij-motyvuyuchu-spivanku-kolomyjku/
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української землі, а ще свідчить про те, що кремлівська влада дуже сильно 

боїться українських воїнів. 

У коломийках періоду російсько-української війни, як і в 

«майданівських», представлена тріада «свій / чужий / інакший». «Свій» – 

українські військові з бригади «Едельвейс» (хлопці-«едельвейси»). 

«Інакший» – «сепар» – етнічний українець, але прихильник Росії (за 

ментальністю інший). До «чужого» ж віднесено москалів (кацапів) і Путіна 

разом із його Кремлем. Образ «чужого»: і збірний, і персоніфікований, образ 

«інакшого» – лише колективний. 

Ворог – боягуз, клятий, підлий:  

А на нашому Донбасі «сепари» бідують,  

Коли хлопці-«едельвейси» із танків п****ють. 

Наші славні «едельвейси» із гори спускались, 

Як кацапи це спалили – то всі пов******сь. 

На противагу ворогові, українські воїни сильні та мужні. Війна 

відірвала їх від звичного способу життя, від родин і друзів. Потрапляючи в 

іншу соціальну клаузулу – мілітарний соціум, вони усвідомлюють свою нову 

соціальну роль – захисника Батьківщини. Як зазначає О. Івановська, 

«посівши певну позицію в новій системі міжособистісних стосунків, 

цивільна особа змінюється аж до радикальної трансформації особистості, 

певної онтологічної мутації» [78, с. 90]. 

Коли були на гражданці – то ми бідували, 

Як попали в «едельвейси» – мужиками стали. 

У коломийці також віддзеркалені звичні реалії воєнного буття: як військові 

сидять в окопах, співають пісень, чекають зарплати: 

Раз сиділи ми в окопі – «сепари» стріляли,  

Ми чекали, не спішили та й пісні співали. 

Вибачайте нас, полковник, що ми так співали, 

Головне, щоб в понеділок всім зарплату дали. 

В іронічній манері описано, як сепаратист потрапив до рук українського 

воїна і як його поховали: 

Наші славні «едельвейси» «сепара» зловили,  

Закопали, відспівали, землю удобрили.  
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У таких коломийках яскраво актуалізується сміхова традиція, 

покликана висміяти реального ворога, уявно мінімізуючи потенційну загрозу 

від нього. Оскільки війна, як відомо, – екзистенційно складний період, в 

якому фольклорна опозиція «життя / смерть» стає реальністю, то висміяти 

ворога, принизити його не менш важливо, ніж знищити фізично. Жартівливі 

коломийки сприяють психоемоційному загартуванню бійців і допомагають 

подолати страх. 

У системі жанрів українського фольклору спротиву чільне місце 

належить коломийці-співанці. Такі ліричні монострофи в короткій і влучній 

формі оприявнюють актуальні суспільно-політичні події. Це життєздатний 

продуктивний жанр, в якому яскраво виражена сміхова традиція. 

Гумористично-іронічний, насмішливий тон таких коломийок посилює 

конотації несприйняття диктатури, тиранії, насильства, окупації та зазіхання 

на свободу. Стала 14-складова ритмічна структура свідчить про збереженість 

у колективній пам'яті традиційної формули – тобто, статичність жанру. 

Поява нових персонажів відповідно до контексту подій свідчить про їхню 

динамічність. Отже, життєздатність жанру коломийки забезпечується 

завдяки конфліктним механізмам трансмісії – зіткненню статичного та 

динамічного (за О. Івановською). 
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2.4. Народна сміхова культура: анекдоти періоду Революції гідности й 

сьогочасної гібридної російсько-української війни 

У фольклорному пласті Революції гідности великий сегмент припадає 

на жанри, що репрезентують сміхову культуру, зокрема: анекдоти, меми та 

фотожаби. Крім комунікативної, викривальної та розважальної, вони також 

виконували онтологічну та психотерапевтичну функції. Попри граничну 

напругу подій, сміхові форми Революції гідности мали життєствердний 

характер. В. Пропп зазначає, що «такий сміх витісняє всілякі негативні 

переживання, робить їх неможливими. Він гасить гнів, перемагає похмурість, 

піднімає життєві сили, активізує бажання жити та брати участь у подіях, що 

відбуваються довкола» [165, с. 161]. На думку Р. Кирчіва, сміх, що виникає в  

періоди воєн чи інших суспільних зламів, особливий, у ньому домінує іронія, 

гнів, сатира, гротеск [83, с. 513].  

У цьому підрозділі маємо на меті проаналізувати анекдоти Революції 

гідности. Зазначимо, що більшість текстів, охарактеризованих нами, 

поширювалася через мережу Інтернет, що підтверджує той факт, що усність 

як базова ознака фольклору у XXI столітті, а особливо в часи суспільно-

політичних зламів, відходить на другий план. Інакше кажучи, переважає 

опосередкована трансмісія. Завдяки їй, зокрема репостам у соціальних 

мережах, ці анекдоти швидко розповсюджувалися серед масиву носіїв 

фольклорних знань: переповідалися усним способом, тому доречно говорити 

про фольклорний характер таких творів. Поява анекдотів корелює з 

хронологією подій Революції гідности, оскільки «саме анекдот є одним із 

найвиразніших індикаторів і виразників відношення народної свідомості до 

дійсності» [там само, с. 411]. Досліджуючи анекдот, І. Кімакович зазначає, 

що «анекдот – це вигадка, але фантазія в анекдоті має не самодостатній 

характер. Анекдот як вигадка відображає дійсність» [85, с. 89]. Обсервуючи  

анекдоти Революції гідности, зауважуємо превалювання в них ідеологічного 

(політичного) контексту над побутовими питаннями, що відображало 

філософію майданівців. 
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Нами запропоновано класифікувати анекдоти періоду Революції 

гідности за  тематичним принципом відповідно до ситуативного контексту. 

Зазначимо, що анекдоти Революції гідности зберігають усі характерні 

особливості жанру. У кожному виокремленому нами тематичному блоці 

окреслюємо сюжет і визначаємо тріаду «свій / чужий / інакший». Також 

знаходимо пуант10, характерний для жанру анекдота. Охарактеризуємо кожен 

із блоків детальніше.  

1 тематичний блок – «Непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС». Власне, 

саме відмова уряду М. Азарова та президента В. Януковича від курсу 

України на євроінтеграцію стала тим каталізатором масового спротиву 

українців, який і вилився в Революцію гідности. У цьому блоці ми 

виокремлюємо 5 сюжетів. Тут найчастіше простежуємо опозицію “свій / 

інакший”. До «інакших» відносимо представників влади, зокрема В. 

Януковича та М. Азарова із превалюванням першого. Як бачимо, вони 

персоніфіковані. Зауважимо, що інші представники влади в цьому блоці 

відсутні. До категорії «свій» зараховуємо таких персонажів, як майданівці 

(сюжети №3 і №5), українці (сюжет №4). Цей персонаж – збірний. Апелює 

наратор і до кримінального минулого четвертого президента України (у 

сюжеті №2 розповідається, що В. Янукович вийшов на Майдан, бо там багато 

людей у шапках). У сюжеті №4 згадується пошта України, яка випустила 

марки із зображенням Януковича. Однак ті марки ніяк не клеїлися, бо люди 

плювали не на той бік. Дієслово «плювати» тут вжите як у прямому (щоби 

наклеїти марку на конверт), так і переносному (виявити презирство до такого 

президента) значеннях. У категорії «свій» фігурують українці (ширше, ніж 

майданівці). Ще одним персонажем анекдотів цього циклу є тодішній 

Прем’єр-міністр М. Азаров. Як пуант у двох сюжетах (№1 та №1а) у цьому 

блоці можемо виокремити «знання» Азаровим української мови. Для М. 

Азарова підписання Угоди про асоціацію з ЄС було неприпустимим, бо 

довелося би вивчати ще й англійську. Цікаво обігрується і те, що Угоду 
                                                             
10 Пуант – точка зіткнення в анекдоті 



104 
 

 

український уряд хотів підписати, але М. Азаров, який використовує лише 

російську мову, забув поміняти мову на клавіатурі комп’ютера: замість «ЕС» 

вийшло «ТС». Зауважимо також, що персонаж М. Азарова є менш 

агресивним, ніж В. Януковича. Перший часто добродушно висміюється, 

другого зображено злодійкуватим, недолугим, таким, що вже остогид 

українському народові. 

2 тематичний блок – «Побиття студентів на мирному мітингу 30 

листопада 2013 року спецпідрозділом “Беркут”. Розгін Майдану» – 

охоплює найбільшу кількість сюжетів. І це не дивно, адже саме побиття 

студентів у ніч на 30 листопада 2013 року викликало великий резонанс у 

суспільстві, спротив українського народу до органів влади. Євромайдан 

перейшов у наступну фазу – Революцію гідности. Простежуємо опозицію 

«свій / інакший». Водночас діапазон «інакшого» значно ширший, ніж у 1 

блоці: крім В. Януковича та М. Азарова, міністр освіти і науки Д. Табачник, 

«беркутівці» та силові органи влади. Категорія «свій» у дихотомії «свій / 

чужий» представлена майданівцями та студентами-активістами 

Євромайдану. Пуантом цих анекдотів є розгін Євромайдану з метою 

встановлення новорічної ялинки в центрі Києва. В одному із сюжетів М. 

Азаров розповідає Януковичу, що українці організовують Євромайдан. 

Реакція В. Януковича – Євромайдан розігнати, оскільки в Києві вже є 

Європейська площа. Підкреслюються жорстокість і недолугість президента 

країни. Азаров пояснює, що міліцейські підрозділи відправлено до Києва для 

встановлення ялинки. Отже, як бачимо, новорічна ялинка («йолка») стала 

об’єктом текстів анекдотів Революції гідности. В іншому сюжеті навіть 

розповідається, що якщо купувати новорічне деревце для дому й казати 

«ялинка», а не «йолка», то можна прогнати злий дух В. Януковича. Цікаво, 

що ворогом є не сам В. Янукович, а його злий дух. Підкреслюється віра 

українців у домашнього духа, який може нашкодити господарям дому. У 

цьому разі наголошується також на мовному питанні. Ще один 

персоніфікований персонаж цього циклу анекдотів – міністр освіти і науки Д. 
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Табачник. Простежуємо опозицію «свій (студенти – активісти Євромайдану) 

/ інакший» (Табачник). Пуантом, на нашу думку, є те, що Д. Табачник каже, 

що жоден студент під час розгону Майдану не постраждав, а ті, хто 

постраждав, – уже не студенти. В анекдотах цього тематичного блоку 

оскаженілі бійці спецпідрозділу «Беркут» – як репрезентант поведінки, яка 

проявляється при небезпечних захворюваннях. Популярна закличка «Схід і 

захід разом», що часто звучала на Майдані, в анекдоті трактується, що на 

Майдан із заходу України їдуть мітингувальники, а зі сходу – «беркутівці». 

Тобто, маємо стереотипну думку, що проукраїнськи налаштованими можуть 

бути лише вихідці із західної України, зокрема найчастіше з Львівської, 

Івано-Франківської, Тернопільської областей. Хоча насправді на Майдані 

була представлена вся Україна. Та й серед бійців «Беркуту» були не лише 

представники східної України. Марш, який відбувся в Києві 8 грудня 2013 

року, назвали «Маршем мільйону». Проте міліція заперечувала цей факт, 

адже, на думку влади, навіть фізично Майдан незалежності не може вмістити 

мільйон людей. Про це згадується в сюжеті № 9 другого тематичного блоку. 

Пуантом анекдоту є те, що через правління Януковича українці так схудли, 

що пів України могло би бути на Майдані. 

3 тематичний блок – «Демонтаж  пам’ятника Леніну». Однією із знакових 

подій початкового етапу Революції гідности став демонтаж пам’ятника 

Леніну, який символізував для прихильників Майдану не лише знесення 

монумента, а й, передовсім, руйнацію старої ідеології. Хоча сюжети 

анекдотів Революції гідности розгортаються навколо монумента Леніну, сам 

радянський диктатор неодноразово був об’єктом анекдотів у ХХ столітті. 

«Анекдотична ленініана – одне з найвагоміших і найпереконливіших 

заперечень більшовицького міфу про всенародну любов і повагу до 

“великого Іллічаˮ та глибоку скорботу, викликану його кончиною» [83, с. 

435]. Цікавою є персонажна система анекдотів цього тематичного блоку. 

Категорія «свій» майже відсутня. Лише в одному сюжеті фігурує партія 

«Свобода», яка збирає кошти на відновлення пам’ятника Леніну. Здавалося б, 
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як проукраїнськи налаштована партія може хотіти відновити монумент 

радянському диктатору. Анекдотичним пуантом у цьому разі є те, що 

монумент хочуть поновити з тією метою, щоб усі охочі, які не встигли 

перший раз, змогли взяти участь у поваленні пам’ятника. Лише в одному 

сюжеті (сюжет № 2 табл.) фігурує сам Ленін, а не постамент. Пуантом є те, 

що після поїздки до Києва Леніну дуже погано, аж голова «розколюється». 

Фразу «голова розколюється» говорять тоді, коли йдеться про погане 

самопочуття. У цьому сюжеті фраза вжита в переносному значенні, адже при 

знесенні пам’ятник розколовся на дрібні частини, які мітингувальники 

розібрали собі як сувеніри напам’ять. З такими уламками монумента 

пов’язаний і наступний сюжет: поваленого Леніна розібрали на сувеніри, 

скинутого Януковича розберуть на білки, жири та вуглеводи. Отже, точкою 

зіткнення в цьому анекдоті є те, що мітингувальникам до снаги було скинути 

монумент Леніна, вистарчить сили й усунути Януковича від правління.  

Проаналізуємо ще один анекдот у тематичному блоці «Демонтаж пам’ятника 

Леніну»: 

Чоловік розповідає товаришеві: 

- Чув, що пам’ятник Леніну знесли? 

- Жаль. 

- Кого? Леніна? 

- Та ні. Голубів. 

Отже, пуантом є те, що співрозмовнику прикро не від того, що знесли 

монумент Леніну, сумно йому через те, що голубам тепер не буде місця, де б 

вони могли сідати.  

У цьому тематичному блоці фігурують також очільник КПУ П.Симоненко та 

член «Партії регіонів» М.Чечетов. Так, в одному сюжеті розповідається, що 

П. Симоненко, який раніше «клеїв» дівчат, клеїть тепер уламки монумента. В 

іншому анекдоті розповідається: до фіналу конкурсу «Хто замінить Леніна на 

постаменті» пройшли М. Чечетов і П. Симоненко. Сюжетною колізією цього 

анекдоту є те, що проводиться паралель між В. Леніним і П. Симоненком 
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(схожість поглядів), а також між В. Леніним і регіоналом М. Чечетовим 

(схожість руху рук). 

4 тематичний блок – «Мінування метро». На відміну від попередніх 

блоків, тема мінування метро в Києві під час Революції гідности є 

побутовою. Однак і вона знайшла свій відгук в анекдотах. Адже щоразу, коли 

ситуація загострювалася, очікувався штурм Майдану «беркутівцями», у 

Києві зачиняли метро. У такий спосіб влада блокувала промайданівським 

киянам можливість долучитися до майданівців, противникам Майдану це 

давало змогу зайвий раз обуритися – нічим добратися на роботу, бо метро 

зачинене. Офіційною версією Київського метрополітену було те, що станції 

метро замінували зловмисники. Однак усі добре розуміли, що метро 

зачиняли спеціально. Тому ці події породжують низку анекдотів. Нам 

вдалося зафіксувати 4 тексти (3 сюжети, оскільки один сюжет має варіант) на 

цю тему. В одному сюжеті розповідається, що невідомий телефонує до 

кервництва метрополітену й попереджає, що в метро закладено «бімбу» 

(варіант: зловмисник телефонує до київського метрополітену й повідомляє, 

що у «вагіні» – «бімба»). Точкою зіткнення виступає «бімба», про яку 

повідомляє телефоном невідомий. Зрозуміло, що йдеться про М.Азарова. Як і 

в другому тематичному блоці, тут ідеться про неспроможність М. Азарова 

розмовляти українською. Однак у цьому разі акцентується на «мінуванні» 

органами влади київського метро. У другому сюжеті кияни просять 

керівництво метрополітену опублікувати графік мінувань. Пуантом якраз і є 

графік мінувань метро. У третьому сюжеті розповідається, що в Києві 

оголосили про те, що метро замінували на ремонт. Зазначимо, що в цьому 

тематичному блоці категорія «інакший» узагалі відсутня. Протистояння 

відбувається між майданівцями (киянами) і органами влади. 

5 тематичний блок – «Лідери Революції гідности». Цікаво, що героями 

анекдотів Революції гідности стало не лише керівництво держави, яке 

висміюється, а й опозиційні до влади лідери Майдану. Зауважимо, що таких 

сюжетів значно менше, ніж тих, в яких ідеться про чиновників-диктаторів 
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того часу. Так, в одному сюжеті опозиція обіцяє на Майдані домашню 

атмосферу. Пуантом є те, що «домашня» атмосфера – це захоплення 

активістами Українського Дому та Будинку профспілок. У другому сюжеті 

опозиція просить вибачення в киян за тимчасові незручності. Пуант – 

«тимчасові незручності» у той час сиділи тихо в Межигір'ї (тут мається на 

увазі українська влада). 

6 тематичний блок – «Антимайдан». Учасники Антимайдану, а також 

«тітушки» стали об'єктами анекдотів, які нам вдалося зафіксувати: 

Президентська гвардія Януковича – «тітушки» (сюжет № 1); через «тітушок» 

у Києві безпечно ходити по 2 і 3. Тисячі людей. Колонами (сюжет № 2). 

Анекдоти Революції гідности 

Тематичний 

блок 

Сюжет Свій Інакший Чужий 

1. 

Непідписання 

Угоди про 

Асоціацію з 

ЄС 

1. Азаров проти 

Євроінтеграції, 

тому що не хоче 

вивчати ще й 

англійську. 

- Азаров - 

1а. Азаров хотів 

підписати Угоду з 

ЄС, але забув 

перемкнути 

розкладку 

клавіатури і 

вийшло «ТC». 

- Азаров - 

2. На запитання, 

чому вийшов на 

Майдан, Янукович 

розповідає, що не 

зміг втриматися, 

бо на Майдані 

багато людей у 

шапках. 

- Янукович - 

3. Янукович 

заявляв, що 

аплодує тим, хто 

вийшов на 

Євромайдан 

Майданівці Янукович - 
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підтримати 

асоціацію. Тому 

мітингувальникам 

доводиться 

виходити туди на 

біс щодня. 

 4. Пошта України 

випустила марку з 

портретом гаранта. 

Через деякий час 

пішли скарги, що 

не приклеюється. 

Як з'ясувалося, 

люди плювали не 

на той бік. 

Українці Янукович - 

5. Путін, знаючи, 

що люди вийшли 

на Майдан через 

нього, дивується, 

що там виступає 

Саакашвілі. 

Майданівці; 

Саакашвілі 

- Путін 

2. Побиття 

студентів на 

мирному 

мітингу 30 

листопада 

2013 року 

спецпідрозділо

м «Беркут».  

Розгін 

Майдану 

1.Азаров 

розповідає, що 

українці планують 

організувати 

Євромайдан. 

Янукович наказує 

розігнати, оскільки 

є Європейська 

площа 

Майданівці Янукович; 

Азаров 

- 

2. Азаров розповів, 

що спецпідрозділи 

міліції стягуються 

до Києва для 

встановлення 

новорічної ялинки. 

 Азаров; 

силові органи 

влади 

 

 3. В Україні різко 

знизився рівень 

злочинности, 

оскільки всю 

міліцію стягнуто 

до Києва. 

- Силові органи 

влади 

- 

4. «Беркутівці» ще 

можуть 

Студенти-

активісти 

«Беркутівці» - 
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реабілітуватися 

перед українським 

народом – 

«зачистити» КМ та 

АП України з 

такою швидкістю, 

з якою розганяли 

мітингувальників 

Євромайдану 

(мітингуваль

ники) 

 5. Під тим, що 

майданівці 

скандують: «Схід і 

захід разом», 

мається на увазі, 

що із заходу країни 

їдуть 

мітингувальники, 

зі сходу – 

“беркутівці”. 

Майданівці «Беркутівці» - 

6. Всім, хто 

контактував із 

«Беркутом», 

доведеться не 

лише травми 

лікувати, але й 

робити щеплення 

від сказу. 

Студенти-

активісти 

Євромайдану 

 

«Беркутівці» - 

 7. Заява Міністра 

освіти і науки 

Табачника про те, 

що жоден студент 

не постраждав під 

час розгону 

Євромайдану. Ті, 

хто постраждав, – 

уже не студенти. 

Студенти-

активісти 

Євромайдану 

 

Міністр освіти 

і науки 

України 

Табачник 

- 

8. Купуючи 

новорічне деревце 

і промовляючи 

чарівне слово 

«ялинка», а не 

«йолка», ви у 

такий спосіб 

проганяєте злий 

дух Януковича з 

- Злий дух 

Януковича 

- 



111 
 

 

вашого дому. 

9. Міліція України 

запевняє, що на 

Майдані 1 млн 

людей не міг бути 

навіть фізично. 

Але ж після 

правління 

Януковича 

українці так 

заморилися, що 

там цілком могло 

бути пів України. 

- Силові органи 

влади; 

Янукович 

- 

3. Демонтаж  

пам’ятника 

Леніну 

1. Партія 

«Свобода» збирає 

кошти на 

відновлення 

пам’ятника Леніну, 

щоб усі охочі 

змогли долучитися 

до повалення 

Проукраїнсь

ка партія 

«Свобода» 

- Ленін 

(пам’я

тник) 

2. На запитання 

про те, як з'їздив 

до Києва Ленін 

відповідає, що 

дуже погано, аж 

голова 

розколюється 

- - Ленін 

3. Один чоловік 

розповідає іншому, 

що пам’ятник 

Леніну в Києві 

повалили. На що 

інший каже, що 

жаль тепер 

голубів. 

- - Ленін 

(пам’я

тник) 

 4. Поваленого 

Леніна розібрали 

на сувеніри, 

скинутого 

Януковича 

розберуть на білки, 

жири та вуглеводи. 

- Янукович Ленін 

(пам’я

тник) 

5. Раніше - Симоненко Ленін 
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Симоненко «клеїв» 

молодих дівчат, 

тепер клеїть 

розбитого Леніна. 

(пам’я

тник) 

6. До фіналу 

конкурсу, хто 

замінить Леніна 

постаменті, 

пройшли комуніст 

Симоненко та 

регіонал Чечетов. 

Симоненко – через 

схожі погляди, 

Чечетов – через 

схожість руху рук. 

- Симоненко; 

Чететов 

Ленін 

(пам’я

тник) 

4. Мінування 

метро 

1. Невідомий 

телефонує до 

Київського 

метрополітену й 

повідомляє, що в 

метро закладену 

“бімбу” 

- Азаров 

(імпліцитно) 

- 

 1а. Зловмисник 

телефонує до 

Київського 

метрополітену й 

повідомляє, що у 

«вагіні» – «бімба» 

- Азаров 

(імпліцитно) 

- 

2. Кияни просять 

опублікувати 

«графік» мінувань 

метро 

Кияни Органи влади - 

3. Оголошення про 

те, що метро 

«заміновано» на 

ремонт 

- Органи влади - 

5. Лідери 

Революції 

гідности 

1. Обіцянка 

опозиції, що на 

Євромайдані 

пануватиме 

домашня 

атмосфера: 

Лідери 

Революції 

гідности 

- - 
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захоплення 

активістами 

Українського Дому 

та Будинку 

профспілок 

2. Опозиція 

попросила 

вибачення в киян 

за тимчасові 

незручності. 

«Тимчасові 

незручності» 

сиділи тихо в 

Межигір’ї. 

Лідери 

Революції 

гідности 

Органи влади 

України 

- 

6. 

Антимайдан 

1. Президентська 

гвардія Януковича 

– «тітушки» 

- Янукович; 

«тітушки» 

- 

2. Через «тітушок» 

у Києві безпечно 

ходити по 2 і 3. 

Тисячі людей. 

Колонами 

- «Тітушки» - 

 

Війна «вириває» людину зі звичного для неї простору й часу буття, а її 

існування набуває рис катастрофічности. Континуум переживань 

індивідуумом (чи спільнотою) таких кризових станів характеризується 

широким спектром: від відчаю, тривоги і страху до героїзму. Це спонукає до 

вироблення певних захисних бар’єрів, якими найчастіше є сльози та, як не 

парадоксально, сміх. Поділяємо думку про те, що на війні «сміх не перебуває 

в ситуації оксюморону, навпаки, він носить бойовий та компенсаторний 

характер, підбадьорюючи, закликаючи, лікуючи» [96, с. 121]. Тобто, народна 

сміхова культура виступає важливим чинником подолання емоційно-

когнітивного дисонансу, спричиненого війною. 

Уважаємо за доцільне, насамперед, підкреслити роль сміху, який згідно 

з класифікацією В. Проппа, називається життєрадісним. Його особливістю є 

те, що він дуже часто не пов'язаний із комічними ситуаціями, а представляє 

проблему психологічного характеру [165, с. 160]. Він навіть у трагічних 
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умовах війни вселяє оптимізм, утверджує торжество життя над смертю. 

Важлива роль у фольклорі спротиву, що твориться у воєнних умовах, 

належить і «насмішкуватому» сміхові. Його функція полягає в 

аксіологічному девальвуванні подій. Такий сміх не просто принижує ворога, 

а символічно «вбиває» його, адже алегорії та метафори спрацьовують як 

зброя. Сьогодні, як і століття тому, актуальним залишається головний 

обов’язок вояка, виголошений головним персонажем стрілецьких анекдотів 

Цяпкою: «Загально думають, що першим обов’язком стрiльця є вмирати за 

рiдний край. Це хибне розумiння. Першим обов’язком стрiльця є так робити, 

щоби його вороги вмирали за свiй рiдний край» [84, с. 125]. Здатність 

фольклорних текстів перетворювати страшне в смішне зміцнює духовні сили, 

додає наснаги для боротьби. Гостра, часто пейоративна чи інвективна, 

лексика таких текстів – це певним чином і пропаганда, за допомогою якої 

можна демонструвати свою позицію. 

Саме анекдот є одним із найбільш популярних фольклорних жанрів на 

війні. Анекдоти, пов’язані з воєнними подіями, зазвичай відносять до 

історичних (оскільки вони актуалізуються в конкретний історичний період) 

або ж політичних. Однак, на нашу думку, вони заслуговують на свою 

конкретну нішу у фольклорі, тому, мабуть, доцільно в науковий обіг увести 

термін «мілітарний анекдот».  

У мілітарних анекдотах періоду російсько-української війни 

спостерігаємо розширення образної парадигми. Зокрема, образ ворога 

конкретизується в образі сепаратиста («сепара»), якого відповідно до тріади 

«свій / чужий / інакший» відносимо до «інакшого». 

Приміром, український солдат, зустрічаючи сепаратиста, запитує в 

нього, звідки він. «Сепар» каже, що він із ДНР і запитує: «А чо?». У 

відповідь український солдат стріляє та каже: «АТО», що і є пуантом 

аналізованого анекдоту. Крім цього, застосовано прийом мовної гри: а то – 
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АТО11. Нам удалося зафіксувати варіант аналізованого анекдоту зі схожим 

сюжетом: у Горлівці зустрічаються «айдарівець», який воює за Україну, і 

випадковий перехожий, який підтримує ДНР. «А що?» – запитує перехожий. 

«АТО», – відповідає «айдарівець». На відміну від аналізованого вище 

анекдоту, маємо конкретизацію образу героя – «айдарівець» (боєць 

підрозділу «Айдар»). Окрім цього, лише з контексту зрозуміло, що 

перехожий є сепаратистом (пряма номінація відсутня). Отже, прочитується 

опозиція «свій / інакший». Також є вказівка на те, що події відбуваються в 

Горлівці12. 

Ще одне втілення образу ворога – російські військові («чужий»):  

«Російським військовим так подобається проводити відпустку на Донбасі, 

що багато хто не повертається» [Додаток В].  

Ксеноетнонім «москаль» – доволі поширений образ українського 

фольклору. Присутній він у казковій та неказковій прозі, паремійних жанрах  

і, звісно, анекдотах. «Образ москаля асоціюється з підступом, брехнею та 

обманом» [117, с. 73]. У мілітарних анекдотах періоду російсько-української 

війни москаль, перш за все, ідеологічний супротивник, що є характерним для 

дум та історичних пісень. Крім того, інколи ще може додаватися прикладка 

«ватник». «Викрити закоренілого ватника-москаля не складно – він не тільки 

не скаче, але й не сміється над піснею “Путін – х****!ˮ». У тексті є алюзія на 

популярні з часів Революції гідности закличку “Хто не скаче…” та гасло, яке 

виникло серед футбольних уболівальників, а згодом стало популярною 

піснею, мемом: «Путін – х****!». Це гасло присутнє в різних сюжетах 

анекдотів періоду російсько-української вйни:  

                                                             
11 АТО – Антитерористична операція – так називали російсько-українську 

війну з травня 2014 року по квітень 2018 року, ООС – з квітня 2018 року. 

12 Горлівка – місто в Донецькій області, окуповане з 2014 року російськими 

найманцями, знаходиться на непідконтрольній Україною території.  
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- А чого це Путін так хоче проведення чемпіоната світу з футболу в Росії? –

 Напевне, хоче почути вживу найпопулярнішу футбольну причалку. 

 - Чому Порошенко так рідко телефонує Путіну? –  Бо коли 

Путін каже «алло», Порошенкові важко стриматися від рими. 

 «Ну і х****!» – думав Путін, дивлячись на себе в дзеркало. 

Концентром негативно конотованих образів є Путін – репрезентант 

персоніфікованого концепту ЗЛО. Він уособлення найбільшого негативу й 

агресії – «продовжувач» кривавої справи двох найбільших диктаторів ХХ 

століття Сталіна і Гітлера, які також були персонажами анекдотів. Для 

прикладу, у сюжеті одного анекдоту Путіна запитують, чи він за Гітлера чи 

за Сталіна. Путін відповідає, що він замість них. Відповідь Путіна, що він 

замість них, і є пуантом аналізованого анекдоту. В українському фольклорі є 

багато сюжетів про москаля та чорта як спільників. «Проте в українців навіть 

чорт є бажанішим за москаля» [117, с. 74]. Підтвердженням цьому є і сучасні 

анекдоти. Так, для прикладу, в одному анекдоті розповідається, що Путін 

вселився в сатану, а не навпаки.  

В анекдотах воєнного періоду утверджується віра в перемогу України, у 

те, що війна швидко закінчиться. Приміром, в одному з анекдотів 

розповідається, що вже все було готове для того, щоби Україна перемогла, 

однак несподівано Путін помер, тому війна завершилася. Інший анекдот 

починається з того, що Путін помер і потрапляє в «той» світ. Йому стало 

сумно, тому він спускається на Землю і йде до бару. Там офіціант розповідає, 

що в країні все добре, що це імперія, що весь світ тепер належить їм. Путін 

дуже задоволений. Пуантом цього анекдоту є те, що офіціант за замовлення 

просить заплатити 15 гривень. Отже, зрозуміло, що в аналізованому анекдоті 

події відбуваються в Україні. Зауважимо також, що цей анекдот поширився 

усним способом. Авторка дисертації записала його від різних інформантів 

різного віку та соціального статусу. Крім цього, він також розповсюдився в 

Інтернет-просторі [Додаток В]. Тобто, спрацювали як горизонтальний, так і 

опосередкований механізми трансмісії. Ще один анекдот, який передавався 
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усним способом, розповідає про те, що на одній із вулиць Москви перехожий 

запитує, як потрапити в Кремль. Пуант анекдоту: «А з чого ви стріляти 

будете?» [Додаток В]. Отже, «потрапити» в цьому разі означає не «пройти», а 

«стріляти». Як бачимо, в аналізованому анекдоті Кремль постає ворогом, 

якого, однак, можна знищити.  

Ще одне втілення образу ворога в мілітарних анекдотах російсько-

української війни – представники ДНР і ЛНР – ополченці (“інакший”), які 

висміюються та зневажаються: 

Кум куму каже: 

 - Чуєш, а ти знав, що в тебе зять пі*****? 

 -Та ні, він же ополченець. 

 - Тю, так це одне і теж! [Додаток В] 

Окрім ополченців, до образу ворога зараховуємо також новороса 

(«інакший»):  

«Весною 2015 року зустрічаються лисичка, вовчик і ведмедик і розповідають, 

як зиму перезимували. Лисичку побили, бо вона курей крала, вовка побили за 

те, що овець поїв. Лише ведмедику було добре: біля його барлогу новороси 

блокпост установили, то він усю зиму харчувався: 

- А як же ти не попався? 

- Та це ж “новороси”, хто їх рахує?» [Додаток В]. 

До образу героя відносимо снайпера. І тут зауважуємо відмінність між 

персонажем снайпера в мілітарному анекдоті, де він постає як «свій» (цілить 

по ворогові України), та фольклорному контенті Революції гідности, де він 

функціонує як образ ворога. 

«Не бігай від снайпера – усе одне помреш, тільки втомлений» [Додаток В]. 

«Снайпер завжди знайде свою ціль в житті» [Додаток В]. 
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Тобто, показано силу й міць українських снайперів. Окрім цього, у 

мілітарних анекдотах є згадка про «укропів»13, яких не можна перемогти. 

«Вирішили з друзями піти на “укропів” та поїхали на Донбас. 

Тепер ходимо тільки на “утку”, яку медсестра приносить». 

Військове керівництво в мілітарних анекдотах періоду російсько-української 

війни віднесено до «інакшого». До категорії «свій», окрім образу героя,  

- Товаришу полковнику, а чому ви на плацу та в капцях, зима ж? 

 - То волонтери ж їдуть! 

Аналізуючи гумор у різних проявах, дослідники виокремлюють теорію 

вивільнення, згідно з якою комічне є результатом вивільнення психічної 

енергії. Гумор розглядається як засіб для зняття стресу та напруги. Гумор як 

один із способів розрядки перетворює негативні почуття в щось прямо 

протилежне – у джерело сміху. Роль гумору в цьому разі зводиться до 

захисту людського «Я», оскільки дозволяє зберегти самовладання, гідність і 

самоконтроль у виняткових (екстремальних) умовах. Отже, в умовах 

надзвичайного психологiчного й морального навантаження анекдот є тим 

засобом, проговорювання якого – можливість «викинути» негатив і 

«пригасити» агресію, що нагромаджується на війні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 «Укроп» – лексема, утворена методом скорочення основ, на позначення 

українських патріотів. 
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2.5. Авторський твір і фольклор спротиву: проблема кореляції 

Як ми вже зазначали вище, Революцію гідности історики та соціологи 

часто порівнюють з укладом Запорозької Січі. Відомо, що важливим 

елементом життя козаків був вибір гетьмана. На цю посаду обирали 

найдостойнішого, того, хто міг би повести всіх за собою, того, якому би всі 

довіряли. Під час Революції гідности були обрані сотники, десятники, а от 

всезагального лідера не було, не знайшлося серед політиків того, хто би 

очолив майданівців і мав чіткий план дій. «Духовним гетьманом» Майдану 

називали Т. Шевченка. Український режисер О. Ліщенко в один із вечорів 

Революції гідности під час читання Шевченкової поезії запропонував обрати 

«духовним гетьманом» Майдану Т. Шевченка, усі присутні погодилися. 

Згодом ця фраза швидко поширилася, фольклоризувалася. Роль Тараса 

Шевченка під час Революції гідности, без сумніву, велика. Науковці всебічно 

досліджують це питання. Зокрема, Т. Гранчак вивчає Шевченка на Майдані з 

погляду соціології [31]. На Майдані можна було побачити плакати з 

фотографією Тараса Шевченка та підписом «Духовний гетьман Майдану». 

Вони ж були розміщені на щитах учасників Самооборони Майдану. Тобто, як 

бачимо, Революція гідности олюднила Шевченка. З хрестоматійного, 

канонізованого він стає «своїм». Окрім того, Революція гідности збіглася в 

часі з відзначенням 200-літнього ювілею від дня народження Тараса 

Шевченка.  

Якщо говорити про Шевченка в ракурсі Революції гідности, то тут 

варто окреслити дві концептуальні позиції: 

1) Фольклоризація власне Шевченка (а точніше – його сакралізація); 

2) Фольклоризація Шевченкової поезії. 

Сакралізація. Недаремно І. Дзюба якось зауважив: «Тарас Шевченко 

як явище велике й вічно живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. 

Волею історії його ототожнено з Україною, і разом з її буттям триває 

Шевченкове» [цит за 22; 44, с. 5]. З цією тезою співзвучна думка Г. 

Грабовича: «Поет символічно стає Україною, зливається з нею у стражданні і 
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святості, беручи на себе її гріхи, прокляття, воскрешаючи минуле, 

повертаючи земляків до праведного життя (символічно їх очищаючи від 

скверни й воскрешаючи), поет іде далі – бере на себе роль Пророка» [30, с. 

90].  

Оскільки топос Майдану широкий, то зображення Шевченка можна 

було побачити в різних локусах та в різні етапи Революції гідности. І 

поставав він у різних: як класичних, так і модерних, іпостасях. На 

центральній сцені Майдану висів портрет Т. Шевченка. Тобто, це своєрідна 

підтримка всім учасникам Революції та нагадування всім політикам, які 

піднімалися на сцену, що Україну продати не можливо, що Україна буде 

завжди, а разом із нею буде Т. Шевченко. Різноманітні портрети були також 

у наметах активістів і біля них. Ще один портрет було розміщено на фасаді 

Київської міської державної адміністрації. Уже після завершення активної 

фази Революції цей портрет було замінено на великий колаж із зображенням 

Кобзаря. Цей колаж складався з тисячі фотографій учасників Революції 

гідности: як загиблих героїв, так і тих, хто щодня впродовж зими 2013-2014 

рр. виборював право на гідність. Символічно, що майданівці – це і є 

Шевченко, а отже, уся Україна.  

З протитанкових їжаків скульптор І. Гречаник створив бюст Т. 

Шевченка, що тримає в руках «Кобзаря». Його розмістили на символічному 

дерев’яному постаменті біля входу в будівлю КМДА. Уже після розстрілів 

героїв «Небесної Сотні» на початку березня 2014 року перед відзначенням 

Шевченківських днів на Майдані, навпроти головної сцени, постала 

дерев’яна скульптура Шевченка авторства В. Зайця. Ідея в мистця зародилася 

ще у 2011 році, для виготовлення цієї скульптури було взято 200-річну осику 

заввишки 2,5 метри. Дослідники зазначають, що символіка осики є дуальною. 

Так, з одного боку, це дерево називають деревом повішених, з іншого – воно 

уважається оберегом від нечистої сили. З цього можемо припустити, що на 

Майдані скульптура Кобзаря виконувала апотропейну функцію [52, с. 357]. 

Автор залучив до процесу створення своїх колег-побратимів по цеху 
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(горизонтальна трансмісія). А вже на Майдані кожен охочий міг долучитися 

до колективного процесу виготовлення скульптури (у цьому разі діє 

опосередкований напрям трансмісії, адже протестувальники на практиці 

могла опанувати навички скульптурного мистецтва). Окрім цього, дерев'яна 

скульптура мала дуже сильний візуальний вплив на учасників Революції 

гідности. Біля неї вони збиралися, декламували поезію Шевченка, співали 

пісень і обговорювали все те, що відбувалося в державі на той час. По суті, 

ця скульптура стала своєрідним місцем сили для учасників спротиву. Як 

зазначає В. Заєць, «обличчя Кобзаря на тлі обгорілого Будинку профспілок, 

здавалося, набуло ще більшої зажури. Чорні хустки на головах жінок 

нагадували про горе, яке вони пережили. Це були рідні Героїв “Небесної 

Сотні”» [217]. 

Про сакралізацію Шевченка можемо говорити, проаналізувавши серію 

картин «Григорович» полтавського художника Ю. Шаповала. Він за 

настановою І. Драча «скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха…» 

переносить Т. Шевченка в сучасні події, актуалізує постать самого Кобзаря 

відповідно до подій Революції гідности та сьогочасної гібридної російсько-

української війни. Так, на одній із картин Т. Шевченка зображено із шиною в 

руках. Очевидно, картина автора – алюзія на події на вулиці М. 

Грушевського в січні 2014 року: згорілий автобус, полум'я, яке охопило Київ, 

люди, які в касках і з битами, державні прапори. Автор назвав свою картину 

«Григорович проти». Тобто, мистець показує, що Шевченко проти 

диктатури, але свій спротив він [Шевченко – Я. З.] виражає не словом, а 

вчинками: бере шини й допомагає активістам Революції гідности. «На 

Майдані ми побачили Шевченка з шинами на фоні вогнів на Грушевського, в 

касці і з палицею в руках. Я впевнений на 100% і я такий не один: якби 

Шевченко був би нашим сучасником, він би не сидів у Facebook, а пішов би 

на Майдан і боровся разом з усіма», – переконаний літературознавець Б. 

Тихолоз [191]. На іншій картині Ю. Шаповала («Подорож Григоровича») Т. 

Шевченка також зображено із шиною, але тут поет уже прямує на Москву. 
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Шини, які горіли на Майдані, палатимуть і в Москві: у такий спосіб має бути 

знищений не лише внутрішній, але й зовнішній ворог. Коли розпочалася 

війна на сході України, поет одягає бронежилет, каску, бере в руки автомат і 

їде боронити Україну від ворога. Т. Шевченка як учасника АТО зі зброєю в 

руках на фоні простріленого синьо-жовтого прапора зображає також А. 

Єрмоленко. Серію картин «Шевченкіана» митець розпочав ще у 2012 році: 

він зображав Шевченка як рокера, Будду, Супермена, працівника ДАІ – у 

такий спосіб хотів позбавити постать поета шаблонних стереотипів. У зв'язку 

з подіями Революції гідности, війною на сході України художник зобразив 

Тараса Шевченка з кулеметом у руках. У 2015 році радіо «Культура» 

організувало марафон «Шевченко мобілізує». Художник В. Печуркін написав 

картину з однойменною назвою, де Шевченко зображений у військовому 

екіпіруванні учасника АТО. Фактично, Шевченко став не символом, а 

учасником Революції гідности. Завдяки опосередкованій трансмісії 

(надконтактній – за К.Чистовим) – соціальним мережам – ці картини 

художників фольклоризувалися: не так важливим є автор, як те, яким є 

зображення, що суголосне з актуальними для суспільства подіями.  

Фольклоризація. На Майдані, що став пробудженням від 

багатовікової національної стагнації, суголосно звучав мільйонний хор 

борців за свободу та незалежність. І в тому хорі особливо виділялося 

Шевченкове слово, яке часто трансформувалося, генерувало смисли 

спротиву. Саме тому другий аспект, який би ми охотіли окреслити в цьому 

підрозділі, – фольклоризація Шевченкової поезії.  

Проблема фольклорно-літературної взаємодії неодноразово перебувала 

у фокусі уваги як фольклористів, так і літературознавців. Однак якщо 

питанню фольклоризму авторських творів присвячено чимало розвідок 

(варто лишень згадати дисертації Ж.Янковської, Р.Маркова, О.Кирилюк, 

Н.Пластун, Ю.Шутенко, Я.Савощенко тощо), то аспект фольклоризації (коли 

авторський твір переходить у надбання народне) дослідники часто оминають 
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увагою. Все ж наведемо концептуальні положення тих учених, які у своїх 

працях порушували питання фольклоризації авторських текстів.  

Те, що літературний твір здатний до переходу в народне побутування, 

втрачаючи при цьому автора, факт не заперечний і зафіксований багатьма 

дослідниками. Щоправда, найчастіше їхні розвідки стосувалися пісенної 

творчости. М. Максимович номінував пісні, що первісно мали автора, 

терміном «штучні». Аналізуючи друковані та рукописні пісенники ХVІІІ 

століття, В. Перетц поділяв усі пісні на певні групи й виокремлював пісні 

штучного (літературного) походження [153, с. 3]. У рецензії на працю 

В.Перетца «Очерки старинной малорусской поэзии» І. Франко 

послуговувався терміном «перероблення», маючи на увазі перехід 

авторського твору у фольклор. Літературний критик М. Возняк пісні, автора 

яких можна було віднайти, називав піснями інтелігентського походження. На 

думку академіка, «авторський твір, потрапивши в народне середовище, 

змінюється та псується, мова його стає простішою та більше народною. У 

традиційній літературі затиралися назви авторів пісень, пісні змінювалися й у 

переробленому вигляді йшли далі в народ, прибираючи вигляд, в якому вже 

годі пізнати первісний текст пісні» [17, с. 360-361, 366].  

 Цікавою, на наш погляд, є стаття радянського дослідника 

Я.Гудошнікова «Види і типи переробок літературних пісень у радянському 

фольклорі» [35]. Він уважає, що в сучасному фольклорі значного поширення 

набув жанр пісенної переробки, коли авторський текст фольклоризується і 

при цьому зазнає змін більшою чи меншою мірою. З огляду на художню 

природу всі пісенні переробки Я. Гудошніков поділяє на 3 типи. До першої 

групи він відносить ті переробки, зміст пісень яких змінюється не так 

суттєво, у характеристику образу героя не внесено нічого нового. Сюди 

належать: народна редакція, доповнення, продовження, народний варіант, 

переробка-модернізація. 

Народна редакція – суто зовнішні правки, коли авторський текст 

змінюється за рахунок скорочення або через заміну окремих деталей. З 
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погляду фольклористики цікавішим є свідоме бажання заміни окремих 

деталей для досягнення більшої життєдайності авторського тексту.  

Доповнення – розвиток, розширення основної думки, що міститься в 

тексті-оригіналі. 

Продовження – розширена біографія героя з пісні-оригіналу. 

Народний варіант – старий зміст у новій формі; зберігає головні риси 

першопочаткового образу-персонажа.  

Переробки-модернізації найбільш характерні для солдатського 

фольклору, фольклору воєнного періоду. У таких пісенних переробках 

можуть замінюватися імена героїв, географічні локації, національна 

приналежність ворога може зазнавати трансформацій відповідно до 

історичної епохи.  

До переробок другої групи Я. Гудошніков відносить ті твори, тексти 

яких складені заново. Співвідношення образів героїв змінюється. Сюди 

належать два жанрові різновиди: «відповіді» та пісні про пісні. У «відповіді» 

увагу переміщено на другий образ ліричної пісні-оригіналу, що в 

переробленому варіанті стає головним. Пісні про пісні – своєрідний тип 

пісенної переробки, в якому пісня-оригінал постає центральним образом. У 

переробках третьої групи колективний автор відштовхується від популярних 

пісень, мотивів чи образів, творячи при цьому новий текст із новими 

образами персонажів, відмінними від тих, що в пісні-оригіналі. До цієї групи 

належать «пісня на мотив» (спільність ритміки та мелодії з піснею-

оригіналом) і пародія.  

 В. Данилов порушував питання ненародних пісень в українському 

фольклорі (1909). На думку В.Гнатюка, є дві причини того, що ненародні 

пісні потрапляли в народне середовище: 1) проста несвідомість; 2) свідоме 

фальшування пісень і видання їх як народних. Окрім цього, В.Гнатюк 

наголошував на тому, що літературні твори через книжки, газети, школу, 

місто часто потрапляли в селянське середовище й таким чином піддавалися 

фольклоризації. Однак учений не називав це явище фольклоризацією, а 
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говорив про популяризацію («спопуляризована» пісня). В. Гнатюк також 

зауважував, що інколи твори селян, які займалися віршописанням, також 

могли «спопуляризуватися» між народом, тому деякі з них можна віднести 

до народної поезії [25, с. 237-238].  

Про те, що літературний твір мусить і змістом, і формою 

дорівнюватися до твору фольклорного, наголошував Ф. Колесса: «Щоби ж 

книжний твір міг перейти в усну традицію і стати народною піснею, мусить 

він змістом і формою достроюватися до творів усної словесності, і, що 

найважливіше, він мусить, неначе прищеплена галузка, прийнятися на дереві 

народної поезії, втягти в себе його животворні соки та зростися з ним в одно, 

мусить перейти довгий процес асиміляції та вигладжування, а цього ніяк не 

можна заступити штучним способом» [93, с. 106]. 

Проблемі фольклоризації авторських текстів присвятив свої 

дослідження Г. Нудьга. Учений зупинявся на теоретичних аспектах 

літературно-фольклорної взаємодії, та все ж найбільше характеризував 

пісенну творчість, що перейшла в народне надбання. «Перехід літературних 

творів у фольклор – одне з найцікавіших явищ у житті поетичного слова. 

Переходять не лише пісні, а й казки, сюжети поем, романів і повістей, проте 

найбільш охоче народ приймає пісню» [147, с. 4]. Як бачимо, Г.Нудьга у 

своїх початкових дослідженнях процес фольклоризації називав «переходом». 

Фольклорист також цікавився переробками народом авторських текстів. 

Детально дослідивши це питання, Г. Нудьга помітив певні закономірності: 

1) Народ переробляє літературний твір, коли він не повністю відповідає його 

ідейним запитам;  

2) Літературні твори, переходячи у фольклор, здебільшого скорочуються, 

мало коли доповнюються; 

3) Літературні пісні, ідучи у фольклор, дуже часто входять у сполуку з 

народними піснями [там само, с. 71]. 

У 1978 році у видавництві «Наукова думка» вийшов том «Пісні 

літературного походження» із серії «Українська народна творчість». У 



126 
 

 

передмові до цього видання В. Бойко й А. Омельченко зазначають, що «пісні 

літературного походження – це твори поетів, до яких народ склав мелодії або 

сприйняв їх із музикою автора слів чи професіональних композиторів. Одні з 

цих пісень фольклоризувалися, інші побутують із незначними змінами вже 

тривалий час, ще інші тільки входять у народнопоетичну творчість» [157, с. 

9].  

Перехід літературного твору в надбання народне Ф. Колесса називав 

приспособленням: «Коли індивідуальний твір поетично настроєної людини 

перейде в усну традицію широких кругів, він приспособлюється своїм 

висловом до інших творів усної словесності, підлягає різким змінам, поволі 

тратить ознаки індивідуальності, а стає віддзеркаленням почуттів народу…” 

[93, с. 17].  

Г. Нудьга писав, що «процес засвоєння літературного твору, переходу 

його від книги у фольклор проходить три найважливіші стадії: стадію оцінки, 

коли народ, ознайомившись з індивідуальним твором, оцінює його ідейні і 

художні якості; сприйняття, коли твір перетворюється в пісню, зараховується 

до народного репертуару; стадію асиміляції, коли твір шліфується, 

редагується, пристосовується до вимог колективу. Після цього твір стає 

народним» [147, с. 77]. Учений переконливо доводив, що «народ відбирає у 

свій репертуар тільки ті твори, які найближче стоять до його інтересів, що 

відповідають його життєвим стремлінням, що за формою і змістом стоять 

близько до народного життя і творчості. Народ сам відбирає, сам опрацьовує 

і доводить до високого мистецького рівня кращі твори, написані окремими 

поетами» [там само, с. 68-69].  

М.Андрєєв зазначав, що при вивченні питання фольклоризації 

дослідник повинен звертати увагу на шлях проникнення літературного твору 

у фольклор, хто, для кого і для чого переносить літературний твір в усне 

побутування. На його думку, шлях фольклоризації активний: матеріал, який 

засвоюється народом, змінюється, ці зміни можуть бути дуже різного 

характеру. Для того, щоби літературний твір зазнав фольклоризації, 
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необхідно, щоби він опирався на фольклорний матеріал або був близьким до 

нього тематично. Соціальні зміни мають дуже сильний вплив на 

фольклоризацію: «Фольклорні переробки підхоплюють усі соціальні теми, ба 

навіть більше, підсилюють їх» [4].  

Аналізуючи фольклоризм авторської прози М. Матіос, Я. Савощенко 

звертається і до питання фольклоризації авторських текстів. Так, дослідниця 

визначає термін «фольклоризація» як «зворотній вектор процесу обміну між 

двома системами, за якого авторська індивідуальна творчість, потрапляючи у 

фольклорну систему координат, асимілює свою мотивно-образну парадигму 

відповідно до традиційної уснословесної, внаслідок чого доповнює творчість 

колективну» [169, с.7]. 

У періоди соціальних і національних протистоянь, політичних збурень 

народу авторські твори чи не найбільше піддаються фольклоризації. «Пісні 

літературного походження відображають мрії та прагнення народу, їхній 

протест проти соціального та національного гноблення» [147, с. 9]. «Свідомо 

вносяться зміни, коли пісню пристосовують до нової політичної обстановки, 

коли твір перефразовують із заздалегідь поставленою метою» [там само, с. 

70].  

Іван Франко свого часу писав: «Його [Шевченка – Я.З.] поезія 

відзначається найвищою простотою форми і змісту, композиції і вислову, –

простотою, безпосередністю і природністю, що їх надибуємо в найкращих  

народних піснях… Найвищі ідеї, найрадикальніші думки його доби 

зливаються в Шевченковій поезії нероздільно з народним змістом» [206, с. 

128]. «Особливу роль у розвитку народної пісенності відіграли пісні на слова 

Шевченка, що виконувалися під час революційних демонстрацій» [157, с. 

21]. Г. Нудьга також зазначав, що в політичній боротьбі українців твори 

Шевченка посіли значне місце. Учений ретельно вивчав Шевченкову поезію 

та явище її фольклоризації. Він стверджував, що потрапляли в народне 

середовище і ставали окремими фольклорними піснями не лише повністю 

твори Т. Шевченка, а й уривки з його поем і балад. З огляду на сказане вище 
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цілком очевидно, що Шевченкова поезія набула значного поширення під час 

Революції гідности 2013-2014 рр.  

Фольклоризація Шевченкової поезії під час Революції гідности вже 

встигла стати предметом досліджень науковців. Приміром, А. Рудницька 

Шевченка на Майдані вивчає також у двох ракурсах: візуалізація його образу 

та фольклоризація його поезії. Дослідниця аналізує ті вірші та поеми 

Кобзаря, що набули найбільшого поширення взимку 2013-2014 років, і 

зауважує, що «на Майдані Шевченку приписували ті вірші, яких він ніколи 

не створював. У такий спосіб українцям хотілося підкріпити своє віршоване 

бажання перемогти бандитську владу авторитетом і силою впливу Кобзаря. 

Тож унизу скромно підписували Т. Шевченко “Із ненаписаногоˮ» [168, с. 37]. 

Вивчаючи фольклор Революції гідности, Р. Лихограй аналізує також поезію 

Тараса Шевченка на предмет її фольклоризації. Фольклорист стверджує, що 

«Революція гідности розпочалася з Шевченка, що розмістився на фасаді 

першої захопленої адміністративної будівлі – КМДА, ним же і завершилася – 

дерев’яна скульптура поета повилася на Майдані після сумної, омитою 

кров’ю патріотів, перемоги» [116, с. 15]. З огляду на зазначені вище праці 

науковців хочемо також проаналізувати Шевченкову поезію в період 

Революції гідности, окреслити головні аспекти та запропонувати типи 

фольклоризації. 

1. Співана фольклоризована поезія («Зоре моя вечірняя», «Реве та стогне 

Дніпр широкий», «Як умру, то поховайте»). Ці поеми та вірші в період 

Революції гідности не зазнали «революційних» змін ні в структурі, ні в 

змісті, ні у формі. Вони більше були пов’язані з відзначенням 200-річного 

ювілею від дня народження Тараса Шевченка. Музика до цих слів народна, 

записана фольклористами в селах під час експедицій. Пісні на слова Т. 

Шевченка виконували учасники ансамблю «Божичі» зі сцени Майдану, а 

також співали звичайні українці в різних локусах Майдану (найчастіше біля 

дерев’яної скульптури Кобзаря, про яку ми писали вище). Зауважимо також, 

що їх виконували в березні 2014 року, коли минула найактивніша фаза 
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Революції гідности, коли Україна попрощалася з героями Майдану.  На нашу 

думку, ці фольклоризовані тексти виконувалися з метою підняття бойового 

духу учасників спротиву, а також на пошанування Кобзаря та героїв 

«Небесної Сотні». 

1. Заклички 

У генологічній парадигмі Революції гідности чільне місце посіли 

заклички та гасла. Серед фольклоризованої поезії Тараса Шевченка можемо 

також виокремити заклички. І це цілком зрозуміло, адже ще Г. Нудьга свого 

часу зауважував, що «у творчості Шевченка народ вбачав заклик до 

революційної боротьби»  [147, с. 58].  

А) Статичні заклички 

1) Аудіальна фольклоризація (уривки з поем Т. Шевченка звучали з вуст 

учасників спротиву на Майдані. У такий спосіб майданівці через 

Т. Шевченка та його слово закликали інших не боятися вийти на Майдан, 

підтримати революціонерів.  

Борітеся – поборете!  

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас слава 

І воля святая!..  

 

«Борітеся – поборете!»  

 

2. Вербально-візуальна фольклоризація  

Вербальний текст підсилювався завдяки візуальному зображенню. Це 

плакати, поширені на Майдані, графіті в різних куточках України, що 

з’явилися під час і після Революції гідности. Значну роль у фольклоризації 

фрази «Борітеся – поборете!» відіграла опосередкована трансмісія: 

користувачі соціальних мереж неодноразово поширювали дописи із 

зображенням Шевченка та закличкою «Борітеся – поборете!». Щодо 

візуального складника в цьому типі фольклоризації, то найчастіше це портрет 

Т. Шевченка, поруч з яким зображені майданівці з українським прапором, 
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шинами та «коктейлями Молотова» у руках (візуалізація подій на вулиці М. 

Грушевського в Києві 19-22 січня 2014 року). Після розстрілу одного з 

перших героїв «Небесної Сотні», вірменина за походженням, Сергія Нігояна, 

який у проєкті С. Проскурні «Наш Шевченко» читав уривок із поеми 

«Кавказ» Т. Шевченка, фраза «Борітеся – поборете!» набула ще більшого 

поширення, дехто навіть став асоціювати цю закличку із C. Нігояном, а не 

Кобзарем. Саме тому після подій на Майдані появилися портрети Кобзаря та 

Сергія Нігояна, на фоні яких революціонери-майданівці, із закличкою 

«Борітеся – поборете!» та гаслом «Слава героям!».  

«Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте» (уривок із 

«Заповіту» Т. Шевченка).  

Науковці часто говорили про синдром недочитаного «Кобзаря» та 

недовиконаного «Заповіту» Т.Шевченка. Саме в період Революції гідности 

українці активізувалися й по-новому почали ставитися до Т. Шевченка та 

його поезій, зокрема «Заповіту». Аналізуючи закличку «Кайдани порвіте і 

вражою злою кров’ю волю окропіте» з погляду фольклоризації, можемо 

говорити саме про вербально-візуальну фольклоризацію. Як реакція на 

диктаторські закони, які тогочасна Верховна Рада України ухвалила 16 січня 

2016 року, набули поширення листівки із зображенням Шевченка та 

згаданою вище закличкою. З огляду на ухвалені закони Т. Шевченко – 

«екстреміст»,  який закликає до «хуліганських» дій, тому йому загрожує до 

трьох років тюрми.  

Б) Модифіковані заклички 

Дослідники неодноразово наголошували, що колективний автор часто 

вносить зміни до авторського тексту не тому, що він не досконалий, а для 

того, щоби модифікований текст відповідав вимогам часу.  

1) Вербально-графічна фольклоризація (плакати учасників Революції 

гідности) 

«Кохайтеся, українці, та  не з москалями»; 

«Єднайтеся, українці, та  не з москалями». 
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Уривок узято з поеми «Катерина». Колективний автор обирає 

найголовнішу в контексті Революції гідности фразу «Кохайтеся, чорнобриві, 

та не з москалями» та модифікує її в закличку відповідно до потреб того 

часу. У цих фольклоризованих текстах спостерігаємо зміну семантики образу 

москаля. У Шевченка під москалем мається на увазі військовий, у період 

Революції гідности москаль ототожнюється з росіянином і манкуртом. 

Зрештою, ще в 1999 році (за 25 років до Революції гідности) у своїх 

шевченкознавчих студіях Є. Сверстюк зазначав, що «москаль – то не нація, а 

радше хвороба, прищеплена нації імперським леґалізованим грабунком, 

підступом і обманом, оскільки державу та її інтереси поставлено на місце 

Бога, а Бог зменшений до ідеологічної прислуги» [цит. за 22; 172, с. 337]. 

Через фразу «Єднайтеся, українці, та не з москалями» протестувальники 

закликають українців до об’єднання, що суголосне з Шевченковим 

«Обніміться ж, брати мої…».  

«Борімося – поборемо! Нам Бог помагає». 

В) Заклички з імпліцитним змістом 

Вербально-візуальна фольклоризація  

«Вогонь запеклих не пече» (фраза з поеми Т.Шевченка «Гамалія»: «Ніхто на 

світі не втече. Огонь запеклих не пече»). 

На одному із зображень Т. Шевченко з банданою на фоні «коктейлів 

Молотова» закликає до боротьби проти режиму Януковича. Це графіті було 

розміщено на вулиці М. Грушевського в Києві. На іншому зображенні 

показано майданівця, який біжить крізь вогонь і кидає бруківку: «Ніхто на 

світі не втече! Огонь запеклих не пече» (Т. Шевченко). Утверджується, що 

вогонь, який палав у центрі Києва в січні 2014 року, не обпікав учасників 

спротиву, бо вони були завзяті до боротьби та мріяли про перемогу Майдану.  

2. Постулати 

Вербально-графічна фольклоризація 

«І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син і буде мати. І 

будуть люде на землі» (уривок із вірша «І Архімед, і Галілей»). 
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Цю фразу ми віднесли до постулатів. Фраза фольклоризується, адже 

майданівці боролися за нову Україну, боролися проти ворога (як 

внутрішнього, так і зовнішнього).   

«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля…»  

«Доборолася Україна до самого краю…» (уривки з послання «І мертвим, і 

живим…»). 

3. Постулати-переробки 

Під час Революції гідности уривок із поеми «І Архімед, і Галілей» 

зазнав модифікацій, тому цей вид ми класифікуємо як постулати-переробки.  

Вербально-графічна фольклоризація 

«І на оновленій землі Кремля не буде супостата. А буде син і буде мати. І 

будуть люде на землі».  

«І на оновленій землі врага не буде супостата. Буде ЄС і буде НАТО. І 

будуть люде на землі».  

У першому варіанті замість слова «врага» маємо слово «Кремля» 

(пряме називання ворога). У другому варіанті утверджується віра в те, що 

Майдан переможе, що Україне увійде до ЄС і вступить до НАТО.  

Творчість Т. Шевченка піддалася фольклоризації і після офіційного 

завершення Революції гідности й набула масового поширення в період 

російсько-української війни.  

Народні редакції 

Вербально-візуальна фольклоризація 

Садок вишневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть. 

Несуть бандерівці лопати 

І москалів у сад ведуть.  

Цей підвид вербально-візуальної фольклоризації класифікуємо як 

народну редакцію. За основу для класифікації беремо статтю Я.Гудошнікова 

(«Види і типи переробок літературних пісень у радянському фольклорі»). 

При такому типові переробок авторський текст скорочується, відбувається 

заміна якихось деталей. Початок такий, як і в тексті-оригіналі. Однак уже 
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наступна строфа відмінна. У цьому тексті простежуємо опозицію «бандерівці 

/ москалі». Бандерівці (українці) перемагають москалів (росіян). Завдяки 

опосередкованій трансмісії та візуалізації текст набув значного поширення 

[Додаток Г].  

Ще один текст, який поширився внаслідок війни на сході України, – 

«Заповіт»:  

А) Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі. 

Стали вам поперек горла, 

Москалі смердючі.   

 

Б) Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі. 

Стали вам поперек горла, 

Москалі ****і.   

 

В) Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі. 

Стали вам поперек горла, 

Сєпари ****і.   

Аналізуючи ці тексти, зауважуємо, що в них присутній образ ворога 

(москалі, сєпари), вони містять прокльон («стали вам поперек горла»), 

характерною є обсценна лексика. Зазначимо також, що з огляду на гостроту 

ситуації учасники спротиву часто використовували обсценну лексику й 

інвективу (від лат. Invehi — нападати, invectiva oraiio — лайлива промова) — 

«творчий прийом, що полягає в гостро сатиричному викритті певних осіб чи 

соціальних явищ») [34, с. 301].  

Варіанти фольклоризувалися через різні версії: демотиватори, меми, 

фотожаби. Як вербально-графічний текст народна редакція Шевченкового 

«Заповіту» поширилася безпосередньо в зоні проведення війни на сході 

України, зокрема на БТРах і в окопах [Додаток Г]. 

З огляду на все, сказане вище, бачимо, що твори Шевченка актуальні 

досі. З одного боку, це ще раз підтверджує його геніальний талант, з іншого – 

це докір усім поколінням, які жили та живуть після Т. Шевченка. Бо якщо 
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його твори досі актуальні, то це означає, що за ці двісті шість років фактично 

нічого не змінилося. «Феномен тривалого історико-національного блуду 

полягає в тім, що ще 110 років тому, виступаючи на традиційнім всенароднім 

березневім святі, Іван Франко запитав своїх сучасників: «…подумаймо, 

наскільки ближче ми до здійснення наших національних ідеалів, 

Шевченкових ідеалів, ніж був він сам?» [22]. Ми довго слухали Т. Шевченка, 

але лише тепер починаємо його чути.  

Те, що поезія Т. Шевченка активізувалася, свідчить про те, що нація 

повертається до свого класика й переосмислює його, роблячи сучасним, 

проектуючи його спадщину на сучасну культурну, зокрема й фольклорну 

площину, відкриваючи нові образи та змісти. Українська ментальність 

споконвіку будувалася на синтетичній гармонійності релігійного та 

поетичного первнів. Тому Шевченко, може, найбільшою з українських 

класиків мірою, фольклоризований сьогодні.  

Фольклоризація творчости українських класиків у період Революції гідности 

На Майдані гостро й гнівно лунали слова не лише Тараса Шевченка, а 

й тих письменників, які завжди були будителями українського духу: І. 

Франка, Лесі Українки, О. Довженка, Л. Костенко, В. Симоненка та ін. 

Вербально-візуальна фольклоризація 

Приміром, у зв’язку з побиттям спецпідрозділом «Беркут» студентів 30 

листопада 2013 року фольклоризувався вірш Івана Франка «Беркут», 

написаний ще в травні 1883 року (зі збірки «З вершин і низин»), а точніше – 

уривок із вірша: 

Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! 

За те, що в груді ти ховаєш серце люте.  

За те, що кров ти п’єш, на низьких і слабих 

З погордою глядиш, хоч сам живеш із них; 

За те, що так тебе боїться слабша твар; 

Ненавиджу тебе за теє, що ти цар! 

І ось блищить мій кріс – ціль добра, вистріл певен, 

І вбійчеє ядро під хмари понесе він. 

І замість нести смерть згори на земне ложе 

Ти сам спіткаєш смерть під хмарами, небоже. 
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І не як божий суд, але як труп бездушний 

Ти впадеш, судові тих моїх куль послушний. 

І не остатній ти! Нас є стрільців стосот: 

І все, що звесь беркут, полоще кров’ю рот, 

Вивищуєсь над мир, тривогу й пострах сіє, – 

Те кулі не уйде, як слушний час наспіє. 

А труп бездушний ми без жалю, без промови 

Ногою копнемо й підемо дальш на лови. 

Завдяки візуалізації (портретові Івана Франка), наголошенні 

(графічному підкресленні) на найважливіших фразах («серце люте», «кров ти 

п’єш», «хоч сам живеш із них», «нас є стрільців стосот», «ногою копнемо й 

підемо дальш на лови»), вдалому розміщенні (біля одного з входів на 

територію Євромайдану) цей фольклоризований варіант набув значного 

поширення. У тексті також було звернення до українців: «Коли не маєш 

ясної відповіді на рішучі запитання сьогодення, уважно перечитай своїх 

Класиків – там напевне знайдеш влучне рішення!». 

На різних об’єктах Євромайдану авторці дисертації вдалося 

зафіксувати фольклоризовані варіанти цього ж уривка зі значним 

скороченням:  

Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! 

За те, що в груді ти ховаєш серце люте.  

 

“Наше все життя – війна». 

 

Графіті на вулиці М. Грушевського із портретом І. Франка та фразою 

«Наше все життя – війна» привернуло увагу багатьох людей як в Україні, так 

і за її межами. Тут І. Франко зображений із каскою на голові, а поруч із ним – 

коктейлі Молотова. Як і Т. Шевченко, І. Франко сходить із монумента та 

приєднується до революціонерів-майданівців. Фраза «Наше все життя – 

війна», взята з казки Івана Франка «Лис Микита» (пісня дев’ята), 

фольклоризувалася саме в період Революції гідности.  

Заклички 

Вербально-графічна фольклоризація 
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Франковий заклик «Лупайте сю скалу…» також фольклоризувався в 

період Революції гідности: 

Лупайте сю скалу! 

Нехай ні жар, ні холод  

не спинить вас! Зносіть  

і труд, і спрагу, й голод,  

бо вам призначено  

скалу сесю розбить! 

І справді учасники спротиву сприйняли цей заклик майже буквально, 

адже «лупали» бруківку, терпіли і зимові холоди, і жар від полум’я в 

Будинку профспілок і на барикадах на вулиці М. Грушевського. Вони вірили, 

що переможуть, бо їм, за Франком, «призначено скалу сесю розбить!». 

Зауважимо, щоправда, що, на відміну від Шевченкової «Борітеся – 

поборете!», Франкова закличка набула меншого поширення.  

Стосовно українських поеток, то фольклоризації піддалися слова Лесі 

Українки. І в цьому разі це була вербально-візуальна фольклоризація: графіті 

на вулиці М. Грушевського. Як І. Франко й Т. Шевченко, Леся Українка в 

революційній бандані з «коктейлями Молотова» (і синьо-жовтим намистом 

на шиї – джендерний аспект) закликає своєю фразою «Хто визволиться сам, 

той буде вільний» (з «Осінньої казки») до боротьби. 

Актуалізується взимку 2013-2014 рр. і фольклоризується поезія 

сучасної української поетки Ліни Костенко. Це, зокрема, закличка «Люди, 

будьте взаємнокрасивими» (вірш «Між іншим»). Це вид вербально-графічної 

фольклоризації. Такою закличкою підкреслюється той факт, що люди на 

Майдані були налаштовані мирно. Фольклоризується також фраза «Вже 

почалось, мабуть, майбутнє…». «Та невідома особа, яка актуалізувала слова 

Л. Костенко на барикаді, що захищала новочасних революціонерів майдану 

Незалежності, перегороджуючи впоперек навпроти Головпошти центральну 

вулицю Києва Хрещатик, можливо, і не усвідомлювала, що вони невдовзі 

стануть пророчими. Провісницький зміст цієї фрази поглиблює і те, що цей 

поетичний рядок було написано яскравою червоною фарбою на чорному 

великому щиті, де, окрім того, було ще намальовано, ніби побіжно, 
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маленький зелений листочок – символічний паросток оновленого життя» [37, 

с. 135]. 

Цікавим, на наш погляд, є ще один вид фольклоризації. На відміну від 

усіх інших аналізованих вище зразків, коли фольклоризувалися твори 

письменників або ж їхні уривки, то в разі з О. Довженком піддалася 

фольклоризації назва кіноповісті «Україна в огні». Фраза «Україна в огні» 

набула поширення, коли йшли запеклі бої між протестувальниками та 

міліцією на вулиці М. Грушевського та коли був підпал Будинку профспілок 

у Києві. Тут можемо говорити про аудіальну фольклоризацію 

(протестувальники розповідали, що Україна у вогні, в небезпеці) та 

вербально-візуальну фольклоризацію засобами опосередкованої трансмісії 

(через соціальні мережі та ЗМІ).   

Фольклоризація новочасної авторської поезії, присвяченої подіям Революції 

гідности  

Теоретичним аспектам фольклоризації, зокрема фольклоризації 

стрілецьких пісень авторського походження, присвятила свої наукові студії 

вже згадувана нами львівська дослідниця О. Кузьменко. Фольклористка 

зазначає, що «стрілецька фольклоризована пісня – це явище сучасного 

пісенного фольклору, для якого властива жанрова дифузність, що не має 

канонічної чіткості» [104]. Усі фольклоризовані тексти авторка поділяє за 

мотивами та класифікує на 1) громадсько-політичні та 2) побутово-інтимні. 

На думку науковиці, авторські тексти, присвячені стрілецькій тематиці, 

фольклоризувалися, оскільки їм властивий фольклоризм, виражений 

переосмисленням фольклорних символічних образів. Також відбулися 

розширення семантики фольклорних мотивів, сюжетних ситуацій, формул, 

інколи стилізація, прикладна, подекуди колективна механіка компонування 

пісні. Фольклоризації авторських текстів сприяли поява вже готового твору, 

де оригінальна музика часто позначена впливом народного мелосу, перевага 

усної форми поширення та ранній процес відбору тексту за популярністю, 
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здатність пісень стрілецького періоду під впливом нових суспільно-

історичних умов до повторного відродження. 

 О. Кузьменко стверджує, що «ці твори пройшли шлях від автора до 

громади саме тому, що в їхньому змісті знайшли відображення переживання 

маси людей, пов’язаних значними суспільно-історичними подіями ХХ 

століття» [104, с. 72]. Революція гідности залишила чималий слід у 

свідомості багатьох людей, тому не дивно, що на цю тему сотні звичайних 

людей, які до цього взагалі могли й не писати поезії, створили вірші. У такий 

спосіб українці як в Україні, так і за її межами хотіли висловити свій біль, 

свої переживання, свої емоції, зняти психоемоційну напругу, а ще віддати 

шану всім тим, хто поклав життя на Майдані. Найбільше віршів було 

оприлюднено в період із 18 лютого 2014 року. Присвячені вони найчастіше 

героям «Небесної Сотні». Ці вірші часто були написані від руки на 

маленьких аркушах паперу, що їх клали біля портретів загиблих героїв на 

вулицях М. Грушевського чи Інститутській у Києві, або ж їх розміщували в 

соціальних мережах, на інформаційних сайтах чи в газетах. Вони 

максимально швидко фольклоризувалися. Проаналізуємо ці вірші на предмет 

фольклоризації та з’ясуємо її причини.  

Фольклоризації піддався авторський текст О. Максимишин-Корабель «Мамо, 

не плач» [145, с. 197]. Цей вірш – монолог сина, що загинув на Майдані. 

Вірш багатий на фольклоризми, що простежуємо на мотивно-образно-

символічному рівні. Виокремлюємо образи загиблого сина; матері (з різними 

формами звертання: мамо, мамочко, ненько, рідненька, матусю); України 

(«тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна»). Крім 

цього, в аналізованому тексті мати постає голубкою. Зауважимо, що в 

українському фольклорі голубкою можуть називати сироту [52, с. 320]. Мати, 

яка втратила сина, також осиротіла. За народними уявленнями душа 

померлої людини може перевтілюватися в пташку та прилітати до рідного 

дому, вдаряючись об шибку вікна. Часто душі померлих уособлювали 
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рослинний світ або ж різноманітні природні стихії. Тому й у вірші О. 

Максимишин-Корабель сказано: 

У шибку пташинкою вдарюсь твою. 

Прийду на світанні в садок із росою. 

А може, дощем на поріг упаду. 

В аналізованому тексті виокремлюємо мотивеми, характерні для народної 

лірики. Це, зокрема, мотивеми любови (жертовної – до України; синівської 

любови та материнської), прощання (син прощається з матір'ю) та сновидіння 

(«прийду і попрошуся в сон твій тихенько»). Згідно з народними уявленнями 

померлі часто приходять у снах до живих. Окрім цього, прочитуємо 

дихотомію «цей / той» світ («розкажу, як мається в домі новім»). Як і «Плине 

кача», цей вірш став неофіційним народним реквіємом за загиблими в період 

Революції гідности. Його читали зі сцени Євромайдану, розміщували на 

білбордах, поширювали в соціальних мережах, карбували на пам’ятниках і в 

тих місцях, де герої «Небесної Сотні» віддали життя, зокрема на вулицях М. 

Грушевського та Інститутській (часто й без вказівки на авторство). Ці слова 

виконавці, зокрема М. Олійник, Т. Роз, поклали на музику й записали 

відеокліпи на пошану і в пам’ять про героїв Революції гідности. Авторка 

цього вірша, львів’янка за походженням, колись у зв’язку з хворобою 

змушена була емігрувати в Португалію, звідти підтримувала Євромайдан і 

фінансово, і на акціях у Ліссабоні, а ще вирішила боротися словом – у такий 

спосіб хотіла підтримати майданівців. В одному зі своїх інтерв’ю п. Оксана 

розповідала, що дуже переживала події Революції в Україні: «Думала, що 

отримаю інфаркт, поки писала «Мамо, не плач», так перейнялася тими 

словами» [6]. Цікавою, з погляду фольклористики, є й те, чому у вірші 

появляється образ пташки. Авторка слів зазначає, що ще в часи її студентства 

одного дня її забирали на операцію, а вона не знала, як повідомити маму, бо 

тоді ще не було мобільних телефонів. Тоді ж до маминого вікна, коли вона 

сиділа й вишивала, прилетіла пташка й дуже сильно почала битися крильми 

та дзьобиком об шибку. Завдяки інтуїції мама відчула, що щось трапилося. 

«Я вірю, що Бог відпускає душі на землю і вони прилітають пташками», – 
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розповідає О. Максимишин [там само]. Отже, авторка була включена у 

фольклорне середовище з юности й добре зналася на фольклорній традиції. І 

хоч слова були написані ще в січні 2014 року, коли загинув один із перших 

героїв Революції гідности С. Нігоян, поширення вірш набув уже в лютому, 

коли розстріляли найбільше майданівців. Тобто, згідно з Г. Нудьгою, вірш 

«Мамо, не плач» пройшов три стадії фольклоризації: оцінки, коли народ 

знайомиться з твором; сприйняття, коли твір перетворюється в пісню, та 

асиміляції. У фольклоризованій поезії періоду Революції гідности автори 

часто позначають душі героїв Небесної сотні пташками: «Небесна сотня в 

вирій полетіла…» («А сотню вже зустріли небеса», автор – Л. Максимлюк); 

«Так, моя пташко, ти спиш, та більше уже не проснешся. Спогадом в небо 

злетиш, янголом в сон мій вернешся» («Героям Небесної сотні», автор – Л. 

Гриник). Ворог же постає в образі ворона: «Мій народ мордує вороння чорне 

у шоломах й масках» («Якщо не ми», автор – Л. Яр). «З усіх птахів ворон 

найкровожерливіший» [52, с. 340]. Звідси висновковуємо, що вербальні 

явища з ознаками фольклорности вилонюються з народних джерел на основі 

позначальних механізмів трансмісії. О. Максимишин написала ще низку 

віршів, присвячених подіям Революції гідности загалом і героям Небесної 

сотні зокрема. У вірші «Мені наснилось, що вони зустрілись» розповідається 

про те, що в райському саду зустрілися герой Крут і герой Майдану вірменин 

Сергій Нігоян. І хоч пройшло майже сто років, обоє вони загинули за 

Україну. Тобто, простежується тяглість традиції. Принагідно зауважимо, що 

Революцію гідности часто порівнювали з битвою під Крутами: «Майдан – це 

наші Крути» [145, с. 198]. Характерні для цього вірша фольклорні образи: 

крім уже згадуваних, образ ворога і образ коханої дівчини героя. Революція 

гідности як знакова для суспільства подія спричинила до появи масиву 

поетичних творів. Попри те, що мистецька вартість таких віршів є 

сумнівною, важливим, на нашу думку, є те, що в більшості з них 

простежуємо фольклоризми на різних рівнях: жанровому, мотивно-
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образному та символічному. Завдяки багатократному розповсюдженню автор 

часто губився. Зрештою, він не так і важливий.  

Сьогочасна гібридна російсько-українська війна, як і Революція 

гідности, актуалізувала стрілецькі та повстанські пісні. Деякі з тих пісень 

зазнали переробок відповідно до подій на сході України.  

Фольклор → автор → фольклор 

«Повіяв вітер степовий» → «Повіяв вітер степовий над Іловайським краєм». 

Аналізуючи різні варіанти тексту пісні, зауважуємо певні відмінності. 

Зокрема, текст наших днів розширюється (а не усічується). Лейтмотив 

зберігається: герой віддає життя за Батьківщину. Однак зміщуються акценти: 

якщо в першому варіанті домінує лише мотивема жіночої туги (коханої та 

матері), то в другому – мотивема туги репрезентована не лише 

материнськими й дівочими сльозами, а й розпачем неньки-України. Тобто, 

якщо у варіанті ХХ століття простежується джендерний аспект, то в тексті 

ХХІ століття прочитуємо, перш за все, патріотичні мотиви. Крім цього, у 

переробці присутній топонім Іловайськ як вказівка на реальне місце бою. 

Трагізм подій в Іловайську («Іловайський котел»), колективна травма 

сублімовані в авторському слові, яке тісно пов’язане з фольклорними 

текстами минулого століття. Також у варіанті ХХІ століття присутній образ 

ворога. Він як персоніфікований («тюрму народів захотів знов Путін 

відродити»), так і збірний, ужитий у множинній формі («до нас загарбники 

прийшли, щоб нас завоювати»). Як і у варіанті ХХ століття, у тексті 

сьогодення героя, що воює за Україну, позначено козаком. Підкреслюється 

те, що козаки – люди вільні, люблять свободу («волелюбні козаки»). Тобто, 

спостерігаємо тяглість традиції: козак → січовий стрілець → боєць 

російсько-української війни. 

«Повіяв вітер степовий» 

(стрілецька пісня ХХ століття) 

 

«Повіяв вітер степовий 

над Іловайським краєм» 

(переробка періоду сьогочасної гібридної 

російсько-української війни) 
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Повіяв вітер степовий, 

Трава ся похилила. 

Впав в бою січовий стрілець, | 

Дівчина затужила. | (2) 

А був то хлопець молодий, 

Його б лишень кохати. 

Він впав як той сухий листок, | 

Повік буде лежати. | (2) 

Заплаче мати не одна, 

Заплаче чорнобрива 

Бо не одного козака | 

Сира земля накрила. | (2) 

  

Повіяв вітер степовий 

Над Іловайським краєм. 

В бою впав хлопець молодий, 

Країна завмирає. 

За всіх, що смертю полягли, 

За українську мати. 

До нас загарбники прийшли, 

Щоб нас завоювати. 

Тюрму народів захотів 

Знов Путін відродити. 

І волелюбних козаків підступно уярмити. 

Летить ворон з чужих сторон 

Та й жалібненько кряче. 

Вставай, козаче молодий, 

Твоя дівчина плаче. 

Заплаче мати не одна, заплаче чорнобрива, 

Бо не одного козака 

Сира земля накрила. 

«Там на горі, на Маківці» → «Наша сотня вже готова» → «Наша сотня 

цього часу». Серед фольклорного масиву ХХ століття хочемо виокремити 

пісню «Там на горі, на Маківці», яка слугує інваріантом для багатьох інших 

текстів. Один із варіантів, записаний фольклористкою О. Кузьменко в 1992 

році в Івано-Франківській області, послугував, на нашу думку, основою для 

переробки, що постала внаслідок сьогочасної гібридної російсько-української 

війни (див. таблицю). Рефрен у всіх трьох аналізованих текстах майже 

ідентичний: спостерігаємо лише невеликі відмінності. Для прикладу, епітет 

«вільні» замінено на епітет «рідні» права. В інваріанті є заклик до боротьби, 

у варіанті, записаному О. Кузьменко, та переробці ХХІ століття цей заклик 

конкретизується: «боротися за славу». Зауважимо, однак, що мається на увазі 

не особиста слава бійця, а слава України. Переробка наших днів 

актуалізується відповідно до воєнних дій на сході країни. Вказується, що до 

бою на Донбасі вступає сотня нашого часу (в інваріанті та варіанті ХХ 

століття «сотня їде до Кийова»). У варіанті, записаному О. Кузьменко, та 

переробці ХХІ століття, з’являється образ ворога. Водночас у тексті ХХ 

століття він не конкретизований, лише має атрибутивне вираження 

(«дикий»), а в тексті нашого часу ворог і персоніфікований («Путін 
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розпроклятий»), і збірний – росіяни («Танки, “гради”, “урагани” засилає 

братом званий»). Попри те, що ворог грізний, мотивема страху в 

порівнюваних текстах не виражена. Натомість, звитяжці сміються над 

ворогом. В аналізованому інваріанті та переробці утверджується віра у світле 

майбутнє України, її волю та незалежність: «Україна бути мусить»; «Кров'ю 

змита Україна буде вільна і єдина». Також, на відміну від текстів ХХ 

століття, у переробці нашого часу показано, що справа тих, хто вже віддав 

життя за Україну, не може загинути даремно, тому всі повинні стати на 

захист Батьківщини («душі чисті всіх героїв закликають нас до бою»).  

«Там на горі, на 

Маківці» 

(інваріант) 

 

«Наша сотня вже готова» 

(варіант, 

записаний фольклористкою 

О. Кузьменко в 1992 році в 

Івано-

Франківській області) 

 

«Наша сотня цього 

часу» 

(переробка періоду 

сьогочасної гібридної 

російсько-української 

війни) 

Там на горі, на Маківці,  

Там ся били 

січовії стрільці.  

Приспів: 

Хлопці, підемо, 

боротися будемо, 

 За Україну, за вільнії 

права, державу. 

 Хлопці, підемо, 

боротися будемо,  

 За Україну, за вільнії 

права. 

Наші хлопці добре 

б’ються, 

 Йдуть до бою, ще й 

сміються.  

Приспів  

Наша сотня вже готова,  

Від’їжджає до Кийова.  

Приспів  

Є в Кийові злота брама, 

На тій брамі синьо-

жовта фана.  

Приспів  

Наша сотня вже готова, 

Від'їжджає до Кийова. 

 Приспів: 

 Хлопці, підемо, боротися 

за славу, 

 За Україну, за рідні права. 

 Хлопці, підемо, боротися 

за славу,  

 За Україну, за рідні права. 

 А в Києві злота брама, 

 На ній висит синя-синя 

фана. 

 Приспів  

А в Києві звід великий: 

 Наступає ворог дикий. 

 Приспів  

Ой на горі, на Маківці, 

 Йдуть до бою 

січовії стрільці. 

 Приспів  

Вони ідуть та й сміються, 

 Вони в бою тяжко 

б’ються. 

Приспів 

Наша сотня цього часу 

Виступає до Донбасу. 

Приспів: 

Хлопці, підемо, 

боротися за славу, 

 За Україну, за вільнії 

права, державу. 

 Хлопці, підемо, 

боротися за славу,  

 За Україну, за вільнії 

права. 

Бо роз-

Путін розпроклятий 

 Хоче край наш 

відібрати 

 Приспів 

Танки, «гради», 

«урагани» 

Засилає братом 

званий. 

  Приспів 

Кров'ю злита Україна 

Буде вільна і єдина. 

Приспів 
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Є у 

Львові усусуси: Україна 

бути мусить.  

Приспів  

Там ми хлопці, як ті 

перла, 

Заспіваєм «Ще не 

вмерла…» 

Приспів 

Душі чисті всіх героїв 

Закликають нас до 

бою. 

Приспів 

Жовто-синє в нас 

знамено 

Славу й честь ми 

збережемо. 

Приспів 

 

«Ой там попід лісом, лісом, темним гаєм» → «Ой там попід лісом, під 

зеленим бором». Ще однією піснею, яка зазнала модифікацій, є повстанська 

«Ой там попід лісом, лісом, темним гаєм». Зазначимо, що в тексті періоду 

УПА повстанці номіновані козаками. Це не лише підтверджує, що метою 

упівців була боротьба за волю держави, а й те, що часто саме завдяки таким 

замінам (повстанці – козаки) повстанські пісні публікувалися в пісенних 

збірниках ХХ століття. Однак знаходимо варіанти, в яких прямо вживається 

словосполучення «повстанці наші». У переробці періоду російсько-

української війни згадуються добровольці. Саме вони першими стали на 

захист України у 2014 році. В аналізованих текстах є відмінності у 

просторовому локусі: темний гай – зелений бір. Бір – місце, яке часто 

згадується в повстанській пісенності. Згадка про реальні місця бойових дій 

(Луганськ, Донбас) наближує переробку ХХІ століття до історичної пісні, 

характерною ознакою якої є вказівка на місце дії. Зрештою, визначний 

дослідник повстанської творчості Г. Дем’ян зараховував повстанську пісню 

до циклу історичних пісень [41]. Як у тексті періоду УПА, так і в тексті ХХІ 

століття, крім мотивеми боротьби за волю, присутня мотивема побратимства 

– пораненого побратима не можна залишити: «І на руках своїх могутніх 

товариша несуть». І хоч товариш гине, бійці не можуть опустити руки, 

боротьба мусить тривати: «Тебе сьогодні поховаєм, а завтра підем в бій». 

Тобто, потверджується незламність бійців. На відміну від тексту періоду 

УПА, у тексті періоду російсько-української війни з’являється образ ворога 

(«рука вража на вбивство піднеслась»). Ворог ототожнюється з Каїном 
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(«продажність каїнська зросла»). Отже, у тексті ХХІ століття прочитується 

мотивема «зрада». Рефрен в обох аналізованих текстах однаковий. 

«Ой там попід лісом,  

лісом, темним гаєм» 

(пісня періоду Української 

Повстанської Армії) 

 

«Ой там попід лісом,  

під зеленим бором» 

(переробка періоду сьогочасної 

гібридної російсько-української 

війни) 

 

Ой там попід лісом, 

 Лісом, темним гаєм, 

 Козаки тихо йдуть 

 І на руках із поля бою 

 Товариша несуть. 

Приспів: 

І знову хмари потемніли, 

 А з моря йде туман. 

 Скажи, скажи, чого задумавсь, 

 Скажи, наш отаман. 

А як вийшли, вийшли, 

 Вийшли на поляну, 

 Сказав отаман: «Сотня, встань!» 

 Сказав отаман: «Сотня, струнко! 

 І на могилу глянь». 

Приспів. 

«Спи, наш друже, друже, 

 Друже, хлопче бравий, 

 Відважний, молодий. 

 Тебе ми з честю поховаєм, 

 А завтра підем в бій». 
  

Ой там попід лісом, 

Під зеленим бором,  

Наші добровольці йдуть. 

І на руках своїх могутніх 

 Товариша несуть. 

Приспів: 

І знову хмари потемніли, 

 І з моря стелеться туман. 

 Скажи, скажи, чого задумавсь, 

 Скажи, наш отаман. 

Ой там за Луганськом, 

далі під Донбасом 

Продажність каїнська зросла, 

Рука лукава, вража, «братська» 

На вбивство піднеслась. 

Приспів. 

«Скажи нам, друже вірний, 

Скажи нам, друже бравий, 

Скажи, товаришу дорогий. 

Тебе сьогодні поховаєм, 

А завтра підем в бій». 

Приспів. 

Скажи, скажи, чого задумавсь, 

 Скажи, наш отаман. 

«Там, під львівським замком» → «Там, за тереконом». Якщо повстанські 

пісні у ХХ столітті побутували здебільшого на теренах західної України, то 

особливістю переробок, що актуалізуються в наші дні, є нівелювання 

вузькорегіонального характеру. Ареал їхнього побутування розширюється, 

охоплює все більше українських територій. Це свідчить про ще одну 

функцію пісні – єднальну. Лейтмотивом двох аналізованих варіантів є 

схожим: герой віддає життя за Україну. У варіанті ХХ століття це партизан, у 

тексті ХХІ століття бійця сьогочасної гібридної російсько-української війни 
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номіновано козаком (див. вище). Текст наших днів модифікується та 

актуалізується у зв’язку з воєнними діями на сході України («Там під 

львівським замком старий дуб стоїть, а під тим дубочком партизан лежить» 

→ «Там за тереконом БТР стояв, а під БТРом наш козак лежав»). 

Збільшується кількість учасників, які чинять спротив як внутрішньому, так і 

зовнішньому ворогові. Якщо в тексті періоду УПА є образ матері, яка горює і 

сумує, що її сина вбито, то в тексті періоду сьогочасної гібридної російсько-

української війни – образ матері-України. Вона вся «у війні вогнів», 

прощається з багатьма своїми синами, які віддали життя за Україну 

(«Множаться могили з заходу на схід»). Серед образів, які прочитуються в 

аналізованій переробці, виокремлюємо образ птаха – сокола, що уособлює 

душу героя («мужнії соколи», які безмежно любили Україну). У тексті також 

потверджується, що герої не помирають і не помруть ніколи. Утверджується 

надія на Бога та віра, що все буде добре, українці переможуть у війні. До 

образної системи цієї переробки відносимо й образ ворога, який 

прирівнюється до Ірода («Ірод розпроклятий повбивав синів»). Прирівняння 

Путіна до Ірода характерне не лише для пісень періоду російсько-української 

війни, а й для вертепної драми, анекдотів тощо цього ж періоду, про що ми 

писали вище.  

«Там, під львівським замком» 

(пісня періоду Української 

Повстанської Армії) 

 

«Там, за тереконом» 

(переробка періоду сьогочасної 

гібридної російсько-української 

війни) 

 

Там, під львівським замком, старий 

дуб стоїть, | 

А під тим дубочком партизан лежить. 

| (2) 

 Він лежить, не дише, він неначе 

спить. | (2) 

 Золоті кучері вітер шелестить.  

 Він лежить, не дише, він неначе 

спить. | (2) 

 Золоті кучері вітер шелестить.  

Над ним стара мати стомлена стоїть | 

Там, за тереконом, БТР стояв, 

А під БТРом наш козак лежав. | (2) 

Ірод розпроклятий повбивав 

синів, 

Україна-мати у війні вогнів. | (2) 

Множаться могили з заходу на 

схід, 

Соколи спочилі – то любові плід. | 

(2) 

Велич українська – дорогі скарби 

З нашого народу з нашої доби. (2) 
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(2) 

 І до свого сина тихо говорить:  

 Над ним стара мати стомлена стоїть | 

(2) 

 І до свого сина тихо говорить:  

«Сину ж ти мій, сину, дитино моя, | 

(2) 

Були б тя не вбили, якби не війна».  

 «Сину ж ти мій, сину, дитино моя, | 

(2) 

Були б тя не вбили, якби не війна».  

«Було вас у батька п'ятеро синів; | (2) 

 Ти був наймолодший, сину мій, 

Андрій». 

 «Було вас у батька п'ятеро синів;  

 Ти був наймолодший, сину мій, 

Андрій». 

«Як ти був маленький, 

батько воював – | (2) 

 Він за Україну голову поклав!» 

«Як ти був маленький, батько воював, 

 Він за Україну голову поклав!» 

 Hе плач, стара мати, – син героєм 

став! | (2) 

 Він за Україну голову поклав. 

Hе плач, стара мати, – син героєм 

став! | (2) 

 Він за Україну голову поклав. 

Не помруть ніколи, хто поліг в 

борні –  

Мужнії соколи в ці звитяжні дні. 

(2) 

Наші терекони з Дону до Карпат 

Хай лунають дзвони в 

людський зорепад. | (2) 

Слава Україні, що понад усе, 

Ми навік єдині – нас Господь 

спасе! (2) 

  

«Ой у лісі, на полянці» → «Ой у лузі, під Донбасом». На відміну від усіх 

аналізованих вище текстів, пісня «Ой у лісі, на полянці» зазнала найбільших 

модифікацій. Мелодія зберігається, а от вербальний складник змінений 

суттєво. У варіанті ХХ століття оповідається про те, що ворог напав 

несподівано, йде лютий бій. У цьому бої один із бійців-повстанців гине, тому 

прощається з мамою й коханою та просить, щоби Україна не забула про 

свого героя. У варіанті сьогодення вказано, що події відбуваються на 

Донбасі. Образ ворога збірний, у тексті не конкретизується: «тирани», «злії 

люди». Образ героя також збірний: «наші хлопці»; «завзяті». У переробці є 

також образ матері (матері-України). Як і в багатьох інших текстах і ХХ, і 

ХХІ століття, в аналізованій переробці утверджується віра в перемогу 
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України над ворогом: «І збережемо державу у любові братській»; «Та не 

зможуть ці тирани в рабство нас закути». 

«Ой у лісі, на полянці» 

(пісня періоду Української 

Повстанської Армії) 

 

«Ой у лузі, під Донбасом» 

(переробка періоду сьогочасної 

гібридної російсько-української 

війни) 

 

Ой у лісі, на полянці 

Стояли повстанці. 

Посходились до потічка | 

Вмиватися вранці. | (2) 

Декотрі ся повмивали, 

Декотрі ще спали. 

Більшовицької навали | 

Все не сподівали. | (2) 

Кулемети терескочуть, 

Мов ті навіжені. 

Крикнув сотник Соловейко: |  

“Хлопці, я ранений!”. | (2) 

Упав Орел, упав Орест, 

Упав Соловейко 

Крикнув: “Слава Україні! |  

Будь здорова, ненько!”. | (2) 

“Будь здорова, дівчинонько, 

І ти, рідна мати. 

А ти, славна Україно, | 

Не забудь за мене!”. | (2) 

Ой у лузі, під Донбасом 

В кроваву годину 

Повставали наші хлопці  | 

Знов за Батьківщину!    | (2) 

Україну злії люди 

Хочуть згвалтувати, 

Тому встали українці    | 

Її захищати!            | (2) 

Із всієї України 

Зібрались завзяті, 

Грудьми стали до загину | 

Рятувати матір!         | (2) 

Гради-смерчі, урагани, 

Смерть косила люта –  

Та не зможуть ці тирани | 

В рабство нас закути!   | (2) 

Буде жити добра слава 

На землі козацькій! 

І збережемо державу     | 

У любові братській!   

 

Зазначимо, що тексти-переробки, які виникли як реакція на воєнні дії 

на сході України, є авторськими. Однак те, що вони базуються на 

фольклорних зразках, зберігаючи основні елементи мотивно-образної 

системи фольклору, максимально швидко входять у колективну пам’ять, а 

також поширюються завдяки механізмам опосередкованої трансмісії, 

дозволяє нам аналізувати їх із погляду фольклористики. 

Автор → фольклор → автор → фольклор  

«Я “Крук”, чорний сотник УПА» → «Я “Шульц”, вірний воїн “ОУН”». У 

період існування Української Повстанської Армії було написано багато 
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авторських текстів, присвячених тим подіям. Багато з них фольклоризувалися 

і входять до фольклорних збірників. Однією з таких пісень є «Я “Крук”, 

чорний сотник УПА» (автор слів і музики – А. Сухий). У період сьогочасної 

гібридної російсько-української війни ця пісня актуалізувалася й зазнала 

певних модифікацій – «Я “Шульц”, вірний воїн “ОУН”». Автором цієї 

переробки є учасник російсько-української війни, боєць батальйону «ОУН» 

Ігор Шолтис (позивний «Шульц»). Як бачимо, переробка несуттєво 

відрізняється від повстанського варіанта. Відмінності спостерігаємо на 

ономастичному рівні: антропоніми «Крук», «Карась», «Калина» замінено на 

«Шульц», «Сябро», «Сивак», «Рубін», «Денді», які були реальними 

позивними українських воїнів. У новітньому варіанті наведено топоніми 

(Донецьк, Піски). Також у тексті згадано назву батальйону («ОУН»). Як і у 

всіх проаналізованих нами переробках періоду сьогочасної гібридної 

російсько-української війни, у тексті «Я “Шульц”, вірний воїн “ОУН”» 

присутній образ ворога. Він конкретизується через образ «сепаратюги». Крім 

цього, на відміну від первісного варіанта, кінцівка переробки оптимістична: 

«Ти зачекай, моя кохана, мене і моїх партизанів». Також у тексті 

утверджується віра в те, що слава про українських партизанів ХХІ століття 

«не вмре, не загине»: «Легенди співатимуть про нас, як батальйон “ОУН” 

звільнив Донбас».  

«Я “Крук”, чорний сотник УПА» 

(пісня періоду УПА) 

 

«Я “Шульц”, вірний воїн “ОУН”»  

(переробка періоду сьогочасної 

гібридної російсько-української війни) 

 

Я «Крук», чорний сотник УПА, 

 Моя сотня в далекому схроні. 

 Добрі хлопці в моєму загоні 

 Підуть завтра у бій. 

 Приспів: 

 Ти не чекай, моя Оксано, 

 Додому з лісу партизана, 

 Бо завтра знову буде бій, 

 І не вернеться сотник твій. 

 Я «Крук», і мені все одно, 

Я «Шульц», вірний воїн «ОУН», 

Моя сотня в далекому схроні. 

Добрі хлопці в моєму загоні 

Будуть завтра в боях. 

Я «Шульц», і мені все одно, 

Бо нам славу співає округа. 

Відрізняю від ворога друга, 

Я «Шульц», спритний галицький 

«Шульц». 

Приспів: 
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 Мені славу співає округа, 

 Відрізняю від ворога друга, 

 Я «Крук», чорний галицький 

«Крук». 

Приспів 

 А пам’ятаєш, друже «Карась», 

 Ті останні бої на Дністрі? 

 Пам’ятаєш той місяць, ті зорі? 

 Друже «Карась», а ми ще живі… 

Приспів 

 А пам’ятаєш, друже «Калино», 

 В 33-м свою Полтавщину? 

 Пам’ятаєш той хліба кусок? 

 Друже «Калино», а ми ще живі… 

Приспів 

 Я «Крук», чорний сотник УПА, 

 Я гадюку ногою додушу, 

 Я гранату до серця прив’яжу в 

бою  – 

 Хай порве мою душу… 

Приспів 

Ти не чекай, моя кохана,  

Додому з Пісок партизана. 

Бо завтра знову буде бій, 

І не повернеться воїн твій. 

А пам’ятаєш, друже «Сябро», 

Ті останні бої на Пісках? 

Пам’ятаєш ти свій аеропорт, 

І як на Донецьк водив нас «Сивак»? 

А пам’ятаєш, друже «Рубін», 

Прицільну стрільбу на вісімнадцятій 

точці? 

Пам’ятаєш в той день тебе «Денді» 

відвів? 

Нехай розповість про війну він своїй 

дочці. 

Приспів 

А пам’ятаєш, друже Іван, 

Як за тобою ішли ми вперед? 

Пам’ятаєш, в той день в крові я лежав? 

Гей, браття мої, зарядіть міномет. 

Я – “Шульц”, і мені все одно, 

“Сепаратюгу” я ногою додушу. 

Я ж гранату до серця прив’яжу в бою –  

Най порве мою душу. 

Ти зачекай, моя кохана,  

Мене і моїх партизанів. 

Легенди співатимуть про нас, 

Як батальйон «ОУН» звільнив 

Донбас. 

 

«Лента за лентою». Пісня «Лента за лентою» добре знана не лише у 

військовому середовищі, а й позавійськовому. Її виконують на вечорах 

патріотичних пісень, під час націоналістичних маршів. Популярна вона серед 

пластунів, найчастіше виконується під гітару на вечірніх ватрах. Більшість 

уважає цю пісню народною. Мало хто знає, що автором слів є М. Сорокаліта 

(повстанець), музику написав В. Заставний (також учасник УПА). Від часу 

написання пісня фольклоризувалася і сьогодні поширена в різних варіантах. 

З початком сьогочасної гібридної російсько-української війни пісня 

актуалізувалася та частково модифікувалася: «Лента за лентою, набої 
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подавай, український вояче, в бою не відступай»; «Москаль атакує наш 

рідний Донбас» [181]. Актуалізований варіант пісні «Лента за лентою» 

виконали бійці батальйону Нацгвардії імені Героя України генерала 

С.Кульчицького. Якщо порівняти з варіантом ХХ століття, то зауважуємо, 

що варіювання відбувається на лексичному рівні: звертання «повстанче» 

замінене на «вояче». Також фіксуємо конкретизацію образу ворога – 

«москаль атакує», є топонімічна згадка «Донбас».  

Ще один варіант пісні «Лента за лентою», який ми зафіксували, 

авторський. Її автори – З. Медюх і М. Перев'язко. Цей варіант зазнав значних 

модифікацій. Попри те, що авторський, він цікавий для нас на мотивно-

образному рівні з погляду традиційности і трансмісійности. Зауважимо, що 

рефрен не зазнав змін, він ідентичний із варіантом ХХ століття. У переробці 

періоду сьогочасної гібридної російсько-української війни показано, що так 

склалося історично, що в українського народу не один ворог. По суті, текст 

відсилає нас до подій Другої світової війни, коли повстанці боролися і з 

німецьким окупантом, і з російським ворогом: «Що Гітлер, що Сталін нас 

знищити хотів», «Два чоботи пара: Берлін – що Москва». Диктаторів ХХ 

століття «замінив» Путін: «Що Гітлер, що Путін – холера одна». Отже, 

простежуємо різночасові проміжки української історії. Крім 

персоніфікованого образу ворога, у тексті виокремлюємо збірний образ, 

вжитий, однак, в одиничній формі: «Москаль наступає і рветься щосил». 

Мотив убити ворога реалізується через аломотив косити ворога. Мотив 

захищати Україну реалізується через аломотив піти за Вкраїну. Цікавим, на 

наш погляд, постає і образ героя. Його, як і у варіанті ХХ століття, 

номіновано повстанцем. Також в аналізованому тексті показано, що на 

боротьбу з ворогом стали і львів'янин, і донеччанин. Це спростовує 

поширений у наші дні стереотип, що воюють на сході лише вихідці із 

західної України. Водночас підкреслено, що, попри мовну та політичну 

неузогдженість, «схід і захід разом» (особливо в боротьбі з російським 
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окупантом). У пісні також міститься гасло «Путін – ****о», однак воно 

присутнє імпліцитно.  

“Лента за лентою» 

(пісня періоду УПА) 

 

«Лента за лентою» 

(переробка періоду сьогочасної 

гібридної російсько-української війни) 

 

Вже вечір вечоріє, 

повстанське серце б&apos;є, 

А лента набої поспішно подає. 

Приспів: 

Ах, лента за лентою, набої подавай, 

Вкраїнський повстанче, в бою не 

відступай! 

А ворог атакує і преться щосил, 

Юнак-кулеметник їх вправно косив. 

Приспів. 

Як сонце сходило, втомлений юнак, 

Упав він ранений, упав він навзнак. 

Приспів. 

До нього санітарка поспішно іде, 

В обличчя вдивляєсь, його пізнає. 

Приспів. 

Він в неї вдивляєсь, пече в грудях 

рана, 

Біля кулемета дівчина молода. 

Приспів. 

А ворог атакує, в останній момент – 

Наново 

заграв вже затихлий кулемет. 

Приспів. 

Ми били на два боки усіх ворогів: 

Що Гітлер, що Сталін нас знищити 

хотів. 

Приспів: 

Лента за лентою, набої подавай, 

Вкраїнський повстанче, в бою не 

відступай (2). 

Два чоботи пара: Берлін – що Москва, 

Що Гітлер, що Путін – холера одна. 

Приспів. 

Хлопчина зі Львова набив патронташ 

–  

Пішов за Вкраїну, за край рідний наш. 

Приспів. 

Москаль наступає і рветься щосил, 

А Вася з Донбасу їх вправно «косив». 

Приспів. 

І знаємо, хлопці, усі ми давно, 

Що Вова, що Путін – нємного … 

тойво. 

Приспів. 
  

 

Несуттєво, однак, видозмінився текст пісні «Зродились ми великої 

години». Пісня, яка з 2018 року стала офіційним гімном нової української 

армії, була створена ще на початку 30-их років ХХ століття. І хоч для загалу 

ця пісня народна, вона має автора. Слова написав О. Бабій, письменник, 

учасник УСС. У 1932 році Провід Українських Націоналістів затвердив її як 

офіційний гімн ОУН. У березні 2017 року з нагоди Дня добровольця пісня 

вперше була представлена українській громаді в новому варіанті.  
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Як бачимо, тексти, що виникають під впливом подій Революції 

гідности й російсько-української війни, стали ще одним яскравим проявом 

феномену фольклорно-літературних взаємодій, що має декілька векторів, 

зокрема:  

1) Актуалізація та переосмислення класиків української літератури (головно 

– Т.Шевченка, І. Франка, Лесі Українки);  

2) Поява масиву авторської поезії, яка на мотивно-образно-символічному 

рівнях наближена до фольклорних текстів;  

3) Переробки стрілецьких і повстанських пісень. 

Аналізуючи явище фольклоризації як процес інклюзії (включення) 

індивідуальної творчости у фольклорне середовище, уважаємо за необхідне 

виокремити низку важливих чинників, які сприяють активізації такого 

проникнення: 

1) Значимі для спільноти події, які значною мірою впливають на закони її 

соціального буття, змінюючи при цьому світосприйняття та формуючи 

нове світобачення. У періоди межових ситуацій завдяки високій емоційно-

оцінній образній потенції авторські тексти легко асимілюються 

колективною свідомістю; 

2) Наявність в авторських текстах елементів фольклорної парадигми 

(найчастіше на рівні образів і мотивів); 

3) Мелодійність тексту; 

4)  Глобальна інформатизація (поширення авторських текстів у соціальних 

мережах через репости й завдяки аудіо-візуальній презентації). 
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РОЗДІЛ 3 

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРУ СПРОТИВУ: 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЇ, ФОРМУЛЬНІ (ТЕКСТОВІ) 

МОДИФІКАЦІЇ 

3.1. Паремійні жанри у фольклорі спротиву 

Динамічність і драматичність подій під час Революції гідности 

диктували потребу в такій же швидкій реакції, що якнайкраще забезпечують 

паремійні жанри в широкому трактуванні. Оскільки саме вони є тими 

уснословесними формулами, які відповідають «принципові трьох С: 

“стислість, смисл, сіль”» [155, с. 386]. Формами, які в лапідарному вигляді 

відображали цінності та дії учасників масового спротиву, були гасла. 

Останнім часом гасла в контексті політичної номінації все більше 

привертають увагу лінгвістів. На нашу думку, вони несправедливо випали з 

поля зору вітчизняних фольклористів. Щоправда, їхнє побутування в періоди 

політичних протестів кінця ХХ – початку ХХІ століття частково розглядали 

О. Бріцина, І. Головаха, Л. Іваннікова, Н. Лисюк, Р. Лихограй, О. Харчишин 

та О. Чебанюк. Особливостями гасла є його відповідність викликам моменту, 

політична маркованість і протестний характер. Зазначимо також, що гасла 

Революції гідности мали націєтворчу сфокусованість. Пристаємо до думки 

російського лінгвіста, представника семіотичної школи Ю. Левіна, який 

досліджує гасла крізь призму пареміології. Однак не погоджуємося з ним у 

трактуванні гасел виключно як письмових текстів. Адже під час Революції 

гідности побутували не лише вербально-графічні, креолізовані тексти, а й 

уснословесні гасла. У цьому підрозділі аналізуємо усні гасла того періоду, 

послуговуючись при їхній систематизації класифікацією за прагматико-

комунікативним видом, запропонованою Ю. Левіним [110, с. 542]. 
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Заклички 

Аналізуючи розвідки науковців, які вивчали паремії в протестному та 

фанівському фольклорі, зауважуємо розмитість в іменуванні цього жанру. 

Попри незаперечливість існування таких понять, як речівка та кричалка, і 

доцільність уживання терміна «слоган» у рекламній сфері чи мовознавстві 

(Н. Трач) [193], пропонуємо уніфікувати означений синонімічний 

номінаційний ряд у фольклорному гіпертексті Революції гідности через 

питомо український фольклорний термін – «закличка». Більшу частину 

уснословесних текстів, зафіксованих авторкою дисертації та фольклористкою 

К. Альошкіною під час Революції гідности, класифікуємо як заклички. 

Тлумачні словники не дають визначення поняття «закличка». У 

Вікіпедії знаходимо таке трактування: «Закличка – музично-поетичний твір, 

в основі якого — вірування в магічну силу слова» [64]. На нашу думку, таке 

визначення не зовсім коректне. Спробуємо детальніше розглянути це 

питання з огляду на нашу проблематику. Раніше наші предки промовляли 

заклички як звертання до сил природи, які би допомогли зберегти врожай. 

Заклички часто супроводжувалися певними простими рухами-танками. Крім 

того, об'єктами закличок могли бути тварини, рослини, комахи, різні 

хвороби. І в цьому, як бачимо, убачалася магічна функція таких малих форм. 

Сьогодні заклички уважаються жанром дитячого фольклору, що виконує 

переважно потішну, розважальну функцію. Під час Революції гідности цей 

жанр значно активізувався, адже звертання протестувальників носили 

закличний характер.  Як і наші предки, майданівці вірили, що саме слово має 

магічну силу, воно здатне вплинути і на тогочасних можновладців, і на 

український народ. Тобто, спрацьовує усна горизонтальна трансмісія. 

Висновковуємо, що жанр заклички зазнав суттєвих змін упродовж свого 

існування і на функціональному, і на сутнісному рівнях. Відбулася 

модифікація: магічно-сакральний текст-звернення до природи → дитячий 

обрядово-ігровий текст → текст політичного спрямування. 

Заклички Революції гідности з експліцитним змістом: 
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Адресат – добротворець Адресат – злотворець 

Наказовий спосіб Неповне двоскладне 

речення 

Наказовий спосіб  

Влада 

1.Захарченко, виходь! 

2. Янукович, підпиши! 

3. Я гризу граніт науки, не ламайте 

мені руки! 

 

Українці 

1. Україно, 

вставай! 

2. Не проспи 

Україну! 

3. Вставай з 

Євродивана, 

Виходь на 

Євромайдани. 

 

4. Не сиди на 

Євродивані, 

Зустрінемось на 

Євромайдані. 

 

5. Хочеш в 

Європу – 

піднімай попу! 

1. Банду – геть! 

2. Панду – геть! 

3. Зека – геть! 

4. Хама – геть! 

5. Комуняку – на 

гілляку! 

6. Януковича – 

на йолку! 

7. Яника – на 

йолку, Азарова – 

на зірку! 

8. Януковича – 

на палю! 

9. Януковича – в 

жопу, Україну – 

в Європу! 

10. Пшонку – на 

тушонку! 

11. Азарова – за 

ґрати. І грати, 

грати, грати! 

12. Азірова – на 

бімбу! 

Кияни 

1. Київ, не спи –  

Банду жени! 
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2. Київ, вставай –  

Не продавай свій 

Майдан! 

 

3. Київ, виходь! 

Студенти 

1. Вчи історію, 

Готуй 

революцію. 

Лишай 

аудиторію,  

Виходь на 

вулицю. 

 

2. КНУ, виходь! 

 

3. Шева, виходь! 

 

4. Приєднуйтесь 

до нас! 

 

5. Побачиш 

Табачника –  

дай йому 

підс******а! 

 

 

Заклички Революції гідности з імпліцитним змістом: 

І. Разом – сила! 

Разом ми – сила! 

Народ – сила! 
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Разом – і до кінця! 

Разом – і до кінця разом! 

Разом – до перемоги! 

ІІ. Молодь нації за Євроінтеграцію! 

Студентська солідарність! 

Один за всіх – і за одного! 

Брат за брата – студент за студента! 

А як трохи припече – поруч другове плече! 

ІІІ. Без політики! 

ІV. Хто не скаче, той – москаль! 

Хто не скаче, той – Азіров! 

Хто не скаче, той – Янукович! 

Отже, «революційні» заклички ми поділяємо на дві великі групи: з 

експліцитним та імпліцитним змістом. Стосовно першої, то тут маємо двох 

адресатів – добротворців і злотворців, які, своєю чергою, поділяються на 

підвиди. У підгрупі, де добротворець є  адресатом, ми виділяємо заклички, 

які мають чітко окреслений імператив, та заклички, які є неповними 

двоскладними реченнями, але містять заклик до дії. У підгрупі, де адресатом 

є злотворець, вдалося зафіксувати лише заклички з наказовим способом. 

Серед закличок наказового способу підгрупи «адресат-добротворець» 

виділяємо таких адресатів: 1 – українець (5 закличок). Зауважимо, що немає 

прямого звернення: «українці», є звертання «Україно» (застосовано прийом 

синекдохи: множина замінена одниною): «Україно, вставай». В одній 

закличці є прохання не проспати Україну, 3 інші спонукають встати з дивана 

та боротися за своє майбутнє. Водночас одна з цих закличок є умовним 

реченням («Хочеш в Європу – піднімай свою попу!»). Ми вже зауважували, 

що Майдан відбувався в різних містах і містечках України, але все ж 

концентром подій був Київ. Природно, що адресатом-добротворцем були 

кияни. Однак, як і в попередньому варіанті, звернення не до киянина, а до 

Києва із закликами: встати, вийти, не спати (мається на увазі: бути 
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активним). І третім виявом добротворця є студенти. Добре відомо, що 

Євромайдан спершу був студентським страйком у зв'язку з відмовою уряду 

М. Азарова підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Саме з 22 по 29 листопада 

відбувалися студентські мітинги, де записувачкам аналізованих фольклорних 

текстів вдалося зафіксувати студентські заклички: «КНУ, виходь!», «Шева, 

виходь!» (заклик до студентів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка долучатися до протестного руху). Закличка «Приєднуйтесь 

до нас!» заохочує всіх студентів не боятися вийти на Євромайдан. Маємо 

також дві римовані заклички: «Вчи історію, готуй революцію. Лишай 

аудиторію, виходь на вулицю!» та «Побачиш Табачника – дай йому 

підс******а!». У першій закличці чітко показано, що потрібно вчити і знати 

історію своєї країни та на основі прочитаного досвіду готувати революцію 

(хронологічно ці тексти належать до перших днів протесту, дослідники ж 

початком Революції гідности уважають 1 грудня 2013 року, коли до Києва 

почали з'їжджатися десятки тисяч людей. Отже, у цьому вбачається також 

прогностична функція зазначеного фольклорного зразка). У другій закличці 

згадується тогочасний міністр освіти Д. Табачник, відомий своєю 

антиукраїнською політикою. В аналізованій підгрупі цікавими для 

дослідника-фольклориста є заклички, що є неповними двоскладними 

реченнями. Їхніми адресатами є українці, а об'єктами виступають злотворці 

(у цьому разі – українська влада), що є ворогом учасників Революції 

гідности. Ворог як персоніфікований (Янукович, Азаров, Пшонка): 

«Януковича – на палю!», «Яника – на йолку!», «Азірова – на бімбу!», «Яника 

– на йолку, Азарова – на зірку!», «Пшонку – на тушонку!», так і 

узагальнений: «Комуняку – на гілляку»; як одиничний («Хама – геть!», «Зека 

– геть!» – алюзія на Януковича), так і збірний («Банду – геть!»). Як бачимо, 

переважно такі заклички за будовою прості, мають у своєму складі лексему 

«геть» або ж місце, куди треба повісити злотворця (гілляка, паля, «йолка»). 

Лише одна з 11 закличок цього типу за структурою є складною: «Януковича 

в ж***, Україну – в Європу!». Тобто, маємо тут заклик до українців 
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відстоювати свої європейські права та не зважати на політику В. Януковича. 

Зауважимо також, що більшість цих закличок за часом виникнення не 

належить до Революції гідности, а звучали раніше під час Революції на 

граніті чи Помаранчевої революції.  

Закличок другої підгрупи, де адресатом є злотворець, вдалося 

зафіксувати значно менше. Це заклик до В. Януковича підписати Угоду про 

асоціацію з ЄС, заклик до очільника МВС Захарченка вийти до 

протестувальників (протест відбувався саме біля Міністерства внутрішніх 

справ), а також одна закличка від студентів до влади: «Я гризу граніт науки, 

не ламайте мені руки!».  

Не менш вартісною є друга група закличок (з імпліцитним змістом). 

Варто зазначити, що їхня кількість значно менша, ніж тих, що з експліцитним 

змістом. Ми поділяємо їх на 4 блоки: 

І. Заклички типу: «Народ – сила!», «Разом – і до кінця!», «Разом – до 

перемоги!» тощо. Вони закликають українців вийти на головний Майдан 

країни і відстоювати свої права. Бо лише разом, гуртом можна досягнути 

результату. 

ІІ. До другого блоку ми відносимо заклички, які лунали в період 

студентського Євромайдану. Вони, хоч і не мають прямого звертання, 

закликають підтримати курс України на шляху до Євроінтеграції («Молодь 

нації за Євроінтеграцію!»), а тих, хто ще вагається, чи варто виходити на 

Майдан, заохочують боротися, адже «Один за всіх – і всі за одного!», «Брат 

за брата – студент за студента!» тощо. 

ІІІ. До третього блоку ми відносимо лише одну закличку «Без політики!». Це 

заклик до політиків не заважати молоді, яка вийшла на підтримку курсу на 

Європу, та не використовувати Євромайдан у власних політичних цілях. 

ІV. У четвертому блоці – закличка «Хто не скаче, той – москаль!» (варіанти: 

«Хто не скаче, той – Азіров!», «Хто не скаче, той – Янукович!» тощо). 

Зауважимо, що ця закличка не є новотвором Революції гідности.  Це один із 

варіантів поширеної в багатьох країнах світу заклички «Хто не скаче, той…», 
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яка виконує роль ідентифікатора в конфліктних ситуаціях під час масових 

протестів. На відміну від усіх зазначених нами вище закличок, заклички 

цього типу супроводжувалися рухами. Відомо, що заклички в давніші часи 

супроводжувалися рухами, певними магічними діями [45]. Однак ці рухи та 

дії в давні часи були пов'язані, перш за все, з магічною функцією. У період 

Революції гідности, крім магічної, такі заклички виконували прагматичну та 

ідентифікаційну функції. У такий спосіб протестувальники грілися в холодні 

ночі та дні, а також такі заклички, як і танці, допомагали виявляти «своїх».  З 

огляду на проаналізовані нами тексти можемо зробити висновок: закличка – 

це ритмізований, здебільшого римований, уснословесний текст 

імперативного характеру з експліцитним чи імпліцитним змістом. 

Гасла-славні 

Завдяки Революції гідности в комунікативний простір уведено гасло 

«Слава Україні! – Героям слава!». Фактично, це була реанімація гасла-

славня, поширеного в середовищі борців за волю в різні періоди вітчизняної 

історії. На думку історика Ю. Юзича, уперше гасло «Слава Україні! – По всій 

землі слава!» прозвучало наприкінці ХІХ століття в Харкові серед 

української студентської громади [222]. Ю. Горліс-Горський згадує, що в 

холодноярців було заведено вітатися «Слава Україні! – Україні слава!» [29, с. 

55]. Завдяки цим спогадам версія, що гасло зародилося в Холодноярській 

республіці, є найбільш поширеною серед українського народу. У часи УНР 

на вітання «Слава Україні!» чорні запорожці відповідали: «Козакам слава!», 

у часи гетьманату Скоропадського славили гетьмана: «Гетьманові слава!», у 

«Легії українських націоналістів» слово «козаки» було замінено на «герої»: 

«Героям слава!», це ж гасло підхопили в ОУН і УПА [43]. Перший 

компонент цього гасла є незмінним, сталим, другий весь час варіює. Гасло-

славень у варіанті «Слава Україні! – Героям слава!» з проголошенням 

незалежности виголошувалося учасниками національних віч і акцій протесту. 

Та все ж найбільшого поширення гасло набуло під час Революції гідности. У 

вересні 2018 року Верховна Рада України узаконила вітання «Слава Україні! 
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– Героям слава!» як офіційне в Збройних Силах України. У цьому короткому 

за формою гаслі поєднані два ядерні концепти: УКРАЇНА як держава та 

СЛАВА, які характерні для багатьох фольклорних жанрів національно-

визвольної боротьби.  

Функційно, структурно й типологічно близьким до цього гасла є ще 

одне, поширене під час Революції гідности, гасло-славень «Слава нації! – 

Смерть ворогам!». Хронологічно воно є пізнішим, ніж «Слава Україні!»: 

гасло виникло в 90-х роках ХХ століття в середовищі УНСО [176]. У цьому 

гаслі-славні простежуємо бінарну опозицію «життя / смерть»: життя як вияв 

буття нації, а смерть – як знищення ворога («чужого»). Лексему «ворог» 

ужито в множинній формі («ворогам»), але він не вказується. Уже з початком 

російсько-української війни гасло отримує варіанти: ворог конкретизований: 

«Слава українській нації! – Смерть Російській Федерації!»; «Слава 

українській нації! – Смерть російській *ідарації!». У варіантах фіксуємо 

опозицію «Україна / Росія (як агресор)».   

Після трагічних подій на вулицях М. Грушевського й Інститутській 

фольклорний текст Революції гідности поповнився новими гаслами-

славнями: «Слава “Небесній Сотніˮ – Слава! Слава! Слава!»; «Слава героям! 

– Вічна слава героям!». На відміну від гасел «Слава Україні! – Героям 

слава!»; «Слава нації! – Смерть ворогам!», які виконують ще й функцію 

вітання, у цих гаслах момент глорифікації увиразнений якнайчіткіше. 

Уславлюється подвиг героїв «Небесної Сотні». Характерною ознакою усіх 

перелічених гасел-славнів є особливість їхнього виголошення: один 

промовляє перший компонент гасла, тисячі йому відповідають другий. На 

нашу думку, це сприяє тому, що гасла цього типу виконують об'єднувальну й 

інтеграційну функції. 

Гасла-констатації 

Ю. Левін зазначає, що гасла-констатації – це розповідні речення, які 

найчастіше виконують дидактичну, прогностичну та магічну функції [110, с. 

546]. За таким критерієм серед усних гасел Революції гідности 
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виокремлюємо такі констатації: «Україна – понад усе!», «Україна – це 

Європа!», «Україна – це ЄС!», «Герої не вмирають!». Усі ці тексти – 

постулати, адже вони проголошують незаперечні істини. 

Етимологія гасла «Герої не вмирають!» не до кінця з'ясована. 

Уважається, що вперше таку епіграму написав давньогрецький поет 

Парменіон. У 1803 році англійський драматург В. Даймонд у віршованій п'єсі 

«Герой Півночі» також використовує фразу «Герої не вмирають!». В 

англійській народній пісні «Старі солдати ніколи не помирають» є фраза: 

«Старі солдати ніколи не помирають, вони лише піднімаються в небо». Пісня 

була популярною в період Першої світової війни. Згодом вона 

фольклоризувалася: у 1951 році американський генерал Д. Мак-Артур у своїй 

промові теж сказав фразу: «Старі солдати ніколи не вмирають, вони лише 

відходять від нас» [134]. Отже, гасло відображає тяглість традиції уславлення 

героїв боротьби, що притаманно не лише для українського, а й для багатьох 

інших народів. Тому ми не погоджуємося з поширеною серед громадськости 

думкою про те, що гасло «Герої не вмирають!» зародилося в період 

Революції гідности під час прощання з Небесною сотнею. Воно звучало й 

раніше, особливо на теренах Західної України. Приміром, авторка дисертації 

чула це гасло під час масових акцій для увічнення пам'яті С. Бандери, Р. 

Шухевича тощо. Гасло, що зазвучало під час психоемоційної екстрими 

Майдану, а згодом і в моменти прощання з героями сьогочасної гібридної 

російсько-української війни, викликало потужний сплеск авторської 

творчості на цю тему – пісенної, віршованої та візуальної.  

Цікавим, на нашу думку, є й те, що в цьому лаконічному гаслі 

універсальна бінарна фольклорна опозиція «життя / смерть» розширюється 

до тріади «життя / смерть / безсмертя». Завдяки ж когерентності понять 

«героїзм» і «безсмертя» вона може також розглядатися як «життя / героїзм – 

смерть / безсмертя». Навіть після фізичної смерти герої продовжують жити в 

пам'яті нащадків. Окрім цього, прочитуємо тут дві базові ідеї: загинути в бою 

та здобути славу, характерні для багатьох фольклорних жанрів. Однак якщо 



164 
 

 

міфологічні герої вчиняють подвиги задля уславлення свого імені, прагнуть 

отримати безсмертя, то у фольклорі українських національно-визвольних 

змагань герой іде в бій заради ідеї, а не заради слави.  

У двох гаслах «Україна – це Європа!», «Україна – це ЄС!» є 

констатація того, що Україна – це Європа (мається на увазі географічне 

положення України). Крім цього, Ю. Левін зазначає, що одна з основних 

функцій гасел-констатацій прогностична [110, с. 546]. Тобто, 

протестувальники через гасла «Україна – це Європа!», «Україна – це ЄС!» 

сподівалися та прогнозували також, що Україна підпише Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом. Гаслом «Україна – понад усе!» 

протестувальники констатували, що найважливіше для них – Україна, заради 

України та її майбутнього протестувальники вийшли на Майдан. На відміну 

від закличок, гасла-славні та гасло «Герої не вмирають!» побутують і в 

період сьогочасної гібридної російсько-української війни.  
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3.2. Функціонально-контекстні тексти у фольклорі спротиву 

Розуміння текстів, що побутували в майданний і постмайданний 

періоди, часто можливе лише за умови дослідження їхнього функціонального 

призначення й контекстуального навантаження. Зрештою, саме умови 

функціонування сприяють розкриттю природи тексту – його семантики та 

структури, а також дозволяють оцінити «співвідношення елементів 

фольклору та дійсності» [76, с. 80]. Важливими для такого аналізу є 

напрацювання представників функціонально-контекстного напряму у 

фольклористиці. Так, британський антрополог Б. Малиновський зазначає, що 

функція виступає цілісною ланкою культури та слугує для задоволення 

людських потреб. На думку вченого, текст, який розглядається без 

урахування контексту, не має життя [цит. за 1, с. 43]. Б. Малиновський 

виділяє контекст культури та контекст ситуації. Його послідовник В. Беском 

переконаний, що, крім функцій фольклору, необхідно також вивчати 

соціальний контекст фольклору (контекст ситуації за Б. Малиновським) та 

відношення фольклору до культури – культурний контекст фольклору 

(контекст культури за Б. Малиновським). Соціальний контекст включає час і 

місце виконання фольклорного твору, характер виконавця, аудиторію, 

відношення виконавця і реципієнта до тексту, а також майстерність 

виконання. Культурний контекст – взаємозв'язок між фольклором та іншими 

аспектами культури. Cуголосний зі згаданими дослідниками й відомий 

американський фольклорист Д. Бен-Амос, який стверджує, що фольклорний 

твір життєздатний лише при врахуванні контексту, бо фольклор – не застигле 

явище, а комунікативний процес [225]. Попри певну критику, теорія 

контекстуального підходу знайшла своїх послідовників. Так, російські 

фольклористи І. Морозов і Т. Старостіна, досліджуючи міграцію 

фольклорних жанрів, розмежовують поняття «контекст» і «конситуація». 

Зазначені дослідники прив'язують поняття контексту до діахронії, так 

розуміючи тяглість традиції, конситуація пов'язана з одномоментними, 
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оказіональними умовами (синхронний аспект) [141, с. 13]. Сучасна 

українська фольклористка О. Івановська притримується широкого 

потрактування фольклорного феномену й зазначає, що досліджувати 

фольклорні тексти необхідно з урахуванням контексту [74; 76]. На думку М. 

Алексієвського, міський фольклор значно більше контекстуальний, ніж 

архаїчний. «Це пов'язано з тим, що зазвичай він відображає смисли, 

актуальні для суспільства, та задовольняє потреби його учасників, зокрема 

потреби самоідентифікації» [1, с. 53]. Саме таку ситуацію спостерігали на 

Майдані. Не можемо аналізувати фольклорний продукт Революції гідности, 

не враховуючи контексту.  

Андріївські вечорниці 

Так, у Києві фольклористи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, зокрема народний ансамбль української музики 

«Роксоланія», працівники Національного центру народної культури «Музей 

Івана Гончара», зокрема гурт «Орелі», провели на Майдані для всіх охочих 

Андріївські вечорниці. Зауважимо також, що такі вечорниці відбулися не 

лише на київському Майдані, а й інших містах України. Приміром, учасники 

автентичного гурту «Коралі» організували традиційні Андріївські вечорниці 

для львівських протестувальників.  

О. Воропай зазначає, що день Андрія Первозданного є найцікавішим у 

зимовому календарному циклі [18, с. 22]. Це свято раніше уважалося 

парубочим, оскільки хлопці влаштовували бешкети. Однак із часом 

джендерний аспект стерся, у святковому обрядодійстві стали брати участь і 

хлопці, і дівчата. Це загалом юнацькі забави. С. Килимник указує, що «свято 

Андрія – це свято підбору пари, готування до наступного весільного сезону» 

[82, с. 221]. Інша назва свята – «Калита». Калита – обрядовий хліб – круглий 

корж із білого борошна, який рано-вранці напередодні вечорниць спільно 

випікали дівчата. Участь у вимішуванні тіста на калиту брали всі дівчата – 

від найстаршої до найменшої. Одні дослідники зауважують, що калита за 

формою нагадує сонце та й випікають її, коли маємо поворот сонця на весну, 
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тому уважають, що калита – солярний символ. С. Творун зазначає, що на 

культ сонця вказують також домашнє вогнище, сажа, коцюба й рогачі [192, с. 

35]. Інші науковці походження калити виводять від давньоримського слова 

«calenda» (завершення старого й початок нового року). Не суголосний із 

ними, однак, М. Сумцов, який уважає, що Калита – різдвяні частування 

колядникам (калета – каледа – коледа), а на свято Андрія вона потрапила 

випадково [186, с. 52]. На вечорниці молодь збиралася в одній домівці. Для 

цього обирали простору хатину шанованої в громаді жінки, переважно 

самотньої або вдовиці. До спеченої калити прив'язували червону крайку 

(стрічку) і вішали до сволока. Відбувався обряд кусання калити, де 

обов`язковими дійовими особами були вартовий пан Калитинський, котрий 

давав завдання та намагався розсмішити пана Коцюбинського, який їхав на 

коцюбі й мав кусати калиту, та Писарчук, який слідкував, щоби 

Коцюбинський у жодному разі не розсміявся, а за невдалу спробу вкуситу 

калиту обписував його сажею. Д. Анцибор зазначає, що калита символізує 

жіноче тіло, а в обряді кусання калити вбачає еротичний підтекст [3]. Про 

зв'язок обряду зі шлюбним ритуалом свідчить і заборона панові 

Коцюбинському сміятися: таке ж табу існувало і для наречених на весіллі, які 

переходили з одного статусу в інший [там само]. Після калити всі сідали до 

столу, частувалися, а згодом співали й танцювали. Цього дня дівчата також 

ворожили на майбутню долю. Загалом, як зауважує С. Килимник, це свято 

символізує боротьбу двох сил – добра і зла [82, с. 221].  

На жаль, із прикрістю зауважуємо, що значна частина обрядів і 

ритуалів у наші дні існує переважно як реконструктивні практики. До таких 

відносимо і свято Андрія. Сьогодні обряд кусання калити майже не зберігся. 

Зазвичай його відтворюють у музеях просто неба, центрах народної 

культури, школах та університетах. Зокрема, щорічно, починаючи з 2009 

року, в Інституті філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка силами викладачів і студентів кафедри фольклористики 

проводяться Андріївські вечорниці. Попри звуження сфери побутування, 
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відрадно, що жива традиція зберігається в поодиноких регіонах. Так, у 2016 

році етнограф О. Доля та журналістка Н. Фіцич зафіксували на Бойківщині 

(село Вовче Турківського району Львівської области) цікавий звичай. Там у 

ніч на Андрія сіють коноплі, співають пісень. Хлопці ж розпалюють вогні та 

влаштовують бешкети, а дівчата ворожать на майбутню долю [200, с.128-

129]. Зазначимо також, що і в минулі століття, і сьогодні ватажком свята 

вибирають того, хто є авторитетом для громади. З часом прагматичний 

вектор (пошук майбутньої пари) святкування Андріївських вечорниць 

зміщується в сторону розважального. На Майдані 2013 року було 

закцентовано на ще одній функції цього свята – просвітницькій. Учасники 

спротиву мали змогу побачити, як відбуваються традиційні вечорниці. Крім 

цього, можемо виокремити етнооб'єднувальну функцію. Протестувальники, 

доєднуючись до дійства, гуртувалися. Е.Дюркгейм зауважував, що «під дією 

потужних колективних потрясінь соціальні взаємодії стають сильнішими, 

індивіди більш активно шукають способи об'єднання» [171, с. 53]. Такий 

імпульс Д. Маршалл називає «співприсутністю, головним результатом якої є 

деіндивідуація. Наслідками цього процесу є інтенсивне переживання єднання 

та зв'язку з групою, вільна поведінка та позитивний вплив на учасників 

ритуалу за допомогою затемнення самосвідомості. Співприсутність також 

стимулює загальне психологічне збудження в людини» [там само, с. 54]. 

Проте змінилися (а точніше – розширилися) не лише функції. 

Змінилася також форма проведення вечорниць. Якщо традиційно Андріївські 

вечорниці проводяться в хаті, то під час Революції гідности такою 

«домівкою» стали центральні площі міст. На Майдані було реконструйовано 

обряд кусання калити. Однак учасниками були не лише молоді неодружені 

парубки та незаміжні дівчата, а всі охочі протестувальники різного віку. 

Традиційні ворожіння також зазнали модифікацій. Якщо зазвичай на свято 

Андрія дівчата ворожать на майбутнє кохання, випитують власну долю, то на 

Майдані «ворожили» для того, щоби дізнатися майбутню долю України: як 

швидко Євромайдан переможе, коли президент покине Україну, коли чекати 
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змін на краще, яким буде 2014 рік для України тощо. Тобто, у центрі 

ворожінь постають Україна, українці та прийдешній 2014 рік. Зауважимо 

також, що традиція ворожити на прийдешній рік не є новою, а відома з 

давніх-давен. Зазвичай українці ворожили на врожай. Це, для прикладу, 

ворожіння на свято Василя, Благовіщення, Великдень, Горіхового Спаса 

тощо. Отже, дві головні ідеї, які експозиціонуються під час Андріївських 

вечорниць у період Революції гідности, це – українськість і зняття емоційної 

напруги. Модифікацій зазнають не лише Андріївські вечорниці, а й інші 

жанри пісенного фольклору. Одними з таких є жанри календарно-обрядової 

лірики зимового циклу. Проаналізуємо ці жанри детальніше.9 

Засівання 

Сію-вію, посіваю,  

 з України вимітаю  

комуняку, москаляку, 

 Януковича-собаку…  

 Щоб той кінь його поніс  

десь у тундру, десь у ліс  

 і там скинув: «Іго-го!»  

Заслужили ми того!  

 Отоді ми погуляєм,  

 вип’єм чарку, заспіваєм,  

 танцювати будем скоком...  

 З новим щастям! З Новим роком!14 

Наведений вище текст за жанром є засіванням із традиційними 

формулами: (зачином: «Сію-вію, посіваю» та кінцівкою-привітанням: «З 

новим щастям! З Новим Роком»). Головне призначення засівання – 

«запрограмувати» на добро. Аналізований текст актуалізується в напружених 

умовах Революції гідности, учасники якої вбачали найбільшим лихом 

України (на той час) злочинну владу Януковича. Отже, з'являється 

нехарактерний для цього жанру образ ворога, який проходить декілька етапів 

трансформації – від найдавнішого до сучасного: москаляки – комуняки – 

Януковича. Усі згадані образи семантично валентні, мають яскраво виражену 

                                                             
14 https://www.facebook.com/Ukraincywpolsce/posts/559529144137849 
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негативну конотацію. Ворог зіставляється із собакою, який часто асоціюється 

з чимось лихим, недобрим і підступним. Отже, крім того, що використання 

такого пейоративного зооморфного образу підсилює негативізацію образу 

ворога, в аналізованому засіванні прочитується віра в те, що український 

народ переможе, Януковича буде усунено від влади. У тексті також 

згадується ще один зооморфний персонаж – кінь як універсальний персонаж 

календарної обрядовости. Його культ притаманний багатьом етносам, 

зокрема й українському. Образ коня є одним із найчастотніших у 

вітчизняному фольклорі: він присутній  у казках, легендах, баладах, ліричних 

піснях тощо, символізуючи відданість, працьовитість, відвагу, звитягу та 

лицарство. Тобто,  маркований позитивно. Л. Дунаєвська зазначає, що «образ 

коня є одним із центральних образів помічників-добротворців, його 

походження дослідники пов'язують не лише з господарською роллю, а й з 

релігійними уявленнями про службу в потойбічному світі» [48, с.138]. У разі 

Майдану кінь повинен віднести злотворця (Януковича) у «чужий» 

міфологічний простір –  «десь у тундру, десь у ліс», які, на думку 

О.Наумовської, є «локусами горизонтального вектора ( → ): “ліс”, “дорога”, 

“степ / поле”, “чужа земля” (“десяте царство” тощо), що найчастіше наділені 

семантикою потойбіччя» [143, с. 208]. Припускаємо, що в досліджуваних 

засіваннях ліс може розглядатися також не лише як реальна територія, а, 

радше, як простір-метафора. Ще однією причиною появи коня в наведеному 

тексті є, на нашу думку, той факт, що 2014 рік був роком Коня за східним 

календарем. Саме в рік Коня добро повинне було торжествувати над злом, 

саме кінь як архаїчний помічник мав допомогти обманутому українському 

народу прогнати В. Януковича. У тексті показано, що український народ 

готовий до боротьби зі злочинною владою, адже для нього характерне 

одвічне прагнення до волі та свободи.  

Про фольклорний характер цього засівання свідчить його варіантність 

[Додаток В]. 

Нами зафіксовано такі відмінності: 
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1. Замість В. Януковича в другому варіанті згадується В. Путін. Варто 

наголосити на тому, що в обох варіантах ворог персоніфікований. Також до 

зооморфного образу чужинця додано епітет «лихий». Якщо в інваріанті 

персоніфікований образ ворога віднесено до внутрішнього (В. Янукович), то 

у варіанті він постає зовнішнім (В. Путін).  

2. Замість «москаляки» в другому варіанті присутній інший ворог – 

«беркутяка». На відміну від образу «москаляки», образ «беркутяки» для 

українського фольклору є абсолютно новим: він з’являється вже під час 

Революції гідности. Замість того, щоб охороняти український народ, 

спецпідрозділ «Беркут» напав на протестувальників. Тому народна 

свідомість відразу зараховує його до «інакшого». Семантичне навантаження 

цього образу аналогічне з образом «москаляки». Механізм творення образу 

ворога однаковий: москаль – москаляка, беркут – беркутяка. Однак якщо 

«москаляку» відносимо до зовнішнього ворога, то «беркутяку» – до 

внутрішнього. 

Віншування 

З Новим Роком вас тепер, 

щоби здохло ДНР (ЛНР). 

Новоросія пропала 

і Московія сконала. 

Крим додому повертався, 

Ну а Путін просто вс*****! 

Щоб зараза просто вкляк, 

Яника – щоб трафив шляк. 

Щоб не гинули вкраїнці, 

в рідній жили би хатинці. 

Позитиву Вам, достатку, 

щастя й радості у хатку!15 

Варіантність віншування вказує на його фольклорний характер. 

Завдяки можливостям Інтернет-ресурсів (опосередкованій трансмісії) 

варіанти швидко поширилися серед користувачів соціальних мереж. Окрім 

цього, такі віншування надсилалися і як тексти SMS-повідомлень. І хоч 

                                                             
15 https://www.facebook.com/1527492617576569/posts/1527501764242321/ 
 

https://www.facebook.com/1527492617576569/posts/1527501764242321/
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основна функція цих текстів привітальна, все ж простежуємо в них 

політичну спрямованість, пов'язану із сьогочасною гібридною російсько-

українською війною.  

Формульність в аналізованих віншуваннях збергіається (традиційний 

для жанру віншувань зачин: «З Новим Роком вас тепер» і кінцівка-

побажання: «Позитиву вам, достатку, щастя й радості у хатку»). Однак 

якщо здебільшого віншування – це кодування на позитив, то особливістю 

аналізованих, як і засівань періоду Революції гідности, є присутність 

негативу, яка втілена в образі ворога. При цьому ворог як 

персоніфікований (і В. Путін, і В. Янукович), так і збірний, виражений 

топонімами: Новоросія, Московія, а також ДНР (у варіанті – ЛНР). Мається 

на увазі самопроголошена російськими бойовиками та сепаратистами 

Донецька (Луганська) народна республіка. У тексті є ще один топонім 

(Крим), щоправда з позитивною конотацією. У віншуванні висловлено 

побажання, щоби Крим знову став українським. Для підкреслення 

негативного образу ворога (Путіна) у тексті присутня обсценна лексика. Крім 

цього, можемо говорити про дифузію жанрів: прокльон («щоб зараза просто 

вкляк», «щоб трафив шляк») міститься в середині віншування. Цікаво, що в 

одному з варіантів віншування завершується гаслом: «Слава Україні! – 

Героям слава!» [Додаток В].  

В іншому віншуванні, крім привітань із Новим Роком, висловлені 

побажання українців, щоб Україна була вільною, щоби не було війни, щоби 

всі вороги (як внутрішні, так і зовнішні) пощезали («нехай згорить дотла 

Москва», «а ще б нам дуже повезло, якби застрелився х***о», «щоб зникла з 

влади вся холера») [Додаток В]. Як і в аналізованому вище віншуванні, 

присутній образ ворога: і збірний («нехай у наших ворогів всі ріки вийдуть з 

берегів»; «хай москалі «повеселяться»), і персоніфікований («х***о»). Попри 

те, що пряма номінація ворога в цьому разі відсутня, зрозуміло, що йдеться 

про Путіна. У тексті також показано, що нація чекає свого лідера. Механізм 
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трансмісії віншування здійснювався через соціальні мережі та SMS-

листування.  

Пісні спротиву 

Один із найавторитетніших дослідників повстанської тематики                    

Г. Дем'ян зазначає, що повстанський рух в Україні «не міг не залишити 

глибокого сліду у свідомості наших співвітчизників, а це, відповідно, 

віддзеркалилося в усній народній творчості. Пояснюється це тим, що 

ідеологія українського націоналізму, під прапорами якої велася боротьба, 

співпадала з народними світоглядними принципами, християнським 

віровченням, прагненням до самостійності. Жодна історична епоха не дала 

такого велетенського багатства різножанрових оповідних і пісенних творів, 

як дивовижно геройська та жертовна боротьба ОУН і УПА за незалежність та 

соборність своїх етнічних земель» [41, с. 4]. Про жанрове багатство 

фольклору ХХ століття говорять і інші дослідники, зокрема Р. Кирчів, О. 

Кузьменко та ін. Під час Революції гідности ми також спостерігали 

різноманіття жанрових пісень, які відповідали контексту ситуації. Такі пісні 

пропонуємо номінувати терміносполукою «пісні спротиву».  

Колядки і щедрівки 

Одні з основних ознак фольклорного тексту – прирощення смислів і 

динамічність – підтверджуються при аналізі «революційної» колядки 

«Коляд-коляд-колядниця, Януковичу – в'язниця…»: 

Коляд-коляд-колядниця, 

Януковичу – в'язниця. 

Щоб до нас оте «Зека» 

більш не пхало п'ятака [Додаток В]. 

Зачин – традиційний для жанру колядки. Із колядки зрозуміло, що 

тодішній український президент – злочинець, його місце – у в’язниці. У 

тексті застосовано стилістичний прийом каламбуру, який базується на 

використанні омонімії (повних омонімів). Якщо в традиційній колядці 

йдеться про винагороду за колядування (п’ятак – гроші): «Дайте, дядьку, 

п’ятака», то в «революційній» під п’ятаком мається на увазі свиняче рило, що 
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вжито для ще більшої негативації образу ворога. Народна уява саме зі 

свинячим рилом зображала часто чорта: «Зовнішність у чорта геть 

неприваблива. Він увесь у шерсті; морду має собачу; ніс довгий, гачкуватий 

або свинячий» [52, с. 203]. Отже, відбувається прирощення «революційних» 

смислів. Головне бажання «колядника»: щоб Янукович залишив Україну. 

Значно менше модифікацій зазнала колядка «Я маленький хлопчик»: 

Я маленький хлопчик, 

виліз на стовпчик. 

В «ригів» не купляю, 

Христос ся рождає!16 

Колядка відповідає актуальним подіям того часу, коли велася потужна 

кампанія із закликами не купляти товарів у людей, які мають стосунок до 

«Партії регіонів»: «В “ригів” не купляю». Лексема «риг» утворена 

безафіксним способом шляхом усічення (регіонал – рег – риг). Зауважимо 

також, що завдяки лапідарності та широкій популярності колядка «Я 

маленький хлопчик» модифікується не вперше. Приміром, під час 

Помаранчевої революції у вертепі, який записала фольклористка О. 

Харчишин, один із персонажів (хлопчик) колядує: «Я маленький хлопчик, 

виліз на стовпчик. Яйце кидаю – гада вбиваю!» [207, с. 68]. Отже, як бачимо, 

перша частина аналізованої колядки завжди незмінна, друга модифікується 

відповідно до політичної ситуації в країні. Ба більше, в обидвох варіантах 

модифікація відбувається в сторону зображення ворога. Відомо, що щедрівка 

– жанр календарно-обрядової поезії, в якому, на відміну від колядки, 

прославляється не Ісус Христос, а господар із родиною. Наведемо щедрівку, 

яку авторка дисертації зафіксувала в період Революції гідности, а саме: 13 

січня 2014 року, коли громадська організація «Відсіч» щедрувала для киян. У 

мережі ця щедрівка названа «антивладною бойкотувальною»17. 

                                                             
16 https://www.facebook.com/104637639610681/posts/577027712371669/ 
 
17 Антивладна бойкотувальна щедрівка – 
https://www.youtube.com/watch?v=eU_1U1j1pzI 

https://www.facebook.com/104637639610681/posts/577027712371669/
https://www.youtube.com/watch?v=eU_1U1j1pzI
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Проаналізуємо цей варіант із погляду фольклористики. Формально, за 

жанром це – щедрівка. Містить рефрен, характерний для такого жанру: 

«Щедрий вечір! Добрий вечір!». Кінцівка є також традиційною: побажання 

усім добрим людям гарного свята: «Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим 

людям на здоров'я!». Однак якщо в традиційних щедрівках є заклик до 

господаря вийти до щедрівників: «Вийди, вийди, господарю, подивися на 

кошару»; до господині обдарувати гостей: «Що ти, бабо, напекла? Неси 

скоріш до вікна» (оскільки колядники, як і щедрувальники, – гості з «того» 

світу, то зазвичай щедрують біля вікна), то в модифікованій щедрівці є 

заклик до всіх українців не купувати товари в тих людей, які мають стосунок 

до «Партії регіонів»: «Щоб злодійська влада в нас не панувала, не купуй 

нічого у регіонала». На перший погляд, фраза «не купуймо в ригів ні сала, ні 

мила» є абсолютно новою. Однак у книзі «Історичні пісні Володимира 

Антоновича та Михайла Драгоманова» натрапляємо на колядку дружинного 

періоду «Ой, під вербою, під зеленою» та прочитуємо: «Не купуймо, браття, 

золоті перстні» (у варіанті – «Не купуймо, браття, на дівки вінки») [65, С.1-

2]. Якщо в сюжеті колядки дружинного періоду є заклик не тратитися на 

купівлю золота (у варіанті – на подарунки дівчатам), а краще витратити 

гроші на спорядження, щоби мати змогу переплисти річку, то в 

модифікованій щедрівці заклик не купувати товари в “регіоналів” означає не 

бути їхнім спонсором. І хоч, як бачимо, сюжети цієї колядки та щедрівки 

зовсім різні, за формою вони схожі.  

В аналізованій щедрівці немає звичного для цього жанру прохання 

винагороди: «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку масла, кільце 

ковбаски»; «Виносьте ковбасу, бо хату розтрощу» тощо. Однак і ковбаса, і 

сир згадуються в цій модифікованій щедрівці: «А в регіоналів сири та 

ковбаси». Щоправда, тут протилежний смисл: «щедрувальники» не просять 

винагороди, а, навпаки, відмовляються від таких товарів: «Бо харчі 

злодійські більше нам не ласі». Для традиційної щедрівки образ ворога не є 

характерним, він є новітнім для модифікованої. Ворогом постає збірний 
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образ «регіонала». На позначення цього образу застосовано різні лексеми: 

зневажлива-принизлива «риг», а також кат і злодій.  

У низці новотворів, що виникли під час Революції гідности, 

застосовуються цікаві художньо-стилістичні прийоми для увиразнення 

комунікативного впливу на учасників протесту. Зокрема, значного 

поширення набули мовні ігри, які за своєю природою не є новим явищем. Н. 

Лисюк, яка досліджує мовні ігри Революції гідности й сьогочасної гібридної 

російсько-української війни, поділяє їх на 3 групи: 1) візуальні (парономазія, 

анаграми, усічення, неологізми, антонімія); 2) суто візуальні, власне, графіко-

орфографічні; 3) ігри з абревіатурами [114, с. 24]. Так, щедрівка «Щедрик-

щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка» модифікується на варіант 

«Щедрик-щедрик, щедрівочка, прилетіла лИстівочка». Тут маємо справу з 

явищем парономазії (заміна слова «ластівочка» на «листівочка»). Отже, 

мовну гру в цій щедрівці можемо віднести до першої групи згідно з 

класифікацією Н. Лисюк. Зауважимо також, що лексема «листівка» не є 

новою для жанру щедрівки. Приміром, М. Пилипчак у селі Рогозів Київської 

области записала щедрівку «Пливе, пливе», в якій згадуються три листочки з 

різними написами: «ясне сонце, ясний місяць, ясні зірки» [154, с. 71]. Однак 

як і інші аналізовані нами «революційні» щедрівки, ця щедрівка через 

листівки «закликає» до бойкоту «регіоналів». Як і в традиційному варіанті, в 

аналізованій щедрівці є образ «господаря» (алюзія на Януковича): «Нам не 

треба господаря, що сидів раніш на нарах». Якщо в інваріанті згадується 

чорноброва жінка господаря, то в модифікованому «революційному» варіанті 

– чорноброві українці. Стверджується також віра в краще майбутнє: «Будуть 

жить в країні новій українці чорноброві».  

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Не мила нам та ковбасочка. 

А господар та й не файний, 

Людей не шанує, 

Щиру правду зневажає, 
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Совістю гендлює18. 

Зачин традиційний для щедрівки. Однак господар не уславлюється, як у 

традиційній щедрівці, а, навпаки, зневажається, адже він «людей не шанує, 

правду зневажає, совістю гендлює».  

Інша відома всім із дитинства щедрівка «Щедрик-ведрик, дайте 

вареник» у період Революції гідности також зазнає змін і модифікується на 

варіант «Щедрик-ведрик, летить “Беркут”»19. 

Порівняємо також щедрівку «Прийшли щедрувати до вашої хати» 

(інваріант і модифікований варіант) (див. таблицю нижче). 

«Прийшли щедрувати до вашої 

хати» 

«Прийшли щедрувати до вашої 

хати» 

Інваріант Модифікований  

«революційний» варіант20 

Прийшли щедрувати до вашої хати. 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

Тут живе господар – багатства 

володар, 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

А його багатство – золотії руки, 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

А його потіха – хорошії діти! 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

Прийшли щедрувати до вашої хати. 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

Тут живе господар із РЕГІОНІВ, 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

А його багатство – кривавії руки, 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

А його потіха – побитії діти! 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

 

 

 

Модифікований «революційний» варіант постає як реакція на події 30 

листопада, коли спецпідрозділ «Беркут» розігнав мирний студентський 

мітинг. Якщо в інваріанті господар прославляється: працьовитий, багатий, 

руки золоті, діти хороші, то в модифікованому варіанті господар 

                                                             
18 http://litakcent.com/2014/01/13/u-fejsbuci-politychno-schedrujut-rehionalu/ 

 

19 http://litakcent.com/2014/01/13/u-fejsbuci-politychno-schedrujut-rehionalu/ 
 
20 http://litakcent.com/2014/01/13/u-fejsbuci-politychno-schedrujut-rehionalu/ 
 

http://litakcent.com/2014/01/13/u-fejsbuci-politychno-schedrujut-rehionalu/
http://litakcent.com/2014/01/13/u-fejsbuci-politychno-schedrujut-rehionalu/
http://litakcent.com/2014/01/13/u-fejsbuci-politychno-schedrujut-rehionalu/
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зневажається: руки у крові, «а його потіха – побитії діти». У тексті показано, 

що всі, хто мав стосунок до «Партії регіонів», причетні до побиття студентів.  

Отже, лише заміною одного слова, прирощуючи «революційні» 

смисли, колективний «автор» продукує новий текст. Відповідно, і функція 

продукту текстотворення кардинально нова. Десакралізація «продиктована 

революційною прагматикою»: поляризувати суспільство, вибудувати чітку 

дихотомію «свій / чужий». У полі традиційної аксіології мислиться «свій», а 

заперечення традиційних смислів – поле розгортання образу антигероя, з 

перевернутою аксіологічною системою координат. 

Наведені вище зразки є певною мірою пародіями на традиційні 

засівання, колядки та щедрівки. Зауважимо, що про цей тип, зокрема 

пародійні колядки, писав ще І. Франко. Так, у праці «Галицько-Руські 

народні приповідки» учений серед різного роду приповідок наводить 

пародійні колядки [202]. У коментарях до таких колядок Франко зазначає, що 

зазвичай такі колядки творилися задля висміювання негативних рис, вчинків 

людини чи з метою розваги. У 35 і 36 томах “Етнографічного збірника”, який 

видавала Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у 

Львові, опубліковано 2 томи “Колядок і щедрівок” (зібрав Володимир 

Гнатюк). Так, у 2 томі В. Гнатюк оприявнив значний масив колядок-пародій і 

жартівливих колядок. Учений розмежовує ці 2 типи: до першого відносить 

перероблені колядки на відомі мотиви (Нова радість стала; Бог предвічний; 

Ой на річці, на Йордані тощо), до другого – жартівливі новотвори [95].  

Під час Революції гідности спостерігаємо виникнення нового 

жанрового різновиду календарно-обрядового циклу – колядки-мотиватора. 

Така колядка є поліфункціональною: з одного боку, відповідає святочній 

прагматиці, з іншого ж – прагматиці революційної боротьби та виконує 

розважальну й часто попереджувальну функції. Цю ж тенденцію до 

виникнення жанрового різновиду ми спостерігаємо на прикладі тексту, 

актуалізованого в межах топосу Майдан, що поєднує формальні ознаки 

щедрівки та новаційної функції мотиватора. Тобто, ми схильні розглядати 
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ситуативні фольклорні тексти, акумульовані фольклорною аудиторією 

топосу Майдан, як революційні текстеми, оскільки вони не обмежуються 

традиційною календарно-обрядовою функцією, а набувають іншої 

функціональної парадигми, хоча темпорально та стилістично закорінені у 

святочну традицію українців.  

Кульмінацією трагічних подій Революції гідности стала загибель 

Небесної сотні, а прощання з новітніми українськими героями під звуки 

«Плине кача» стало, чи не вперше за століття, загальнонаціональним 

катарсисом. Стосовно появи пісні на Майдані, то маємо тут декілька версій. 

За версією Є.Нищука й активістів Революції гідности, пісня вперше 

прозвучала зі сцени Євромайдану, коли Київ проводив в останню дорогу 

загиблого активіста – білоруса М. Жизневського, адже це була одна з його 

улюблених пісень у виконанні «Піккардійської терції». «Ті три з половиною, 

чотири хвилини, коли на Майдані звучала “Кача”, – це був просто такий 

вилив всього: любові, трагедії, очищення, віри» [167]. В. Гонський, один із 

ведучих Майдану, запевняє, що пісня «Плине кача» супроводжувала 

Революцію гідности весь час, адже вперше він виконав її ще 22-23 листопада. 

Більшість українців почула «Качу» вже в трагічні дні лютого 2014, коли 

прощалися із загиблими на Інститутській упродовж 18-20 лютого. Стосовно 

походження пісні, то тут також маємо декілька версій. На думку 

фольклориста І. Хланти, «Плавле кача» – закарпатська народна пісня, вперше 

зафіксована Дезидерієм Задором, що виникла в часи боротьби за перемогу 

Карпатської України в 1939 році. Дослідник відкидає версію про те, що за 

своїм походженням пісня лемківська тужлива, оскільки в самому тексті чітко 

вказано, що пісня має закарпатське походження («плавле кача по Тисині», 

річка Тиса бере початок саме в Закарпатській області)» [164]. Протилежної 

думки дотримується львівський фольклорист В. Сокіл, який зазначає, що 

автором слів є закарпатський поет В. Гренджа-Донський. Пісня з часом 

фольклоризувалася й отримала багато варіантів. Не солідарний В. Сокіл з І. 

Хлантою і в тому, що річка Тиса чітко вказує на те, що пісня закарпатська, 
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адже, як стверджує В. Сокіл: «скоріше йдеться про тиху, заплавну воду 

(озерце), назва річки Тиса суто умовна» [177, с.820]. Проаналізуємо цю пісню 

– її головні образи та мотиви. 

Одним із центральних образів, про який є згадка в пісні, є образ качки: 

«Пливе кача по Тисині». Качка – це той птах, який пов'язаний із трьома 

стихіями: водою, землею та повітрям. Образ цього птаха є характерним для 

фольклору різних країн світу. Приміром, у «Калевалі», карело-фінському 

епосі, саме з качиних яєць, які розбиваються на дрібненькі кусочки, постає 

світ: земля, небо, сонце, місяць, хмари. Качки згадуються також і в 

українських замовляннях. У народній традиції качка уособлює душу 

померлого [52, с. 333]. Присутній цей образ і в українських народних казках. 

Л. Дунаєвська зазначає, що в одній із казок відьма перетворює молоду 

дружину царя на золоту качку [48, с. 155]. Крім цього, усім добре відома ще з 

дитинства казка «Кривенька качечка», в якій качка є названою донькою діда 

та баби. Через порушення дідом і бабою табу вона покидає старих і 

повертається до зграї каченят і летить разом із ними. Отже, у казці цей птах 

пов'язаний зі стихією повітря.  

З наведеного вище можемо зробити висновок, що в аналізованій пісні 

«кача» уособлює душу померлого, яка переправляється на «той» світ через 

річку. Підтвердженням того, що в пісні йдеться про померлого сина, є й те, 

що маємо слово «кача» (дитя). Та й у наступній строфі маємо звернення сина 

до матері: «мамко ж моя, не лай мені», оскільки він не знає, де йому судилося 

вмерти («погину я в чужім краю»). У варіанті, який виконує «Піккардійська 

терція», присутній також «образ ями – місця поховання загиблого — та 

“чужих людей”, що будуть її копати» [177, с.820]. У тексті підкреслюється 

особливий зв'язок матері та сина, адже якщо він загине, то вона сильно 

тужитиме: «Як же ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю лежав». У пісні 

справді глибинний зміст. І якщо раніше українці підводилися, коли лунав 

національний гімн, «Ой у лузі червона калина» та «Реве та стогне Дніпр 

широкий», то сьогодні до цього списку додалася ще й «Плине кача». «Вона – 
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одна з тих геніальних речей, яку витворив наш народ, – впевнений В. 

Гонський. – Єдність форми і змісту – це формула гармонії. Геніальні слова і 

музика. Це така меморіальна пісня, яка через Майдан стала молитвою» [167]. 

Після розстрілу Героїв «Небесної Сотні» ця пісня виконує поховальну 

функцію. Адже саме під цю мелодію проводжали в останню дорогу вбитих 

майданівців і сьогодні прощаються з тими, хто віддає життя за Україну в 

російсько-українській війні. Отже, відповідно до контексту змінилася і 

функція самого тексту. Ще одна пісня, яка змінює своє функціональне 

навантаження відповідно до подій на Майдані, – «Ви в дні весняні положили 

життя» (народний реквієм). Це повстанська маршова пісня. Її ще до початку 

Революції гідности виконував український гурт «Хорея козацька». 

Майданівський варіант виконували Д. та С. Данилейки, очільник «Хореї 

козацької», народний артист України Т. Компаніченко та С. Охрімчук. 

Відмінності між інваріантом та майданним варіантом не суттєві, вони 

відповідають реаліям свого часу. У тексті ХХ століття з борцем за волю 

України не можуть попрощатися ні рідні, ні побратими, у тексті ж нашого 

революційного часу Майдан проводить в останню дорогу новітніх героїв, 

родина справляє тризну за загиблими. 

«Ви в дні весняні положили 

життя» 

«Ви в дні весняні положили 

життя» 

(повстанська пісня) (майданний варіант)21 

Вам руки дівочі не клали квіття, 

Не несли брати домовини. 

Вам руки дівочі поклали квіття, 

І несли брати домовини. 

Останній цілунок на вашім чолі 

Не склали матуся ні тато. 

Ніхто не світив вам свічок в 

головах, 

брати не прийшли поховати 

 

Останній цілунок на вашім чолі 

поклали матуся і тато. 

Майдан засвітив вам свічок в 

голові, 

Брати вас прийшли поховати 

                                                             
21 https://www.youtube.com/watch?v=LmRxZB_ms7I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LmRxZB_ms7I
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Не сурмили сурми вам марш 

жалібний, 

Не справила тризну родина. 

 

Засурмили сурми вам марш 

жалібний, 

І справила тризну родина. 

 

 

Як бачимо, майданний варіант модифікується відповідно до подій 18-

20 лютого 2014 року. Пісню виконали на сцені Майдану під час прощання з 

героями Небесної сотні. Отже, відповідно до контексту змінюється функція і 

самого тексту (поховальна функція). Тому, як і у варіанті з «Плине кача», 

можемо віднести «Жалібний марш» (майданний варіант) до функціонально-

контекстних текстів. Окрім цього, на нашу думку, пісня виконала ще одну 

функцію – прогностичну: «за вами борців уже тисяча йде, на смерть і на 

жертву готові». Адже майже одразу з Майдану добровольці вирушили на 

схід України, щоби захистити Батьківщину від російського агресора.  

Принагідно зауважимо, що функціонально-контекстні тести – явище не 

нове для українського фольклору й особливо характерне для фольклору 

спротиву. Так, у часи існування Українського Січового Стрілецтва дуже 

популярною була пісня «Чуєш, брате мій» («Журавлі»). Це авторська пісня, 

написана Богданом Лепким, музику до тексту написав його брат Левко 

Лепкий. З часом пісня фольклоризувалася. І ця маршова пісня виконувала 

поховальну функцію. «Стрільці немовби уособлювали себе з журавлями, а 

свою важку боротьбу з журавлиним летом: 

Заки море перелечу, 

Крилонька зітру... 

Співаючи «Журавлі», УСС вкладали в цю пісню всю свою душу і тугу, а 

тому не дивно, що вона стала стрілецьким похоронним маршем, яким вони 

прощалися зі своїми полеглими товаришами» [118]. 

Прикметно, що і у варіанті з «Плине кача», і у варіанті «Журавлі» 

присутній образ птаха. Птахи часто є образами померлих душ. «Цю роль 

птахів-душ в українських віруваннях виконують різні птахи – ластівка, пугач, 

горобець, голуб, зозуля, півень, але доволі часто йдеться про пташку 



183 
 

 

загалом» [131, с. 220]. Г. Магас, зіставляючи голосіння та похоронні пісні 

Стрийського району Львівської области, також зазначає, що спільним для 

цих двох жанрів є присутність у них образів птахів [130, с. 94]. «В 

українських уявленнях про смерть і потойбічне життя людини велику роль 

відіграють птахи, вони – посередники між світом живих і померлих»  [38, с. 

611].  

  Як ми вже зазначали, у тривожні дні Революції гідности Майдан 

потребував психоемоційного розпруження. Найкраще цьому могли сприяти, 

крім анекдотів,  і різного роду пісні, зокрема й жартівливі. Жартівлива пісня 

«Була в мене парова машина», в якій виокремлюємо мотив «жінка – продає – 

чоловіка, щоби найняти музикантів», мала також місце на Майдані. Відповно 

до контексту подій Революції гідности спостерігаємо певні модифікації в 

тексті. Так, на продаж ідуть «президент поганий та Верховная «Зрада». «За 

гроші» революціонери наймають музикантів, яких просять заграти «Банду 

геть!». Цей варіант має викривальний характер, адже вказано, що президент 

поганий. Зауважуємо також, що словосполучення «Верховна Рада» замінено 

на «Верховная “Зрада”». У цьому разі застосовано явище парономазії. Як 

зазначає Н. Лисюк, «у такий спосіб творилися раніше і тепер численні 

дисфемізми, спрямовані на розкриття «таємної» сутности владних інституцій 

та посад, суспільних груп, окремих професій тощо: Верховна Рада – 

Верховна Зрада, Государственная дума – Государствення дура тощо» [114, с. 

24]. Пісня виконувала розважальну, психотерапевтичну та прагматичну 

функції.  

Добре відома всім жартівлива пісня «Ти ж мене підманула» також 

знайшла відображення в подіях Революції гідности й зазнала модифікацій. 

Хронологічно цей варіант належить до мирного стихійного Майдану-мітингу 

(21.11.13–29.11.13), коли молодь вийшла на протест проти відмови уряду 

Азарова від курсу Євроінтеграції. Влада обманула український народ, але 

українці обирають шлях до Європи.  

Ви нас підманули, ви нас підвели: 
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Ми ідем в Європу, ви ідіть туди. 

Проаналізувавши цей варіант, також можемо говорити про прирощення 

«революційних» смислів. Окрім уже згаданих вище функцій, характерних 

загалом для жартівливих пісень періоду Революції гідности, цей текст 

виконує ще й ідентифікаційну функцію. Прикметно, що в модифікованому 

тексті «працює» фольклорна метафора-табу «туди». У народній традиції і 

дотепер актуальною залишається віра в силу слова та його матеріалізацію, 

тому в цьому разі підміна прямої номінації на його займенниковий 

відповідник потверджує: текстотворення відбувається в межах фольклорної 

матриці. 

Модифікації на текстовому рівні. Перетекстівки та переробки 

Хочемо також виокремити колядку «Сумний був той Святий вечір», 

яку ми вже згадували в розділі 2. Однак тут прагнемо наголосити на тих 

модифікаціях, яких зазнала повстанська колядка в період російсько-

української війни. Цікаво, що зміни відбуваються і на функційному рівні: з 

бійцями, що загинули у святочний новорічно-різдвяний період, прощалися не 

лише під пісню «Плине кача», а й під «Сумний був той Святий вечір». Тобто, 

колядка виконувала ще й поховальну функцію. 

Текст колядки модифікується більшою мірою, якщо порівняти з 

текстами періоду УПА. Нами зафіксовано чимало авторських переробок 

тексту, які фольклоризувалися (фольклор → автор → фольклор). Однак 

аналізуємо лише той варіант, автор слів якого «загубився». Сюжет тексту не 

змінний: мати й діти на Святвечір залишилися самі, а їхній батько чинить 

спротив ворогові [Додаток В].  

Аналізуючи мотивно-образну систему колядки, виокремлюємо 

мотивему зради (каїнства) («справджується слово Боже. Брат пішов на 

брата»). У тексті прочитується також мотивема захисту Батьківщини («пішов 

татко рідну землю від “братів” спасати»). Цікаво, що в тексті, який 

актуалізувався у ХХІ столітті, ворог номінований «братом». На нашу думку, 

це також алюзія на політичні вислови «Мы же братья», «Братья-славяне» 
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тощо. Ще одна мотивема, характерна для цієї колядки, – зверення до вищих 

сил із проханням про заступництво («захисти волю і правду, Господи наш 

правий»). Традиційними в аналізованому тексті є образи, характерні для 

повстанських колядок, однак їх значно більше. Це, зокрема, образ батька, 

який виступає у двох іпостасях: батько-захисник, який бореться з ворогом. 

При цьому показано, що він був учасником Майдану, а тепер воює з 

російським агресором на Донбасі («боронив честь на Майдані, кровцю ллє на 

сході»). Текст відображає реальні події, адже багато майданівців після 

завершення Революції гідности поїхали в зону проведення АТО. Інший образ 

батька в аналізованій колядці – образ Бога («нас Ти милуєш й прощаєш. Ти 

святий наш Тато»). Крім образу батька, у тексті наявний образ матері, що 

диференціюється на чотири окремі образи. 1) дружина бійця, мати його дітей 

(«а діти питають: “Мамо, мамо, де наш татко? Чом не вечеряють?”»); 2) мати 

бійця, яка звертається до матері російського солдата («в тебе син, російська 

мати, в мене теж синочок… як нелегко їх зростили – мама я й ти мати. Чи для 

того народила, щоб мого вбивати?»); 3) Богородиця-Мати («Ти не мала 

пристанівку, Свята Божа Мати, й нам призначено в окопах Різдво Господа 

зустрічати») та 4) мати-Україна («нашу неньку Україну у Майдан 

перетворили»). Аналізуючи текст, припускаємо, що батько родини загинув 

на війні («став героєм у народі. Вдова плаче й стара мати, сирітка ридає»). 

Тобто, можемо ще виокремити образ сирітки. У тексті є згадка про героїв 

«Небесної Сотні», які також віддали життя за Україну («і Небесна Сотня з 

неба з сумом споглядає»).  

Серед негативних образів виділяємо образ ворога («нашу землю 

українську кров'ю збагрянили»). При цьому образ не персоніфікований, а 

збірний, що є характерним і для текстів ХХ століття («тата вороги убили»; 

«вороги налетіли, села попалили. Ті прокляті яничари руїни лишили»). 

Стосовно хронотопу колядки, то в тексті описуються події 2015 року, коли 

вперше бійці зустрічали Різдво у воєнних умовах («сумним був наш Святий 

вечір в п'ятнадцятім році»), а локусів багато. Мирній території України 
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протиставляється Східна Україна, де триває війна з Росією. Відповідно, 

згадуються окопи. А також присутній топос Майдан як поліпросторове 

поняття.  

Окрім колядки «Сумний Святий вечір», актуалізувалася колядка «Небо 

і Земля», де головна частина залишилася незмінною, а приспів зазнав 

модифікацій: 

Путін сказився,  

кров'ю упився. 

Людей гвалтує. 

нарід наш плюндрує. 

Схід наш руйнує, 

у Кремлі він бенкетує. 

Колядка відповідає подіям, що відбуваються в Україні з початком 

російсько-української війни. На перший погляд, наведений зразок – новотвір 

нашого часу. Однак у вже згадуваній нами статті Л. Іваннікової [67, с. 36] та 

статті Євгена Луня [124, с. 13] натрапляємо на цікавий для нас фрагмент: 

Сталін сказився,  

Богом зробився, 

Церкви замикає,  

Попів висилає,  

Людей мордує,  

Сексотів готує –  

Компартія бенкетує!  

Цей текст зафіксував дослідник фольклору національно-визвольних 

змагань Р. Крамар, записуючи різдвяні тексти на Поділлі в середині 90-х 

років минулого століття [159, с. 10]. Звідси висновковуємо, що зафіксований 

нами в період російсько-української війни текст базується на тексті минулого 

століття. В обох текстах виокремлюємо образ зовнішнього ворога. При цьому 

він персоніфікований: Сталін (варіант ХХ століття), Путін (варіант ХХІ 

століття). Персоніфікація ворога є характерною для фольклору спротиву, 
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особливо для жанру колядки та вертепної драми. Обидва варіанти 

відповідають актуальним у свій час подіям. Ворога зображено злим і 

жорстоким. У тексті минулого століття показано, що Сталін «замикає церкви, 

мордує людей, готує сексотів». У варіанті наших днів Путін «руйнує 

український схід, гвалтує людей». Окрім цього, у тексті вказано, що Путін 

«кров'ю упився». На наш погляд, «колективний автор» у цьому разі 

звертається до джерел демонології та означує Путіна упирем. Згідно з 

народними уявленнями, упирі п'ють людську кров і нею живляться. В 

аналізованому тексті також згадано топонім «Кремль» («у Кремлі він 

бенкетує»).  

Дослідник фольклору національно-визвольних змагань Р. Крамар 

зазначав, що «повстанські колядки – це переробки популярних церковно-

релігійних текстів. За природою творчого процесу – це пісні, складені з 

використаням засобів традиційного фольклору, які функціонували за 

законами фольклорного побутування» [100, c. 16]. Проаналізувавши колядки 

ХХІ століття, що творяться в умовах воєнної ситуації на сході України, 

пропонуємо номінувати їх як перетекстівки («Сумним був наш Святий 

вечір», «Небо і Земля»). Терміном «перетекстівка» послуговуються 

фольклористи, зокрема А. Іваницький та О. Кузьменко. У своєму дослідженні 

перетекстівками уважаємо повторні переробки. Інакше кажучи, це змінені 

відповідно до актуальних подій тексти, які вже попередньо зазнавали 

переробок. Приміром, на мотив «Нова радість стала» у ХХ столітті був 

створений текст «Сумний був той Святий вечір в сорок шостім році», а на 

його основі – «Сумним був наш Святий вечір в п'ятнадцятім році». 

Однак для творення фольклорного гіпертексту Революції гідности 

використовувалися не лише жанри календарно-обрядової лірики, а й інші 

фольклорні жанри. До найбільш упізнаваних текстів Революції гідности 

належить «Горіла шина, палала», що є переробкою популярної народної пісні  

«Горіла сосна, палала», знаної в суспільстві як весільної. Та насправді пісня 

«Горіла сосна, палала» не належала до традиційного українського весільного 



188 
 

 

ритуалу. Первісно вона не була жанром родинно-обрядової лірики. Так, М. 

Костомаров у своїй праці «Об историческом значении русской народной 

поэзии» наводить пісню зі збірника пісень Яна Коллара «Горіла липа, 

горіла». Микола Костомаров зауважує також, що, крім того, що липа в 

слов'ян була окрасою садів і городів, це дерево також було місцем зібрань і 

всезагальних судилищ. На думку словацького фольклориста, те, що дівчина 

сидить біля палаючого дерева, може означати, що вогнем карають дівчину, 

що втратила цноту. З іншого боку, резюмує Я.Коллар, це можна трактувати 

як принесення в жертву християнської рабині. У тому, що гасіння палаючого 

дерева символізує втрату дівоцтва, переконаний і О. Потебня.  

У збірнику 1935 року «Лемківські народні співанки» наведено пісню 

«Горіла сосна, горіла», в якій дівчина каже, що за вдівця краще не виходити 

заміж. Варіант із схожим мотивом «дівчина просить батьків, щоби не 

віддавали її заміж за вдівця» записав від своєї матері М. Ільницький. Учений 

зазначає, що часто дівчину, яка втратила цноту, віддавали за вдівця [80, с. 44, 

47]. У збірнику 1972 року «Українські народні пісні з Лемківщини» у розділі 

«Веснянки, гаївки» упорядник О. Гижа наводить пісню «Горіла липка, 

горіла», в якій виокремлюємо мотив хлопці носять решетом воду й гасять 

липу, що горить [117]. У пісеннику «Пісні з Галичини» (1997 р.) до жанру 

веснянок також віднесено пісню «Горіла липка, горіла» з аналогічним 

сюжетом і мотивами [152]. Відомо, що мотивеми гасіння палаючого дерева 

та носіння води решетом є характерними для жанрів календарно-обрядової 

поезії весняного циклу. Пригадаймо веснянки «Вербовая дощечка»: «… як 

діброва палала, решетом воду носила та й діброву гасила»; «А в правую 

середу, середу»: “Та дібровонька палає, палає…, та цебром воду носила-

носила, та дібровоньку гасила-гасила» тощо. У виданні 1982 року «Весільні 

пісні» натрапляємо на пісню «Горіла сосна, палала», зафіксовану С. Грицою 

та В. Новійчук в Івано-Франківській області [13, с.416]. Справді, сьогодні 

вона часто виконується на весіллі під час обряду покривання молодої, що 

означає остаточний перехід дівчини у статус заміжньої жінки. Тобто, можемо 
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говорити про міграцію жанрів: календарно-обрядова лірика – родинно-

обрядова лірика.  

Як реакція на події на вулиці Грушевського взимку 2014 року постає 

варіант «Горіла шина, палала». На нашу думку, це перетекстівка. 

Прототекстом послугувала саме весільна пісня «Горіла сосна, палала», адже 

у весільному ритуалі вона є актуальною та популярною на всіх теренах 

України, тому-то вона й консолідуючу функцію виконує більшою мірою, 

аніж якийсь інший текст локального значення та розпізнання. У тексті 

періоду Революції гідности замість звичної для нас мотивеми горіння дерева, 

горить шина. Відомо, що шина була невід'ємним атрибутом Майдану. Згодом 

вона стала символом Революції та інших акцій протесту: шина як суд над 

чиновниками та можновладцями. Апелюючи до вже згадуваної нами праці 

Миколи Костомарова, можемо провести паралель між липою – місцем суду 

та новочасною шиною. Шини застосовувалися з прагматичною ціллю – з 

метою захисту й оборони. Дим і вогонь, а також споруджені барикади не 

дозволяли спецпризначенцям пробратися на Майдан й оточити учасників 

спротиву, що й прочитується в тексті: «Там барикада стояла, диких собак не 

пускала». Ця барикада відмежовувала «своїх» від «інакших». Зауважуємо, що 

ворога представлено збірним образом «диких собак». З огляду на це та на 

аналізовані вище тексти висновковуємо, що зображати ворога собакою є 

характерним для фольклору спротиву. До образів «інакшого» належать також 

не знані раніше, але характерні для майданівського фольклору образи 

«тітушок», «зеків-регіоналів». У тексті утверджується віра в те, що всі злодії, 

які довго керували країною, будуть покарані: «ой зеки, зеки ви мої, довго 

служили ви мені, довго служили ви мені, більше служить не будете, під суд 

народний підете...» (в інваріанті – «ой коси, коси ви мої, довго служили ви 

мені, довго служили ви мені, більше служить не будете, під білий вельон 

підете...»). Для фольклорних текстів характерною рисою є перемога добра 

над злом. Варіант «Горіла шина, палала» поширився в соціальних мережах, 

відеорядом до нього послугували події, що відбувалися на київському 
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Майдані (на вулиці Грушевського) в січні 2014 року, коли Революція 

гідности увійшла в кульмінаційну фазу.  

Другий варіант «Горіла шина, палала» лунав зі сцени Євромайдану в 

Києві у виконанні активіста Майдану З. Медюха. Отже, у цьому разі 

спостерігаємо цікаве явище – формування багатоланкового ланцюга: 

фольклорний текст → модифікований варіант → авторський текст (обробка 

модифікованого варіанту автором) → фольклор. Однак справедливости ради 

зазначимо, що саме цей варіант був не настільки поширений серед 

протестувальників, хоча й побудований за фольклорними законами. На нашу 

думку, це сталося тому, що виконувався він одномоментно зі сцени 

Євромайдану, тоді як у випадку з першим варіантом маємо справу з 

опосередкованою трансмісією (коли пісня поширилася завдяки Інтернет-

мережі). І хоч усність – одна з базових характеристик фольклору, у період 

Майдану вона відходить на другий план. Усну трансмісію замінює 

опосередкована. Як і перший, цей варіант виконує і психотерапевтичну, і 

прогностичну функції. Стосовно прогностичної, то тут ідеться не лише про 

те, що злочинна влада буде покарана, а й згадується Крим («а димом чути аж 

у Крим»), хоча зауважимо, що текст виконувався ще до початку анексії 

Криму Російською Федерацією. Цікавим є також той факт, що в другому 

варіанті, на відміну від першого, чітко показано, що влада, яка повинна дбати 

про народ, дбає лише про себе («ой зеки, зеки ви мої, довго служили ви 

собі»).  

Зауважимо, що обидва варіанти стали відображенням того факту, що 

Революція гідности якраз і є межею між старим і новим способом буття 

народу. Важливим моментом також є присутність у пісні вогню як символу 

очищення від минулого. Отже, спостерігається пристосування тексту до 

конкретної життєвої ситуації. 

Варіант «Горіла бочка, диміла» за часом виникнення є пізнішим, аніж 

варіант «Горіла шина». Центральним образом цієї пісні, як і в інваріанті, є 

образ дівчини: «горіла бочка, диміла, під ней дівчина сиділа, під ней дівчина 
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сиділа». За функціональним навантаженням цей текст є прагматичним: “під 

ней дівчина сиділа, тендітні рученьки гріла, тендітні рученьки гріла”. Як 

відомо, практична функція є однією з базових у фольклорі. У період 

Революції гідности значного поширення набула форма такої допомоги, як 

волонтерство. По суті, це відома в Україні з давніх-давен форма 

взаємодопомоги – толока [70, с. 139]. У тексті підкреслюється образ дівчини-

волонтерки, яка роздавала революціонерам гарячі напої: «Ой руці, руці ви 

мої, довго носили напої, довго носили напої». Новітніми постають образ 

Майдану (тут збірний образ майданівців) і образ повсталої України.    
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3.3. Форми вираження фольклорного гіпертексту Революції гідности 

Якщо розглядати фольклорний продукт Революції гідности в усіх його 

виявах, то можна помітити, що це не лише вербальний текст, а й інші форми, 

зокрема вербально-графічні, або такі, що поєднували вербальний і 

невербальний (найчастіше – візуальний) компоненти. Варто зазначити, що 

питання фольклорної природи таких текстів залишається дискусійним і не до 

кінця вивченим у середовищі вітчизняних дослідників. На нашу думку, саме 

такі тексти відповідають формальним ознакам фольклорности й володіють 

смислотвірною продуктивністю. У період Революції зими 2013-2014 рр. вони 

були чи не найбільш ефективним ресурсом об'єднання учасників спротиву. 

Революція гідности була не лише формою масового спротиву, не лише 

межею між старим і новим, а і своєрідним способом очищення спільноти від 

лицемірства, брехні та фальші. Знакову роль під час Революції відіграла 

українська церква різних конфесій. Священики без страху читали молитви 

перед рядами озброєних силовиків, щоби запобігти біді. Фактично, мала 

місце опозиція слово / зброя. Не дивно також, що особливо важливу роль 

відіграла на Майдані молитва, яка завжди актуалізується в кризові як для 

спільноти, так і для кожного індивіда окремо періоди.  

Молитва  

Як відомо, молитва є вербальним вираженням прохання про 

заступництво вищих сил: Бога, Богородиці (Богоматері), Христа. Тобто, 

молитовні тексти виконують функцію оберега й також виявляють 

апотропейні властивості. Цю ж функцію виконують інші тексти 

оказіонально-обрядового фольклору (І.Гунчик), зокрема замовляння, 

заклинання, шептання та примівки. Такі жанри становлять систему магічно-

сакральних текстів і закорінені ще в язичницькі вірування, «що свідчить про 

стійкий релігійний дуалізм українців, який чи не найвиразніше відображено у 

фольклорі» [101, с. 274]. Глибоко увійшовши в молитву, людина 

відмежовується від травматичної реальности. Тому не дивно, що вранішнє та 

вечірнє прочитування канонічних молитов («Отче наш», «Богородице Діво») 
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стало ритуалом Майдану. Під час Революції гідности знайшла втілення 

тяглість традиції спільних молебнів. Молитви звучали одночасно й зі сцени 

Майдану, і в українських храмах, і в таборі майданівців, і в домівках – це 

вселяло надію на зцілення суспільства. Мала місце як колективна, так і 

індивідуальна молитва.  

Цікавою також, на нашу думку, є сформована в період Революції 

гідности традиція всеукраїнських молебнів: у заздалегідь визначений час 

(переважно вечірній) до молитви долучалися не лише безпосередньо 

майданівці, а й люди з різних куточків України. Важливими для таких 

молільників були соціальні мережі, адже саме завдяки їм Інтернет-

користувачі могли дізнатися про час молитви й сповістити про це інших. 

Отже, спрацьовує опосередкована трансмісія. Якщо сьогодні 

найефективнішим і найдієвішим засобом інформування спільноти є Інтернет, 

зокрема соціальні мережі, то раніше таку сигнальну функцію виконував 

громадський дзвін. Такий дзвін зазвичай ставили в центрі села й 

використовували в разі критичної / надзвичайної ситуації. У гірських 

районах функцію оповіщення виконувала трембіта. Трембітали на 

полонинах, неодмінним атрибутом колядників є трембіта. Якщо ж трапилося 

якесь лихо чи хтось помер, то сповіщали всіх жителів також звуками 

трембіти.  

Революція гідности віталізувала також жанр народної молитви, який 

останнім часом дещо втратив популярність, але який завжди реанімується в 

часи особливих загроз і лихоліть. Приміром, «Спеціальна молитва в дні 

напруженої обстановки в країні» з'явилася ще під час Помаранчевої 

революції 2004 року, але набула поширення аж через десять років – у період 

Євромайдану. Це вказує на тяглість традиції та підтверджує фольклорний 

характер цієї молитви. Уперше в українській фольклористиці термін 

«народна молитва» увів у науковий обіг В. Милорадович у праці «Життя-

буття лубенського селянина» [138, с.281]. Відмінністю таких текстів із 

мотивемою прохання про захист у небесних сил є їхня неканонічність [36, с. 
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35]. Попри те, що відомий дослідник І. Гунчик відносить такі тексти до 

тематичної групи індивідуально-побутового призначення, народні молитви 

на Майдані мали чітке суспільне окреслення. Об'єктами звертання в 

«Спеціальній молитві в дні напруженої обстановки в країні» є Бог, Ісус 

Христос і пресвята Богородиця Марія. В аналізованому нами тексті 

прочитується характерна для народної молитви мотивема прохання. 

Український народ у молитві благає в Бога запобігти війні в країні, 

вторгненню з боку будь-якої держави, просить прогнати злі сили й не 

допустити фальші та лицемірства. Українці звертаються з проханням і до 

Богородиці, щоби Вона Своїм покровом огорнула та захистила від біди. 

Підсилення ефекту апелятиву-прохання до небесних сил досягається завдяки 

низці лексичних засобів, зокрема атрибутивних констант: любий Боже, 

найсолодший Ісусе, що ще раз підкреслює відмінність таких молитов від 

канонічних і вказує на їхню фольклорну природу. Дещо інший характер має 

«Молитва-подяка української душі», яка з'явилася вже безпосередньо під час 

Революції гідности. Вона відображає софійність українського народу. 

Особливістю цієї молитви є не прохання про захист, а власне подяка Богові 

за Його опіку над українцями, за те, що допомагав вижити в часи геноцидів, 

голодоморів, окупацій: «Рідко який народ у світі пережив стільки страждань, 

скільки випало на долю України. Але ми відважно боролися за святу віру і з 

любов'ю вмирали за правду; приносили Тобі, Господи, в жертву 

щонайдорожче - наше життя і клали його на вівтар свободи. Нас катували 

окупанти за любов до колосочків, а ми відплачували їм хлібом; нас 

винищували за доброту, а ми давали їм воду; нас вивозили з рідної родючої 

землі у дикі простори на край світу, а ми молилися за них… Дякуємо Тобі, 

Господи, за те, що наш український народ ніколи не був окупантом і нікого в 

ярмі не тримав… Хоч і тернистий шлях випав на долю України, але в тім 

наше щасття, бо через вузькі ворота входять до Царства Небесного. Ми живі 

сьогодні, розумійте народи, і ще не вмерла Україна, бо з нами всемогутній 

Бог…». 
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Окрім того, на Майдані часто звучала лірична молитва «Україно, 

молюся за тебе» [Додаток В]. Попри те, що це авторський текст, він швидко 

був підхоплений учасниками спротиву. У молитві виокремлюємо мотиви: 

молитися (з аломотивними конструкціями: молитися за мову; за пам'ять усіх, 

хто поклав життя за волю України; за українських борців; за безсмертя 

України) і каятися («прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішити не дай»). У 

цій молитовній пісні образ України ототожнюється з образом матері – не 

страдниці, а власне захисниці («Україно, молюся за тебе, як за матір 

гріховно-святу»), яка завжди стає на захист своїх дітей, що є особливо 

характерним для фольклору періоду національно-визвольних змагань.  

Ще одним обов'язковим ритуалом Майдану стало й виконання, 

особливо під час недільних віч, «Молитви за Україну» (духовного гімну 

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни», слова О. Кониського, музика – 

М. Лисенка). Функції цієї молитви: терапевтична, ідентифікаційна, 

інтегруюча. Особливе значення під час Революції гідности набув церковний 

набат, що звучав у дні (ночі) найбільшої напруги. Цікаво, що дзвони 

Михайлівського собору мовчали до цього багато століть. Останній нічний 

набат, за історичними відомостями, звучав ще в 1240 р., коли під Києвом 

стояла татарська навала. У ніч зачистки Майдану (з 10 на 11 грудня 2013 

року) дзвонар бив у дзвін 3 години поспіль. Тоді ж у Лютеранському костелі 

били у дзвони, які ніколи раніше до цього не звучали. 

Кольорова символіка.  

Важливу роль під час Ревоюції гідности відіграла колористика. 

Використання певних кольорів було тим прийомом, який слугував засобом 

ідентифікації спільноти й маркування свого простору. Якщо на Майдані 2004 

року центральна роль належала усім відтінкам помаранчевої барви, то 

палітра Революції гідности зими 2013-2014 була синьо-жовтою. Це 

природно: такими є і колір національного прапора України, і символіка 

Євросоюзу. Наші предки вірили, що сонячне проміння здатне спопелити 

нечисть. Жовтий – це також барва ланів, на яких колоситься пшениця, а 
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зерно, як відомо, – родючість, багатство, нове життя. Позитивні конотативні 

смисли має і синій колір, пов'язаний із небом. Він символізує чистоту, 

глибочінь. Уважаємо за доцільне зазначити, що синій використовували в 

колірній гамі й опоненти Революції гідности – учасники антимайдану. На 

нашу думку, такий збіг не є випадковим і свідчить про те, що, попри 

відмінності в політичних гаслах, опоненти по той бік барикад були (з погляду 

фольклорної тріади «свій / чужий / інакший») усе ж не «чужі», а «інакші».  

В українському колористичному коді важливе місце належить чорному 

та всім відтінкам червоного. Їхня присутність у палітрі Революції гідности є 

природною: чорний символізує землю, культ якої в українській традиції дуже 

давній, а образ присутній у багатьох фольклорних жанрах, червоний – це 

стихія вогню, уособлює чоловічу силу. Із переходом Революції в активну 

фазу актуалізується ще одна сема епітета червоний – кривавий – «криваве 

Водохреща» («Вогнехреща»), кривавий День Соборности. Червоний колір на 

Майдані – не лише символ, а й реально пролита кров тих, хто чинив спротив 

тогочасній владі. З іншого боку, червоний є кольором воскресіння, 

символізує торжество життя над смертю, тому Майдан можемо розглядати як 

місце воскресіння свободи, в якому актуалізується аломотив пролити кров за 

волю та незалежність. Близький до червоного малиновий, який у геральдиці 

уважається кольором звитяги, перемоги та благородства. Він також був 

кольором українського козацтва з його волелюбством («Гей, там на горі Січ 

іде, гей малиновий стяг несе») як самостійно, так і в поєднанні з чорним 

(червоно-чорні козацькі прапори). Згодом червоно-чорні прапори були і в 

Української Повстанської Армії з її державницьким імперативом («Прапор 

червоно-чорний – це наше знамено»). Вони стали одним із головних 

атрибутів протестувальників Майдану. Цими прапорами разом із 

національним вкривали домовини героїв «Небесної Сотні». Отже, 

домінуючими на Майдані були синій, жовтий, червоний і чорний кольори, 

при цьому поєднані в пари. Цікавим, на нашу думку, є той факт, що менш 

виявленим у фольклорному тексті Революції гідности був близький до 
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жовтого золотий колір. Ба більше, саме на Майдані позитивна конотація 

золотого кольору змінюється на негативну («золотий» батон, «золотий» 

унітаз). Тобто, відбувається полюсна зміна, спричинена контекстом 

політичних подій. Золотий колір у період Революції гідности символізує 

корупцію, за допомогою якого оприявнюється опозиція «влада / народ». 

Влада злочинна, народ обкрадений.  

Візуальний поворот 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. виразно оприявнює нові тенденції в 

культурі, названі візуальним поворотом. Завдяки стрімкому розвиткові нових 

комунікаційних технологій і електронних засобів інформації стають 

популярними такі практики візуальної культури, як: арт-інсталяція, арт-

феномен. Вони передбачають залучення без заздалегідь продуманого 

сценарію максимальної кількости глядачів, які водночас стають і 

учасниками. Спостерігається вияв миттєвої творчости мас, який, як 

зазначають дослідники сучасного фольклору Н. Лисюк і Р.Лихограй, 

«генетично споріднений із первісним синкретизмом фольклору» [117, с. 150]. 

Деякі з таких видовищно-ігрових дійств уже ввійшли в традицію українських 

Майданів, зокрема 2004 і 2013-2014 років. Такі масові акції свідчать про 

розширення можливостей колективної творчости, за допомогою якої її 

учасники маніфестують протестні настрої. Однак фольклорний первень таких 

форм не перебуває у фокусі уваги дослідників. Проте, на нашу думку, 

фольклорна природа більшости таких творів є очевидною.   

Арт-інсталяції. Однією з форм візуального мистецтва Революції 

гідности були арт-інсталяції. Народжені в епоху постмодернізму, вони, 

однак, тяжіють до театрально-видовищних дійств давніх часів. Значна 

частина таких об'єктів була невербальним утіленням фольклорного мотиву 

покарати злочинця. Про те, що арт-інсталяції Революції гідности закорінені у 

фольклорну традицію, свідчить, для прикладу, розташована вздовж вулиці 

Хрещатик, біля табору мітингувальників, «ганебна паля» для Януковича 

[Додаток Г]. Звичай привселюдного покарання (чи страти) злочинця був 
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поширений у багатьох народів, зокрема й українського. Такі ганебні палі для 

покарання злочинців, недобросовісних виробників товару, відьом, повій 

найчастіше встановлювали в центрі села або біля міської Ратуші. Приміром, 

у Львові в 1598 році встановили пренгер – ганебний стовп, біля якого 

здійснювали смертні вироки. Біля ганебних стовпів карали й козаків за 

порушення дисципліни. Дослідники звичаєвого права О. та П. Івановські 

зазначають: «злочинця виставляли на вселюдське “зглядовисько”, 

прив'язуючи посеред міста біля особливого стовпа (слупа)» [70, с. 99].  

Повішання як вид публічного покарання було особливо принизливим. Часто 

злочинця вішали за ноги вниз головою. Це пов'язано з культом пошанування 

землі. Уважалося, що земля буде оскверненою, якщо її торкнуться ноги 

злочинця [51, с. 53]. Історичні джерела засвідчують ще один вид 

привселюдної кари: якщо фізичну присутність злочинця не можна було 

забезпечити, то спалювали його опудало / зображення [221, с.154]. Зважаючи 

на це, присутність ганебних стовпів із виховною метою та як засобу 

емоційного розпруження в наш час є цілком виправданою та логічною. 

Приміром, у Львові у 2012 році напередодні парламентських виборів у центрі 

міста, біля Ратуші, встановили символічний «ганебний стовп» для політиків, 

на якому кожен охочий міг написати ганебні вчинки, а також імена і 

прізвища тих людей, які, на їхню думку, не достойні бути обранцями у 

Верховну Раду. Проте ця подія не набула розголосу серед громадськости й не 

отримала масового поширення, на відміну від ганебної палі Майдану зими 

2013-2014. Така інсталяція стала атракційним об'єктом того періоду: 

перевернутий вниз портрет Януковича (фото 2010 року з інавгурації: у руках 

Януковича – булава, на грудях – клейнод гетьмана Мазепи). Однак, як видно 

з фото, на портреті написано: «ГЕТЬ – МЕН!». Звідси висновковуємо, що 

колективний автор використав прийом парономазії (заміна «а» на «е») і 

візуальний метод (поділ одного слова на два). Завдяки такій мовній грі та 

використанню українського й англійського слів протестний настрій 
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виражений яскравіше. Він когерентний із закличками, про що йшлося в 

попередньому підрозділі.  

Увагу протестувальників, окрім ганебної палі, привертала ще низка 

арт-інсталяційних об'єктів, які уособлювали народний трибунал і виражали 

колективний спротив усім гілкам влади. Так, для прикладу, на вулиці 

Хрещатик біля однієї з барикад розмістилася тюремна камера для опудала 

В.Януковича. Тюремну клітку підготували протестувальники і для А.Клюєва, 

тогочасного секретаря РНБО, та пронесли її від Майдану до офісу А.Клюєва 

з вимогами: «Клюєва на нари», «Звіра – в клітку» [Додаток Г]. Відомо, що 

ув'язнення – форма покарання. Ще одним атрибутом інсталяції стали 

суддівський стіл і 3 мантії, які міг одягнути кожен охочий, та суддівський 

молоток, який давні скандинави уособлювали з грізним богом грому і 

блискавок Тором, що владарював із молотом у руках [Суддівський молоток]. 

У клітці «Янукович», одягнений у тюремну робу, очікує рішення суду. Його 

руки підвішені до ланцюга: у давнину в такий спосіб злочинця 

знерухомлювали. Ще задовго до офіційних судових засідань 

протестувальники винесли вирок тодішньому президенту: адже за козацьким 

звичаєвим правом потерпілі (у 2013-2014 роках потерпілим постає 

український народ) могли самі визначати міру покарання [70, с.124]. 

Звертаємо також увагу ще на деякі деталі цієї арт-інсталяції. Так, присутність 

похоронного вінка, який тривалий час був притаманний міській поховальній 

обрядовості, може вказувати на те, що громада оголосила Януковичу 

смертний вирок. З іншого боку, цей вінок можна розглядати як алюзію на 

реальний випадок із життя тодішнього президента (у 2010 році при 

покладанні квітів до пам'ятника Невідомому солдатові в Києві через погану 

погоду на Януковича впав вінок). Іншою алюзією на правдиві факти із життя 

Януковича можемо уважати «золотий» унітаз, на якому в тюремній камері на 

Майдані сидів ув'язнений «Янукович».  

Алюзією на кримінальне минуле президента Януковича є ще одна арт-

інсталяція періоду Революції гідности: опудала Януковича та Путіна 
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«вирішують» долю України. Прикметно, що «Янукович» одягнений у 

тюремну робу, на голові в нього – шапка, на грудях – напис «Хам. Брехун». У 

козацьку добу, щоби привернути увагу громади до зловмисника, осудити 

його, злочинця часто таврували: шляхом зумисного каліцтва або мічення 

табличкою на грудях з описом злочину [194]. Ця інсталяція підкреслює 

також курс на проросійську політику українського президента, який і став 

однією з причин тогочасного масового спротиву українців. 

Окрім законодавчої та виконавчої гілок влади, вкрай корумпованою 

була  й судова. На нашу думку, саме з цієї причини учасники Революції 

гідности встановили арт-інсталяцію «Рука правосуддя» [Додаток Г]. Ця рука 

тримає коктейль Молотова, який, як і шина, на якій розмістилася рука, став 

новітнім символом боротьби зі злочинною владою. Отже, підкреслюється й 

наголошується на тому, що, крім продажного офіційного судочинства, існує 

ще справедливий суд – народний. Як бачимо, матеріальні об'єкти, які 

протестувальники використовували для арт-інсталяцій, несуть цілком 

конкретні смисли, закорінені у фольклорну традицію. 

Перформанси. У гіпертексті Революції гідности, крім вертепів, можна 

виділити ще такий вид театрально-видовищного дійства, як перформанс. У 

контексті Майдану зими 2013-2014 років його можна розглядати як 

колективну відповідь невербального характеру на найбільш недолугі рішення 

тодішньої влади, зокрема розгін «Беркутом» студентського Євромайдану 30 

листопада 2013 року й ухвалення Верховною Радою диктаторських законів 

16 січня 2014 року. Такі видовища стали об'єктом уваги Р. Лихограя [117] та 

Л. Сорочук [179]. Розцінюючи їх як яскравий і ефективний вияв 

колективного спротиву владі, все ж не вбачаємо в них глибоку закоріненість 

у фольклорну традицію. Саме тому не характеризуємо їх детальніше.  

«Йолка». Тригером колективного спротиву зими 2013-2014 стало 

побиття студентів, які начебто «стали перепоною» для встановлення 

новорічної ялинки в центрі Києва. Природно, що це дерево стало одним із 

найбільш упізнаваних символів Революції гідности. Цю найвідомішу арт-
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інсталяцію того періоду найчастіше називали «йолкою». Тут маємо алюзію 

на випадок, коли Янукович у 2010 році в одному зі своїх інтерв'ю, забувши, 

як українською мовою звучатиме лексема «ялинка», сказав, що палатки 

мітингувальників із площі прибрали й на їхньому місці встановлюватимуть 

«йолку». Йдеться про Податковий майдан 2010 року. Отже, як бачимо, 

формальній необхідності встановлення ялинки в центрі Києва у 2013 році (а 

насправді – розгін мітингувальників) передували аналогічні події у 2010 році. 

Однак Податковий майдан не отримав значної підтримки серед українського 

населення, тому майданівська «йолка» асоціюється переважно з подіями 

Революції гідности. Згодом «йолка» стала об'єктом анекдотів, закличок, 

мемів – різних фольклорних жанрів.  

Аналізуючи цю арт-інсталяцію, не можемо не згадати про символіку 

ялинки у фольклорі, її кольорову семантику та традицію ставити ялинку на 

новорічні свята. Зазначимо також, що, на відміну від усіх інших, згадуваних 

вище, арт-інсталяцій Революції гідности, до встановлення «йолки» на 

Майдані причетні органи влади. Ялинка – дерево, яке пов'язане з родинними 

(весілля, похорон) та календарними обрядами. Здавна українці прикрашали 

свої оселі до різдвяних свят виробами із соломи (різдвяний «павук», дідух), а 

ялинки на Новий рік у домівках не ставили, адже наші предки початок 

нового року святкували 1 березня. З березня й починався народний календар. 

Наприкінці 15 століття початок нового року припадав на 1 вересня. Так було 

до 1698 року. А от російський цар Петро І з огляду на європейські країни 

переніс святкування Нового року на 1 січня. Він і привніс звичай, 

запозичивши його в Німеччини, прикрашати ялинки в оселях із нагоди 

початку нового року. Так, спершу ялинки ставили українці в міських 

квартирах, згодом ця традиція перейшла й до села. Переважно селяни 

ставили ялинки на Святвечір, оскільки ялинка – поминальне дерево, а 

різдвяні свята – один із тих періодів, коли вшановуються померлі предки. 

Звичай ставити ялинки в центрі міста на головних майданах і площах 

прийшов ще пізніше. Прикрашали ялинки іграшками, фруктами, цукерками 
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тощо. Революційна «йолка» зими 2013-2014 мала зовсім інші декорації: 

плакати, політичні постери, національні прапори із вказуванням міст, звідки 

прибули учасники спротиву (це сприяло маркуванню «своїх» на Майдані. За 

цими прапорами можна було візуально зобразити географію протесту). 

Цікавою є і кольорова семантика ялинки, що має стосунок і до «йолки» на 

Майдані. Так, ялинка зеленого кольору, а, як відомо, у фольклорній традиції 

зелений колір – амбівалентний: з одного боку він символізує життя, 

оновлення, воскресіння природи, з іншого – це колір потойбіччя, про що 

йдеться в казках, легендах, міфах. Отже, з цього можемо зробити висновок, 

що формальна потреба встановлення «йолки» спонукала українців вийти на 

Майдан, дала шанс воскреснути народові та поховати, попрощатися зі 

старою системою.  

 «“Йолка” швидко перетворилася в топ-центр свободи та “найгарячіше” 

місце висловлення сокровенних цінностей, актуальних поточних подій 

Революції гідности» [37, с. 134].  

Вербально-графічний текст Революції гідности 

Аналізуючи вербально-графічний текст Революції гідности, звертаємо 

увагу на його широку «дислокацію»: плакати можна було побачити не лише 

на «йолці», а й на багатьох інших об'єктах Майдану. Часто нашвидкоруч 

створені, написані ручкою / фломастером / маркером, вони не мають 

особливої художньої цінности, однак вартісні з погляду фольклористики, 

адже відтворювали в динаміці протестні настрої. Ці тексти політично 

марковані. Вони відігравали роль сугесторів, які впливали на почуття та 

поведінку протестувальників і дуже часто спонукали їх до певних дій. Їхня 

комунікативна спрямованість була чітко визначена: вони були адресовані або 

до «своїх», або до «чужих» чи «інакших». Зазначимо також, що вербальний 

компонент цих текстів найчастіше збігається із закличками та гаслами, 

розглянутими нами вище, або й узагалі повторює їх. Приміром, «Київ, 

вставай!», «Ганьба Янеку (уряду Азарова; “Партії регіонів”)», «Відставка!», 

«Зека (Банду) геть!», «Слава Україні!» тощо. Однак у фольклорному тексті 
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Революції гідности масив письмових форм переважає над усними. Не 

вдаючись до детального аналізу, зупинимося на найбільш знакових, на наш 

погляд. Зауважимо, що вплив вербально-графічних текстів на реципієнта 

підсилювався завдяки використанню колористики, що підтверджує тезу 

О.Івановської про те, що для розгортання фольклорного наративу важливою 

є система кольорів [71, с. 46]. Для позначення «своїх» використовувалися 

синій і жовтий кольори, для позначення «інакших» – зелений і червоний 

(ялинка на крові): «ВЛАДА ЦЕ МИ!», «ПОДАВИСЬ СВОЕЙ ЁЛКОЙ!» 

тощо [Додаток Г]. 

Цікавим, на наш погляд, є напис «НЕ ЗЛИй МАЙДАН», який несе 

різне семантичне навантаження [Додаток Г]. Так, адресатом можемо уважати 

протестувальника із закликом не злити Майдан – не зрадити його ідеали та 

принципи. З іншого боку, завдяки відмінності в написанні літер (великі і 

мала) досягається ефект впливу на іншого адресата – керівництво держави, 

дії якого і викликали спротив («не ЗЛИй Майдан» – не дратуй). Однак акт 

комунікації між протестувальниками та владою так і не відбувся: адресант 

(протестувальники) транслює смисли – цільова аудиторія (влада) їх не 

сприймає. Колективний автор застосовує тут прийом синекдохи: лексема 

“Майдан”, вжита в однині, уособлює всю протестну спільноту. Ба більше, 

можна говорити і про третє потрактування аналізованого напису – позитивну 

конотацію: майдан не злий – він добрий, тут кожен готовий підставити своє 

дружнє плече, тому не варто боятися вийти й відстояти свої права.  

Тексти «Я – Є!», «Ми – Є!» несуть подвійне смислове навантаження: 

1) я (ми) є – я (ми) живу (емо), утверждаюся (ємося), борюся (емося), 

протестую (ємо); 2) я (ми) підтримую (ємо) європейські цінності, асоціюю 

(ємо) себе з європейськими народами. Такі короткі тексти виразно 

репрезентують один із базових концептів сучасної гуманітаристики – 

концепт ЄВРОПА. Цей концепт прочитується і в інших вербально-графічних 

текстах Революції гідности: «НАС НЕ ЗАЛЯКАТИ! Україна буде в Європі», 
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«Україна – це Європа!», «Україну – в ЄС!», «Ми хочем в ЄС», «БОГ З 

НЕБЕС ЗА ЄС», «НАВІТЬ ПЕС ЗА ЄС» (завдяки влучній римі (небес – ЄС; 

пес – ЄС) показано, що вступ України до Євросоюзу підтримують усі: і Бог, і 

люди, і звірі). Уважаємо за доцільне наголосити на ще одному написі, який 

закликає не зупиняти вступ України до Євросоюзу: «Вітя, вихід “Є”». Він 

містить заклик до В. Януковича підписати Угоду про асоціацію з 

Європейським союзом. Варто зауважити, що у вербально-графічному тексті 

Революції гідности є багато зразків, які апелюють до тогочасної влади. 

Зокрема, найчастіше адресатом виступає В. Янукович: «Яник, геть з Укр», 

«Янукович – чємадан, вакзал, Магадан»; «Яник узбагойся и давай 

досвіданія», «Витя, бей СВОИХ детей», «Яник, ти перестарался», «Не 

перегинай йолку, Віктор» (фразеологізм перегнути палку означає допускати 

крайність у вчинках і діях).  

Важливим моментом у формуванні фольклорного тексту Революції 

гідности було використання мовних ігор. Їхні типи вивчала Н. Лисюк, тому 

не будемо зупинятися детально. Однак хочемо згадати деякі з них. Так, у 

майданному просторі часто можна було побачити плакат «Овоч згнив – треба 

викидати» (з варіантами «Овощ созрел – пора убирать», «+ Овощ созрел + 

2013», «Овощ созрел – пора на уборку» тощо). Очевидно, що тут 

застосовується прийом мовної гри: лексему «Янукович» розкладено на 

«янук» і «ович»; завдяки співзвуччю «ович» замінено на «овоч» (рос. – 

«овощ»). Овоч, який зігнив, необхідно викинути. По суті, це – закличка: 

Януковича потрібно прогнати, усунути від влади. Досліджуючи прізвища 

президентів в аспекті мовної гри, О. Таран зауважує, що «деривати від 

прізвища Янукович утворено як від повної основи янукович, так і від її 

усічення януков-/янук- суфіксальним і префіксальним способами» [190, с. 

162]. Це спостерігали ми у вербально-графічному тексті Революції гідности: 

«Янушеску, ты труп» (алюзія на першого румунського президента Ніколае 

Чаушеску, розстріляного за вчинення тяжких злочинів проти власного 

народу), «Ми в ЄС – Янушеску в Мордор», «Криваві яничари», «Криваві 
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яничари Янушеску», «В Європу без Ялинковича» тощо. З огляду на те, що        

Н. Лисюк дослідила портрет президента у протестному фольклорі Майдану, 

не будемо зупинятися на інших вербально-графічних текстах Революції 

гідности, присвячених Януковичу. Окрім Януковича та його поплічників, ще 

одним об'єктом таких текстів був спецпідрозділ «Беркут». Це, для прикладу, 

констатації: «Ні поліцейському насиллю», «“Беркут” – це діагноз», «“Беркут” 

= ГЕСТАПО»; «Є така професія – народ захчищати» (тут застосовано прийом 

мовної гри, зокрема явище парономазії: захищати – зачищати. Міліція, 

покликана захищати, напала на беззбройних мирних людей на Майдані). 

Також були й заклички до бійців-«беркутівців»: «“Беркут”, зупинись», 

«“Беркут”! Убий у собі Євнуховича (варіант: Янучара)», «Боец, у нас не 

монархия, Януковичь не вечный!!!»; «Боєць, переходь до нас» (застосовано 

прийом синекдохи: множина замінена одниною: боєць – бійці). 

Інколи вербально-графічні тексти базувалися на міфологічних 

уявленнях. При творенні таких текстів колективний автор звертається до 

міфології, зокрема демонологічних персонажів. Можна було побачити 

написи «Геть упиря», «Чорта геть» («Чірта геть»). Згідно з народними 

віруваннями упир випиває людську кров. Крім цього, був також напис 

«Власть, я за вами». Знаково, що ці слова були написані на косі – атрибуті 

Смерти.  

Серед текстів Революції гідности аналізованого типу нам удалося 

виокремити декілька прокльонів, що не характерно для уснословесних гасел. 

Погоджуємося з Л. Іванніковою, яка визначає прокльони як «короткі, дуже 

емоційно-експресивні магічні формули, спрямовані на причинення явного чи 

уявного зла, мета яких – нанесення тілесної шкоди, накликання хвороби, 

смерті у відповідь на заподіяні фізичні або моральні втрати, і вказує на 

схожість прокльонів із замовляннями, заклинаннями, молитвами, чарами» 

[68, с. 109]. Саме у зв'язку з нанесенням владою і фізичної, і моральної шкоди 

для зняття психоемоційної напруги серед протестувальників майданівці 

використовували прокльони. Цих текстів було не так багато, об'єктом 
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звертання більшості з яких був Янукович. Це, приміром, традиційні для 

фольклору формули: «Щоб ти всрався» (побажання хвороби), «Янукович, 

щоб ти здох» (у варіантах: «Яник, щоб ти здох», «Янык, чтоб ты сдох») 

(побажання смерти). У контексті ситуації, пов'язаної з установленням уже 

згадуваної ялинки Януковича, фіксуємо текст «Подавися своєю йолкою»: 

наказовий спосіб дієслова нагадує формули відсилань / посилань, які, на 

думку Л. Іваннікової, є «найархаїчнішими формами прокльонів» [там само, с. 

111]. Принагідно зауважимо, що адресатом цього прокльону можемо уважати 

як Януковича, так і бійців спецпідрозділу «Беркут».      

У вербально-графічних текстах імперсональний автор вдається  до 

використання паремій, зокрема «Моя хата скраю». Переосмисливши народну 

мудрість, модифікує її відповідно до суспільної ситуації того часу: «Щодня. 

Майдан. Я йду, бо моя хата не скраю». Зауважимо також, що в період 

сьогочасної гібридної російсько-української війни ця приказка 

модифікувалася в прислів'я: «Моя хата скраю – першим ворога стрічаю» 

[Додаток Г]. Це спростовує стереотип про байдужість українців до власної 

долі та долі країни. Отже, можемо говорити про прирощення 

«революційних» смислів. Тобто, народжені в контексті нової суспільно-

політичної ситуації, такі тексти Революції гідности яскраво демонструють 

опору на традиційність.  

В уснословесних гаслах, які ми розглянули в підрозділі 3.1., джендерне 

питання не піднімалося: протестувальники закликали вийти на Майдан 

українців (часто – киян). У вербально-графічних же текстах спостерігаємо 

дещо іншу ситуацію. Так, через деякі плакати майданівці намагалися 

закликати чоловіків вийти на Майдан, не боятися й не ховатися: «Вилазь з-

під спідниці на Майдан», «Не був на Грушевського – не мужик», «Будь 

стильним – носи каску!». Також у такий спосіб дякували тим, хто на 

передовій, на барикадах захищав українське майбутнє: «Хлопче в касці, ти 

мій герой!», «Хлопче в касці, ти потенційний батько моєї дитини!», «Хлопці, 

ми вами пишаємося. Смерть ворогам» тощо. Отже, у цьому разі можемо 
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говорити про першу засаду джендерної суб'єктности у фольклорі (за 

О.Івановською): «чоловік – суб'єкт відповідальності за буття родини, 

громади: чоловіки є тією групою людей, яка пов'язана з позитивною сферою 

міфічного простору і відповідальною за буттєве збереження і захист родової 

спільноти» [78, с.144] 

    Окрім «інакших», учасники Революції гідности звертаються і до 

«чужого», який є персоніфікованим. Для прикладу, біля одного з наметів 

учасників спротиву розмістився напис «Путин, мы твой кошмар (не бери нас 

в империю)» [Додаток Г]. Тобто, текст у цьому разі виконує 

попереджувальну функцію.  

Вербально-графічні тексти, що виникли в середовищі учасників 

Революції гідности, є лаконічним вираженням протестних настроїв. Як 

порівняти з уснословесними гаслами, їхній масив значно ширший. Такі 

тексти демонструють опертя на традиційність (використання народних 

паремій, прокльонів, звернення до міфологічних уявлень). За структурою 

вони близькі до закличок. Вербально-графічні тексти виконують низку 

функцій, зокрема: комунікативну, психотерапевтичну, прогностичну, 

попереджувальну й ідентифікаційну. Об'єктом звернення в таких текстах 

виступають і «свій», і «чужий», і «інакший». При творенні вербально-

графічних текстів Революції гідности застосовуються різні типи мовних ігор. 

Ре(волюційна)-ВІЗІЯ майбутнього країни. Вербально-візуальний 

(креолізований) текст фольклору спротиву 

У масиві фольклорних текстів досліджуваного періоду вагому частку 

складають ті, в яких поєднані вербальний і невербальний компоненти, 

найчастіше слово та зображення, зокрема фото та малюнок. На нашу думку, 

вони були чи не найбільш ефективними в протестній комунікації, адже 

інформація, отримана за допомогою зорового аналізатора, сприймається 

легше і швидше та залишається в пам'яті реципієнта на триваліший період. 

Текст, який є симбіозом вербального та невербального складників, прийнято 

називати по-різному: гібридний; полікодовий; мультимодальний; семіотично 
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/ семантично ускладнений тощо. Однак усе частіше науковці використовують 

термін «креолізований текст», запропонований у 1994 році Ю. Сорокіним та 

Є.Тарасовим [42]. Цим терміном послуговуватимемося й ми. Розвідок, 

присвячених креолізованим текстам, у вітчизняній фольклористиці маємо 

сьогодні не так багато. Та й більшість дослідників апелює лише до Інтернет-

фольклору. Приміром, Ж. Денисюк, вивчаючи природу жанрів сучасного 

фольклору, зазначає, що з появою Інтернету поширення набула візуалізація, 

що спричинила до появи креолізованих текстів [там само]. На нашу ж думку, 

обмежувати сферу побутування таких текстів лише Всесвітньою мережею не 

зовсім виправдано. Тексти цього типу створювалися українцями й до появи 

Інтернету. Підтвердженням цього є комікси, листівки тощо, які 

поширювалися в середовищі Січових Стрільців і бійців Української 

Повстанської Армії. Ці тексти виконували низку функцій, зокрема: 

пропагандистську, розважальну та психотерапевтичну. Такі функції не 

втратили своєї актуальности й у ХХІ столітті. Креолізовані тексти активно 

побутували в період Революції гідности як у вигляді мемів, фотожаб і 

демотиваторів, так і плакатів, архівна база яких є надзвичайно великою. Їхній 

аналіз є одним з аспектів нашого дослідження. Нас цікавлять як вербальний, 

так і візуальний компоненти, оскільки завдяки їхньому синергізмові 

посилюється ефект впливу на реципієнта. Революція гідности випрозорила 

потужну здатність українців до самоорганізації та згуртованости довкола 

значущих питань буття соціуму. Теза про те, що тільки гуртом можна 

досягнути мети, стала фактично аксіомою Майдану. Промовистим з огляду 

на це є плакат «Я крапля в океані» (жовта краплинка на синьо-жовтому тлі) 

[Додаток Г]. Показано, що одна людина не в силі щось змінити, але маленькі 

краплі створюють великий потужний океан, хвилі якого можуть зруйнувати 

стару систему та скинути злочинну владу. Тому не дивно, що продукується 

текст «Майданемо Януковича» [Додаток Г]. Прагматичний потенціал цього 

тексту досягається завдяки конвергентності двох систем: вербальної та 

візуальної. Крім цього, такий текст вказує на те, що мова фольклору є 
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явищем живим і активним, здатним до генерування нових лексем залежно від 

ситуації, в якій перебувають суб'єкти. Креолізований текст фольклору 

спротиву випрозорював революційне бачення змін, яких очікувала спільнота. 

Інакше кажучи, можемо говорити про ре-ВІЗІЮ майбутнього країни. На 

основі аналізованих текстів пропонуємо виокремлювати механізми 

імпресивности (засобом реалізації опосередкованої трансмісії є візуальний 

субтекст, де смисли підсилюються мовною знаковою системою, 

колористикою, яка сприймається як знак). 
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ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовано основні результати дослідження.  

Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків: 

1. Складні суспільно-політичні колізії другого десятиліття ХХІ століття, з 

одного боку, стали серйозним випробуванням для свідомого українства, а з 

іншого – посутньо вплинули на «реанімацію» колективної творчості. На 

відміну від попередніх епох, центр фольклоротворення переміщується 

головно в міський простір. Найповніше колективний креатив проявився в 

період Революції гідности, яка стала однією з найбільш потужних форм 

новочасного спротиву українців, і сьогочасної гібридної російсько-

української війни. 

2. Запропоновано уведення до наукового обігу терміносполуки «фольклор 

спротиву» та потрактовано його як творчий продукт, породжений 

суб'єктністю пасіонарної частини суспільства, що є миттєвою реакцією на 

посягання на засадничі цінності народу (свободу, незалежність, 

територіальну цілісність) у боротьбі за ідеали. Основні маркери: політично-

державницький характер, національно-ідейна спрямованість, секулярний 

екзистенціоналізм, суспільна солідарність, функціональна значущість, 

вітальність і візія нової дійсности. Доведено тісний зв'язок фольклору 

спротиву ХХІ століття з фольклором Українських Січових Стрільців і 

Української Повстанської Армії як фольклору, який твориться в близьких 

суспільно-історичних умовах і маркований чіткою націєтвірною інтенцією.  

3. Визначено триєдність (контекст, який породжує / актуалізує фольклорну 

текстову структуру, фольклорне надбання (текст) та ступінь його 

збережености), що формує традицію. Витлумачено, що традиція – це спіраль, 

кожен наступний виток якої є схожим на попередній, однак водночас 

наповнюється новими смислами. Життєздатність традиції забезпечується 

через механізми трансмісії. 

4. Зазначено, що український Майдан зими 2013-2014 рр. став платформою 

для залучення у фольклорне середовище широких верств населення та 
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ревіталізував малознані для загалу народні побутові танці, псальми, козацькі 

пісні, думи, а також стрілецькі та повстанські пісні, ареал існування яких 

змінюється з вузькорегіонального на всеукраїнський. Виокремлено два 

середовища, в яких твориться мілітарний фольклор: військове та 

позавійськове. Зауважено, що важливу роль при фіксуванні фольклору 

воєнного періоду відіграє мережевий ресурс, адже бути включеним в 

осередок побутування мілітарного фольклору фольклористу-досліднику 

доволі складно з огляду на воєнні дії.  

5. Проаналізовано тексти вертепної драми періоду Революції гідности, 

зазначено, що такі вертепи містять ядерну частину, що свідчить про його 

традиційність, та елементи, здатні модифікуватися. Така здатність 

визначається соціально-історичними реаліями та є проєкцією сакрального та 

профанного в актуальному часопросторі. Запропоновано увести до наукового 

обігу терміносполуку «фронтовий вертеп». «Фронтовий вертеп» – це вертеп, 

умовою постання якого є локус війни та максимальна екзистенційна 

напруженість; образна система якого характеризується а) мінімізацією 

дистанції між денотатом і сигніфікатом (образ Смерти як центральний 

персонаж вертепної драми перестає бути абстрактним поняттям); б) 

десакралізацією (народження народу України, а не Христа); 

психотерапевтична функція стає домінантною (на відміну від інших 

вертепів воєнного часу на мирній території, коли основна функція 

прагматична). Простежено відмінності між текстами вертепів періоду 

Революції гідности й сьогочасної гібридної російсько-української війни. 

Підкреслено їхній політичний характер, національно-історичну 

спрямованість, акцентовано на консолідуючій, морально-дидактичній, 

психотерапевтичній, виховній та прагматичній функціях. 

6. Проаналізовано коломийки-співанки у фольклорі спротиву. Визначено їхні 

функції (інтеграційна, суспільно-перетворювальна, комунікативна та 

психотерапевтична). Показано, що під час Революції гідности побутували 2 

види коломийок: 1) танцювальні пісні, які не зазнали текстових модифікацій 
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та виконували прагматичну функцію; 2) коломийки-співанки, що відповідали 

динаміці подій на Майдані. У період сьогочасної гібридної російсько-

української війни побутують лише співанки, особливістю яких є те, що 

творяться вони у військовому середовищі. Як і в повстанських коломийках, в 

аналізованих текстах ХХІ століття показано силу й міць українського народу, 

що бореться з ворогом-боягузом. У коломийках періоду Революції гідности 

та сьогочасної гібридної російсько-української війни відображено народну 

візію тріади «свій / чужий / інакший», на відміну від повстанських 

коломийок, де простежено опозицію «свій / чужий». У коломийках у 

фольклорі спротиву особливо актуалізується сміхова традиція, покликана 

висміяти реального ворога, уявно мінімізуючи потенційну загрозу від нього. 

Жартівливі коломийки сприяють психоемоційному загартуванню бійців і 

допомагають подолати страх. 

7. Проаналізовано анекдоти у фольклорі спротиву. Визначено, що вони 

виконують переважно психотерапевтичну та розважальну функції. 

Прокласифіковано за тематичним принципом анекдоти Революції гідности й 

виокремлено різні тематичні блоки (непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС; 

побиття студентів на мирному мітингу 30 листопада 2013 року 

спецпідрозділом «Беркут»; розгін Майдану; демонтаж пам'ятника Леніну; 

мінування метро; лідери Революції гідности; антимайдан). Визначено, що 

пуант аналізованих анекдотів маніфестує невдоволеність суспільства 

офіційною політикою. Запропоновано анекдоти воєнного періоду номінувати 

терміносполукою «мілітарний анекдот». Простежено тріаду «свій / чужий / 

інакший»: образ ворога конкретизується через «інакшого»: сепаратиста 

(«сепара»), новороса, ополченця та «чужого»: російського військового 

найманця, москаля (ватника-москаля), а також Путіна. Опозиційним до них є 

«свій»: герой, якого уособлюють український воїн, «айдарівець», «укроп». До 

образу «свого» зараховано також волонтера, «інакшим» постає військове 

керівництво. 
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8. Паремійні жанри періоду Революції гідности потрактовано як заклички 

(ритмізований, здебільшого римований, уснословесний текст імперативного 

характеру з експліцитним чи імпліцитним змістом) та гасла (гасла-славні й 

гасла-констатації). 

9. Різножанрові тексти (календарно-обрядового циклу: колядки, щедрівки; 

родинно-обрядові та жартівливі пісні), які відповідно до революційного та 

воєнного контексту модифікуються на функційному та генологічному рівнях, 

номіновано як «пісні спротиву». Для модифікацій на текстовому рівні 

запропоновано вживати терміни «переробка» та «перетекстівка» (терміни 

А. Іваницького й О. Кузьменко).  

10. Проаналізовано вербально-графічні тексти та визначено їхні функції:  

комунікативну, психотерапевтичну, прогностичну, попереджувальну й 

ідентифікаційну. Показано, що креолізовані (вербально-візуальні) тексти 

Революції гідности випрозорювали революційне бачення змін, яких 

очікувала спільнота, – ре(волюційна)-ВІЗІЯ майбутнього країни.  

11. Зауважено, що важливою постає проблема кореляції між авторським 

твором і фольклором спротиву ХХІ століття. Значну увагу зосереджено на 

постаті Тараса Шевченка, розглянуто 2 аспекти: 1) сакралізація Т. Шевченка; 

2) фольклоризація Шевченкової поезії. Виявлено типологію 

фольклоризованих творів Т.Шевченка. Потверджено, що у ХХІ столітті 

вкотре оприявнилася традиція вербалізації людиною своїх почуттів в умовах 

граничної напруги. Проаналізовано авторську поезію, присвячену героям 

Небесної сотні. Показано, що вербальні явища з ознаками фольклорности 

вилонюються з народних джерел на основі позначальних механізмів 

трансмісії. Визначено фольклоризацію як процес інклюзії (включення) 

індивідуальної творчості у фольклорне середовище й виокремлено низку 

чинників, які сприяють такому проникненню: 1) Значимі для спільноти події, 

які значною мірою впливають на закони її соціального буття, змінюючи при 

цьому світосприйняття та формуючи нове світобачення. У періоди 

«межових» ситуацій завдяки високій емоційно-оцінній образній потенції 
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авторські тексти легко асимілюються колективною свідомістю; 2) Наявність 

в авторських текстах елементів фольклорної парадигми (найчастіше на рівні 

образів і мотивів); 3) Мелодійність тексту; 4) Глобальна інформатизація 

(поширення авторських текстів у соціальних мережах через репости й 

завдяки аудіо-візуальній презентації). На мотивно-образному рівні 

проаналізовано переробки стрілецьких і повстанських пісень, які 

актуалізувалися відповідно до воєнних дій на сході України. 

12. На основі аналізу різножанрових текстів простежено функціонування 

лінійного та інтегрального напрямів трансмісії. Підкреслено важливість 

генераційного чинника. Так, у досліджуваний період спостережено і висхідну 

(старше покоління – молодь), і низхідну (молодше покоління – старше) 

вертикалі у трансмісії фольклорних текстів. У фольклорі воєнного періоду 

механізми трансмісії залежать від середовища творення фольклору: для 

позавійськового більш характерним є опосередкований канал трансмісії, в 

умовах воєнних дій переважає лінійний (горизонтальний). Зауважено, що 

значення опосередкованого напряму трансмісії в сучасних умовах суттєво 

посилюється, оскільки він скорочує шлях фольклорного тексту від наратора 

до реципієнта, зменшує відстань між ними. Серед механізмів 

опосередкованої трансмісії запропоновано виокремлювати механізми 

перформативности (у період Революції гідности, коли значна частина 

фольклорних текстів передавалася зі сцени Майдану), механізми 

імпресивности (у період Революції гідности засобом реалізації 

опосередкованої трансмісії є візуальний субтекст, де смисли підсилюються 

мовною знаковою системою, колористикою, яка сприймається як знак; у 

воєнний період – накладання візуального ряду (хроніка воєнних дій на сході 

України) на фольклорний матеріал (головно – пісні УСС та УПА)). Окрім 

цього, до засобів опосередкованої трансмісії віднесено засоби цифрової 

комунікації, друковані та електронні ЗМІ. Простежено, що за критерієм 

суб'єктної орієнтованости в досліджуваному періоді функціонують 

позначальні, відображальні, конфліктні та діалогові механізми. 
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13. Показано, що Революція гідности – це «живий конструкт», що постав 

новою матрицею взаємодії суб'єктів фольклоротвірного процесу. Події 

початку ХХІ століття сприяли формуванню в сучасній українській 

гуманітаристиці топосу Майдану як поліпросторового поняття, що 

оприявлює протестні настрої, актуалізує нові смисли та фіксується в 

колективній свідомості як домінанта певного реального місця. Особливості 

фольклору періоду російсько-української війни зумовлені мілітарними 

умовами його творення, коли смерть перестає бути абстрактним поняттям і 

стає реалією.  

14. Доведено, що фольклор спротиву ХХІ століття – це симбіоз традиції та 

модифікації, коли на традиційне, засвоєне спільнотою, напластовуються нові 

смисли, зумовлені контекстом подій. Потверджено, що характерною рисою 

фольклору є динамічність, яка полягає в його здатності гостро реагувати на 

всі політичні та соціальні збурення, що відбуваються в суспільстві. 

Колективна творчість не лише акумулює та репродукує спадщину минулого, 

а й миттєво відгукується на виклики сьогодення.  
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ДОДАТОК В 

1. ІНТЕРВ’ЮЕР: Мені завжди цікавить одне питання, коли ми розмовляємо 

про історію. Уяви, що пройде п'ятдесят років та твоя онучка чи онук 

підійдуть до тебе та запитають: «Дідусю, ми на історії проходимо події 

Майдану 2013-14 рр. Як то воно було?» Яку розповідь ти ї розкажеш? 

МАР’ЯН: Що я їм розкажу? Я спробую їм пояснити адаптованою лексикою 

для дитини такі речі, як: «феномен», «подвиг» та «гідність». Якщо школяреві 

історія не буде зрозумілою на той момент (ми не знаємо, який буде час через 

п'ятдесят років), я спробую розказати про величезний феномен, навколо 

якого об'єдналися люди, де були такі речі, як: честь, гідність, 

справжність, братерство, любов, кохання, ненависть, злість. То були речі, які 

водночас і будувались, і руйнувались. Я їм спробую розказати, наскільки 

люди об'єднались навколо цих речей. Наскільки для людей у добу 

глобалізації матеріальне відходило на другий чи навіть на третій план.  Я 

можу про це говорити напевно, бо, наприклад, для мене самого так було і так 

лишається; і я знаю дуже багато таких людей. Для нас всіх це було на 

першому плані поняття цієї гідності ті честі, тому що ми відчували велике 

приниження від держави, в якій я жив на той момент. Приниження – це було 

перше почуття. Друге – страх, що я відчував. Третє – огида. Ці три основні 

речі, які вмотивували мене звідси поїхати, щоб дізнатись щось нове і 

вернуться сюди, щоб це робити. Я пробую розказати свої мотиви, чому я 

поїхав, чому тоді я відчував приниження, страх, небезпеку та врешті-решт 

огиду. Розказати, як людьми рухала ідея, що з часом перетворилась на 

феномен. Адже коли люди їхали із різних міст країн та навіть із-за кордону 

на Євромайдан, ними рухало об'єднання навколо однієї ідеї. То і є для мене 

феномен. Коли в епоху глобального, людьми, здається, повинно рухати 

матеріальне забезпечення та матеріальні статки, а не поняття честі та 

гідності. Але люди не пішли таким шляхом, бо то було відчуття, наче тебе 

ґвалтують, порушуючи твою честь та гідність. І треба було якось включитись 

в один момент. І ще я пишаюсь тим, що то був лідерський рух, бо люди не 
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лишились збоку, не чекали поки хтось інший зробить, а самі робили. Так, до 

кінця дистанції ми не дійшли повним складом – нас повбивали. Але хто 

залишився жити, то ми дійшли до фінішу. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: Ти говориш про дуже емоційні речі: любов, ненависть, 

огида. А чи змінювався твій емоційний стан протягом всього Майдану, адже 

він розпочинався із мирних протестів студентів, а закінчився кров'ю?  

МАР’ЯН: Ні, абсолютно не змінювався. Змінювався лише рівень 

впевненості в тому, що ми робимо – він підсилювався. Після Майдану мені 

додалось впевненості, але емоційно мені боляче за все пережите та війну як 

наше сьогодення. Те, що було на Майдані, мультиплікувалось у війну на 

сході. Мені болить і я працюю для розплати, я на неї чекаю. Вона мені 

потрібна для сатисфакції. Мені потрібна справедливість. Проте емоційно не 

змінилось нічого: ненависть до антагоністів залишилась і навіть посилюється 

в рази. Це дає мені пального. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: А як розпочався Майдан для тебе? Чи пам'ятаєш ти той 

день, коли ти вирішив приєднатись до руху? 

МАР’ЯН: Тоді я жив у Польщі, куди я поїхав через ряд причин. По-

перше, мене не задовольняв рівень освіти в Україні. Також я хотів трохи 

пожити за кордоном. Крім того, я хотів бачити Україну успішною, а проект 

країни тоді був трохи недолугий, на мій погляд. Мені було неприємно тут 

жити. Більш того, це було небезпечно. Я поїхав за кордон, щоб набратись 

знань та будувати Україну. Так само робило багато молоді із Східної Європи: 

їхали на захід, повертались та будували свою країну. Коли із протесту 

студентів почався Майдан, мене це запалило. Це не був вогонь, радше сірник: 

знак, що є ще такі ж божевільні люди. Я розповів про це в університеті в 

Варшаві і побачив захоплення у викладачів та студентів. Коли почалися бої 

на Банковій, я собі сказав: “Нарешті це сталось”. Нарешті я побачив, що 

українці – не “терпіли”, як завжди описувалось в нашій літературі, де були 

постійні страждання та страх.  То зґвалтована Катерина, то народ гречкосіїв... 

То не є успішним, цікавим та конкурентним у цьому житті. Бо я знав трошки 
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іншу історію, де українці самі давали по носах. Коли були перші протести у 

Києві – Марш мільйонів, то ми організували протест у Варшаві під 

посольством. Багато де в світі почали організовуватись локальні 

Євромайдани. Зібралось тисячу людей. Це було спонтанно: ми списувались у 

соцмережах. Ми прийшли виразити солідарність, закликати посла до дії, 

запросили пресу і з цього почалась фізична дія, не лише сидіння за 

монітором. Так ми створили організацію Євромайдан-Варшава, де я був 

активним членом з два роки. Потім з 10 на 11 грудня я поїхав на майдан на 8 

днів. Боїв вже не було. Не те, щоб я їх спеціально шукав. Але я не хочу бути 

лузером та не хочу такою бачити свою країну такою.  Я сам з родини 

репресованих ОУНівців із Західної України. Мій дядько, який повернувся із 

Норильська, теж того добивався. Як і для нього, збереження честі та 

гідності були надзвичайно важливими та я продовжую цю боротьбу, проте 

більше демократичним шляхом. В ніч з 10 на 11 грудня був протест, бив 

набат Михайлівського собору. Ми штовхались на Інституцькій. Мені не 

страшно було бути там, але я боявся, що мене схоплять та відведуть у 

відділок. Боявся через режим. То був лише початок. Я повернувся до 

університету у Варшаві, щоб взяти академічну відпустку та вже приїхали із 

«Відкритим діалогом» у лютому до Києва. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: І тобі дали відпустку на участь у Революції? 

МАР’ЯН: Так, мені дали. Старші люди пережили «Солідарність», коли 

Польща здобувала свою незалежність. Їм все це було зрозуміло. Зрештою, це 

приватний ВНЗ: хочеш – вчись, не хочеш – не вчись. Це твоя приватна 

справа. Я планував повернутись через рік або два. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: Але ти не повернувся, як я розумію? 

МАР’ЯН: Ні, я розставив для себе пріоритети. Для мене освіта тоді та зараз 

залишається не самоціллю, а лише інструментом. Я їхав здобути освіту для 

того, щоб привезти в Україну нові знання. Коли на терезах було покладено 

освіту як приватну справу та існування держави, то друге переважило. 

Особливо із початком війни, першими загиблими та масовим вимушеним 
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переселенням зі сходу, я не можу дозволити собі займатись суто собою. 

“Особисте” відійшло на другий план, а на перше стало “суспільне”. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: Ти в одному із своїх інтерв'ю у ЗМІ сказав, що треба 

пам'ятати обличчя, а не цифри. А яким були обличчя людей поруч із тобою 

та по інший бік барикад? 

МАР’ЯН:  Люди по інший бік барикад були у масках. То і було їх обличчя. 

Їм було, що приховувати. Люди зі мною були усміхнені. (Усміхається) Був 

один вусатий чоловік, що дав мені шапку, яку зняв із себе. То був чоловік із 

Києва, що розмовляв російською. Мабуть, ніколи його вже не побачу. Було 

багато всього, але все-таки домінувала щира та добра усмішка. Без 

узагальнення та перебільшення, але образ у моїй пам'яті закарбувався саме 

такий. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: Ти згадав вусатого чоловіка на Майдані. Дуже часто 

намагаються розділити Майдан та антимайдан за географічною чи мовною 

ознакою. Чи дійсно було таке розділення на Майдані? 

МАР’ЯН: На мій погляд, такого не було і не могло бути.  Феномен Майдану 

був в ціннісній площині, а не в мовній, релігійній чи то соціальній. 

Відповідно, кожен, якою мовою би не говорив чи звідкіля би не приїхав, він 

знаходив дім, якщо розділяв цінності того дому. Після Майдану я ще більше 

утвердився сам та переконую інших, наскільки важливо вміти толерувати та 

шанувати мовний та релігійний вибір українців. Не можна говорити, що 

російськомовні люди якісь не такі. На Майдані такого розділення не було. І 

на фронті воюють люди, що розмовляють різними мовами. Дуже часто 

російські медіа грали на цьому. Але якщо вони були б трошки розумніші, то 

зрозуміли, що на цьому далеко не доїдеш. Бо в центрі всього були цінності, а 

мова, культура чи місце проживання лише обрамлювали їх. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: Якщо би ми могли обрати фізичний символ (наприклад, 

будівля), що для тебе би уособлювало Революцію? Поруч із чим ти поринаєш 

у свої найтепліші спогади з тих часів? 
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МАР’ЯН: У мене таких місць два. Перше – це ріг готелю «Україна»,  де 

вбили Євгена Котляра, хлопця із Харкова, одного із «Небесної Сотні». Там 

досі залишились вибоїни від куль. Місце символічне, бо воно перед 

сходинами вгору: люди бігли вгору; вони не тікали, не показували спини. І 

Євгену цим шляхом перервали цю дорогу вгору. Люди на Майдані були і є 

тими, хто біжить вгору. Нам хочуть цей шлях перекрити, а ми все рівно 

біжимо. Друге місце – квартира на Костьольній 5 чи 9, де жили волонтери. То 

була комуна для двох-трьох десятків людей, де ми могли зігрітися чаєм, 

поспати, помитись, поїсти – та все що завгодно. Це дуже тепле місце,  що 

закарбувалось у спогадах. Ми ділились всім, що в нас було. В мене досі є 

речі із тих часів, що мені подарували; комусь я дарував. То була 

інтернаціональна сім'я. Було дуже багато поляків, українці, народжені в 

Польщі. Була росіянка, яку в Криму схопили ФСБ та тримали у заручниках 

(тільки терористи так роблять!) 

ІНТЕРВ’ЮЕР: Під час нашої розмови ти сказав, що тобі неприємно було 

жити в Україні до Майдану. Наскільки твоє ставлення змінилось? 

МАР’ЯН: Мені важко це виміряти. Що може бути мірилом? Можливо, 

функціонування державних інститутів. Ідеєю Майдану було розбудова 

ефективної держави, в якій комфортно жити. За три роки змінилось багато: 

створені Національна поліція, НАЗК, НАБУ. Вінцем довершеності стало би 

створення нового суду, що потрібно для забезпечення справедливості, честі 

та гідності, за яку ми боролись. Тож дорога нам ще далека. По-друге, я тепер 

впевнений, що правоохоронні органи не можуть схопити мене без законної 

на то підстави, наприклад за мою позицію. Якщо це станеться, то я хоча б 

зможу спонукати полілог: хто є винним або ні. Я пам'ятаю акцію «Спасибо 

жителям Донбасса», коли роздавали футболки , а «Беркут» їх крав та тікав. Я 

платив податки, з яких вони отримували заробітну плату. А вони крали 

футболки. Це одночасно було смішно та страшно. Крім того, на мій погляд, 

зменшується безкарність. Раніше мажори, діти багатих, могли вбити на 

тротуарі або пішохідному переході і їм нічого не було. Не зважаючи на те, 
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що досі й досі бувають такі ситуації, події не замовчуються, створюєься 

суспільний резонанс. Я думаю, що якби ми не були настільки втомлені 

війною, то такі люди знаходились би у таких місцях, що для них створені – у 

слідчому ізоляторі чи в'язниці. 

ІНТЕРВ’ЮЕР: На жаль, дуже багато людей, у яких позиція у ті часи була 

іншою та залишається такою. Як ти думаєш, чому? 

МАР’ЯН: По-перше, через виховання та незнання, що таке вільний 

демократичний світ. Вони не подорожують або обмежуються у своїх 

подорожах мандрівками Росією та Білоруссю, бо то є близько логістично та 

фінансово доступніше. Часто через сімейні зв'язки захищалась антипозиція 

до Євроінтеграції з аргументом: «А як я буду до родичів до своїх їхати?». А 

як я до своїх їжджу у Польщу або Німеччину – відкриваю візу та 

їду. Неосвіченість породжує ситуацію, коли люди черпають ситуацію із 

медіа, навіть не задумуючись, що медіа можуть брехати. Також має вплив 

історичний бекграунд. Наприклад, східна та південна України були частиною 

російської цивілізації. Але цивілізаційні межі мають властивість рухатись і 

сьогодні така цивілізаційна межа щонайменше за Дніпром на сході. Люди на 

антимайдані були реакціонерами: вони неспроможні створювати щось нове, а 

лише реагувати на щось новостворене. Наприклад, був Майдан - вони 

створили антимайдан. І в цьому «анти» вони самі себе поховали. Коли ми 

рухаємось вперед, то ми не можемо відштовхуватись від позиції «проти». На 

Майдані також були гасла «Проти Януковича». Я теж можу бути проти, але 

потрібно виходити із позиції «за», бо якщо ми об'єднаємось проти чогось, то 

як тільки воно зникне, ми всі розсиплемось. Все, що робив антимайдан, – 

лише реакція, жалюгідна копія на «Майдан». Може, колись поставлять 

виставу гарну, як вони були огороджені навколо Верховної Ради, а їм кидали 

батон через сітку. Це приниження, опущення людини до рівня тварини. Мені 

їх шкода, але то є баланс. Не всім бути першими. Можливо, їх ідея 

програшна,  бо вона із минулого століття. І чим швидше вони це зрозуміють, 

ти краще для них самих: вони зможуть якось краще прожити своє життя. А 
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поки вони розбивають плити на Майдані, як це сталось нещодавно. Але ж 

пам'ять не розіб'єш…  

Записано учасниками проєкту «Приховані спогади» в серпні 2017 року 

від Мар'яна, 1980 р. н., українця, уродженця міста Коломиї Івано-

Франківської области, з родини репресованих ОУНівців (до початку подій 

Революції гідности проживав і навчався у Варшаві; повернувся в Україну) 
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2. Во время Майдана я организовывала автобусные поездки в Киев на 

антимайдан и сама принимала участие. Я разделяла взгляды Януковича, меня 

устраивали цены и пенсии, поэтому я согласилась. Мы ездили в теплом 

автобусе, люди разного возраста были, раззнакомились, пели песни, так 

весело было, многие потом звонили, еще просили поехать. Мы стояли в 

Мариинском парке, пели песни (кто какую вспомнит с молодости или с 

популярных, мы и подхватим), кушали (что там давали, с собой лоточки 

брали), смеялись, приезжали представители власти и с нами общались. У нас 

была очень дружеская атмосфера, не то что на Майдане, мы не с кем не 

бились. Мне нравилось ходить на Европейскую площадь на концерты, мы 

танцевали, таким образом согревались. Да, нам платили за это, но это 

нормальное явление, люди же целый день стояли, рано утром выехали, в 19 

часов назад домой везут. Хорошо было. Все мои знакомые были за 

антимайдан, всех устраивала власть Януковича. А мне пенсионерке зачем та 

Европа? Я же не смогу туда поехать с такими ценами.  

Записано учасниками проєкту «Приховані спогади» в серпні 2017 року 

від пані Надії, 1953 р. н., українки, уродженки міста Шостки Сумської 

області. 
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3. Хоч я і з Києва, але навчався у Львівському університеті. Коли почалася 

Революція гідности, я, не роздумуючи, поїхав одразу до Києва. Батьки були в 

Києві, але не знали, що я теж там. Я ночував у КМДА. Я брав свою бандуру і 

грав, співав старосвітські думи чи козацькі пісні. Я розповідав про традиції 

кобзарства, старосвітські бандури, знайомив широке коло з репертуаром 

кобзарів. Це було в будь-яку пору доби. Чи то вдень, чи ввечері, чи вночі. 

Хоча вночі я частіше ходив на барикади. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., 05 вересня 2017 року 

від Василя Ж., 1996 р. н., українця, уродженця міста Києва, члена Київського 

кобзарського цеху (до початку подій Революції гідности навчався в ЛНУ 

імені Івана Франка, опісля – студент кафедри фольклористики КНУ імені 

Тараса Шевченка). 
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4. Ми співаємо постійно: коли збираємося в бліндажах, коли стоїмо на 

позиціях, коли важко і коли згадуємо про рідний дім. За час перебування в 

АТО я вивчив стільки нових пісень: народні, патріотичні, пісні українських 

гуртів. Пісня – те, що лікує. Хтось один почне, а інші підхоплять, часто 

навіть не знаючи слів, вивчаючи вже в процесі. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н.,  15 вересня 2016 року 

від Р. Д., 1989 р. н., українця, уродженця міста Львова, освіта – вища (за 

фахом – лікар). 
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5. Я багато знаю пісень, в мене бабуся співала пречудово. Я родом з 

Львівщини. Знаю багато стрілецьких пісень, партизанських. Але на війні 

місця пісні немає. Війна – це серйозно. Війна – це біль і кров. Ти не знаєш, 

що станеться з тобою за секунду, звідки прилетить снаряд.  

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., 10 вересня 2020 року 

від В. А., 1953 р. н., українця, уродженця міста Дрогобича Львівської 

області, освіта – вища (за фахом – лікар). 
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6. «Нова радість стала, яка не бувала. Над полями України пташечка 

літала» 

Нова радість стала, 

Яка не бувала, 

Над полями України         | 

Пташечка літала.           | (2) 

Пташечка літала, 

Нам звістку принесла, 

Що Вкраїна не пропала,     | 

Україна вскресла.          | (2) 

На Різдво раненько 

Сніжок надлітає, 

Мати з дітьми із Сибіру    | 

Батька виглядає.           | (2) 

Діти ревно плачуть, 

Де наша родина? 

На Сибіром висипана        | 

Висока могила.             | (2) 

Там у тій могилі 

Батько спочиває, 

Шкода дітей, шкода неньки, | 

Кров ся проливає.          | (2) 

А на небі зірка, 

Ангели літають, 

А на землі від гарматів    | 

Гори ся здригають.         | (2) 

Не лиш від гарматів, 

А лише й від мінів, 

Бо вороги хочуть взяти     | 

Від нас Україну.           | (2) 
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А на небі зірка 

Сонечком сіяє, 

А на землю з наших братів  | 

Кров ся проливає.          | (2) 

Український тризуб, 

Українське поле — 

Вже не буде в Україні      | 

Неволі ніколи.             | (2) 

О, Пречиста Діво, 

Глянь на нас із неба, 

Та дай же нам ту свободу,  | 

Якої нам треба.   | (2) 

Записано В. Гладунцем, українцем, у 2003 р. від Я. Рожканюк на присілку 

Бані села Космач Косівського району Івано-Франківської области. 
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7. Вертеп «Євромайдан» 

Дійові особи: 

Звіздар  

Ангели  

Пастух 1 

Пастух 2 

Пастух 3 

Чірт 

Ірод 

«Беркут» 

Князь 1 

Князь 2 

Князь 3 

Українець 1 

Українець 2 

Українець 3 

Віншувальниця 1 

Віншувальниця 2  

Віншувальниця 3   

Лунає колядка «Ой чи є, чи нема!» 

 

Звіздар: 

 Вечір добрий! Вечір свята! 

 Ми вітаєм Вашу хату! 

 Ваших рідних і малечу 

 В святий вечір, добрий вечір! 

 

Українець 1: 

 Ми йдем довго й звіддаля 

 Щоб звістити таємницю: 
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Народилося маля 

Не в палаці, не в світлиці, 

Не в хоромах між панів, 

А у полі у яскині! 

Народилось, щоб зрадів 

Весь народ на Україні! 

 

Пастух 1: 

Агов! Агов, хлопці!!! Небо загорілось! 

Що воно за світло? Що воно за спів? 

Де наша отара? Чи мені наснилось? 

Аж відняло мову! Аж бракує слів! 

 

Пастух 2: 

Ловіть наші вівці і гасіть багаття! 

Треба заховатись, треба утекти! 

Мабуть йде пожежа, чи... якесь прокляття? 

Що ж це за примара, Господи Святий? 

 

Пастух 3:  

Не пожежа, не примара, 

Це, здається, янгол в хмарах! 

 

Пастухи (всі разом): Янгол. 

 

Ангел: 

Вам вже нічого боятись! 

Просто вірте в Божу святість. 

В Божу ласку, в Божу силу 

Сталось те, чого просили! 
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Це не небо загорілось –  

Це вам знак... уже звершилось... 

Поспішайте за звіздою 

З молитвами й колядою! 

І нехай весь світ почує 

 Що свята зоря віщує! 

 В Вифлеємі у яскині 

 Ваш Господь родився нині! 

Лунає колядка «Ой, питалася княжа корона» 

 

«Чірт»: 

Ти, дивіся, прілетіло 

Пряма с нєба, прям на крілах. 

Тімі крілами махаєт, 

Таке біле. Ше й лєтаєт. 

І крічіть, же світ смінівся, 

Где-та хтота нарадівся.  

Пра якусь звізду крічало 

Відна, шо із нєба впало. 

Будто би било павєр'я 

(Так віщало чуда в пєрьях), 

Же радітся царь нєбєсний –  

І нарід тагда васкрєсне. 

Нада к Іроду мчать швідка, 

Штоб узнал он всьо ат свідка. 

Штоб вєртался з «беркутьямі» 

В царскій храм Межи горьями. 
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«Беркут»: 

 Стій! Хто йде? Тебе хто кликав? 

 У покої до владики? 

 В нього невідкладні справи 

 По розширенню держави! 

 

«Чірт»: 

 Ето ж я, любімий «бєркут»! Я! «Чірт»! Я да Ірада прійшол!  З вєстью! 

 

«Беркут»: 

 Ааа, це ти, знов вєсті носиш? 

 Ну заходь, коли так просиш. 

 

«Чірт»: 

 О вєлікій царь всєлєннай, 

 Я прійшів, шіб открівєнно. 

 Розказать тібі навіну 

 Пра звізду і пра дітіну. 

То дітьо царьом назвалі 

 І нєсуть їй всьо, шо вкралі. 

 В тібі царь мій, із падатків! 

 Нада навєсті парядкі! 

 

Ірод: 

Як царем? Я цар єдиний!  

Всія світу і країни! 

Мій народ! Мої закони! 

Треба ввести заборони! 

Розігнати! Посадити! 

Всіх дітей до 2-х літ вбити! 
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Я на днях вернуся з Сочі 

І їх бачити не хочу! 

«Чірт»: 

 О вєлікій царь любімий, 

 Царь найліпший, цар єдіний! 

 Может, через катакімбу  

 Залажіть в тій стайні «бімбу»? 

Ірод: 

 Мені все одно, матолку! 

 Хочеш – бомбу, хочеш – йолку! 

 

«Чірт»: 

 Будєт зріблєна всьо точна 

 Подліців накажем срочна! 

 «Біркут!» Слішав царську волю? 

 Отіскать дітіну в полі! 

Удаліть врагів народа 

 Всіх дітін, якім 2 года! 

  

Царю славний і вілікій, 

Тут к тібі якісь владікі. 

Кіжуть, йдуть ціря вітати  

Й шісь йіму падарувати! 

 

Ірод: 

 Несуть взятку...  це чудово!  

 Їх прийму обов'язково! 

 Я ж як батько для народу, 

 Я ж за мир і за свободу! 
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Лунає колядка «В неділю рано сонце сходило» 

 

Князь 1: 

 Я іду до немовляти  

 З Заходу дари віддати. 

 Від людей своїх вклонитись 

 І за Спаса помолитись. 

 

Князь 2: 

 Я з земель, що над Дніпром, 

 Йду із миром і добром! 

 Несу для царя гостинці 

 Від центральних українців. 

 

Князь 3: 

 За зорею ми ідемо 

 До містечка Вифлеєму. 

 До спасителя народу 

 Я несу дари зі Сходу. 

 

Ірод: 

 Що ж, щасливої дороги, 

 Я ж, на жаль, не маю змоги 

 Подарунок передати 

 Для  святого немовляти. 

 Навіть цар і його рідні 

 Живуть зараз дуууже бідно. 

 

«Чірт»: 

 Кравасісі, атпустітє 

 Шо ви від меня хатітє? 
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Українець (2): 

Що ми хочем? З нас вже досить! 

Ви вже обнагліли зовсім? 

Дітей бити серед ночі  

Через «йолку»? Дивись в очі! 

 

«Чірт»: 

 Зачєм же ви укралі у дєтєй кусочек счастья? 

 У детей с разних регионов и областей 

 У наших «беркутять» зачем  брасалі яйца 

 І галавєшкі?  

 

Ірод: 

І галавєшкі! 

Українець (3): 

 Досить, Іроде лукавий, 

 Знаємо всі твої справи. 

 А у нас сьогодні свято! 

 Не дамо його псувати! 

Всю державу обікрали! 

І невже вам досі мало? 

Вимітайся геть з країни 

Й більше не чіпай дитини. 

  

Всі разом виганяють Ірода і чорта з хати. 

 

Ангел: 

 Слава Богу, добрі люди! 

 Нехай зла в душі не буде. 
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Бог родивсь! Нові закони! 

Це вночі звістили дзвони! 

Не лякайтесь! Не журіться! 

Колядуйте! Усміхніться!   

Пам'ятайте: вам на радість 

Бог дарує свою святість! 

 

Віншувальниця (1): 

Дай вам Боже, файно жити 

І ніколи не тужити! 

Хай у хаті буде гоже,  

Многа літа, дай вам Боже! 

 

Віншувальниця (2): 

Дай вам Бог, сповна любові, 

В кожній справі, в кожнім слові! 

Зміни тільки на хороше,  

Повні клуні, дай вам Боже! 

 

Віншувальниця (3): 

Дай Бог радості і втіхи, 

Повні жмені жартів й сміху! 

Вірте, правда переможе! 

Щастя й долі, дай вам Боже! 

 

Лунає колядка «В господаронька» 

 

Усі разом:  

Христос ся рождає! 
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Текст вертепу оприлюднено: 
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8. «Зірковий» вертеп 

Персонажі-актори: 

Ангел (С. Поваляєва) 

Пастушок 1 (М. Бурмака) 

Пастушок 2 (В. Капранов) 

Пастушок 3 (Д. Капранов) 

Ірод (В. Ар’єв) 

Бик-«тітушка» («Фагот») 

Бик-«тітушка» («Фоззі») 

«Європа» (А. Рудницька) 

«Мєнт» (О. Доній) 

Чорт (С. Поярков) 

Імператор Цезар (А. Полежака) 

Східний цар (Є. Нищук) 

Західний цар («Фома») 

Принц данський (Л. Подерев’янський) 

Жид (Б. Бенюк) 

Майданівець (А. Парубій) 

Козак (Сашко Лірник) 

Солдат 1 (І. Леньо) 

Солдат 2 (С. Положинський) 

«Мєнт»: 

Ви чого це тут зібрались? 

На весь Київ розкричались? 

А ну, бистро, в цей момент 
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Показали документ! 

Хто вам дозвіл дав собрацця, 

Тут співати і сміяцця? 

В нас в Таможенном Союзі 

Собираються лиш в плузі. 

Да і то лише по два, 

Бо інакше всім тюрма! 

Розходіться по домам- 

Бо погано буде вам! 

По хатам несіть цю вістку 

І чекайте на повістку! 

Я вас всіх попереджаю –  

Зараз «Беркут» викликаю! 

Виходять пастушки і виштовхують «мєнта» зі сцени за шкірку. 

Пастушки: 

Добрий вечір, добрі люди! 

Хай удача з вами буде! 

Ми маленькі пастушки, 

Знаєм гори і стежки. 

Та сьогодні заблукали, 

Ледве ми сюди попали! 

Ми овечок випасали, 

Поголів'я піднімали. 

Працювали ми, не крали 

На хліб собі заробляли. 
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Але нині чорні сили 

Всюди владу захопили. 

Іродові посіпаки 

Всі без мила лізуть в …спину. 

Наші статки забирають 

Крадуть, бізнес віджимають! 

В місті, в полі і у лісі 

Як вампіри-«кровосісі». 

Шо побачать-рекетують, 

В торби пхають і грабують. 

Відбирають все за так, 

Не народ вже, а жебрак! 

Треба, брате, щось робити –  

Іродові морду бити. 

А його кривавим катам 

Руки й ноги поламати! 

Пастушок (М. Бурмака): 

Братіки, тут є проблема. 

Вас же тільки двоє в мене. 

А в Ірода вояків –  

Як у полі кізяків. 

Пастушки (брати Капранови): 

Ну і що, що нас лиш двоє? 

Козаки ж ми і герої! 

Та і сила в руках є –  
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Кожен з нас п’ятьох поб’є. 

Тих катів і бандюганів 

На десяток менше стане! 

А таких як ми із двісті –  

Чисто стане в нашім місті! 

Пастушок (М. Бурмака): 

Хлопці, гляньте! Що то стало, 

Що пітьма навкруг пропала? 

Раптом небо засвітилось, 

А на нім Звізда з'явилась! 

Заходить Ангел із Звіздою. 

Ангел: 

Зірка темінь розганяє, 

Добру вістку провіщає! 

Що між горя і між бруду 

Народився Бог між люди. 

Божий Син народ спасе, 

Волю й правду принесе! 

Тая Зірка добре знає, 

Де він народитись має. 

Не на річці, на Йордані –  

А в Києві на Майдані ! 

Разом всі туди підемо 

І Ісусика знайдемо! 

М. Бурмака співає «Тиха ніч» 

Ангел і пастушки виходять. 
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На сцену «мент» виносить «золотий» трон-унітаз. 

Виходить цар Ірод і сідає. 

Ірод: 

Шота я не поміщаюсь, 

Хоч як всидіть намагаюсь. 

Видно, шо для государства 

Токо я один стараюсь. 

Он як «задня голова» 

Вся розпухла от ума. 

Дуже умно керувала, 

Тіко гроші всі прос(…)пали. 

Тепер надо порішать, 

Де іще монету взять? 

Гей, ви, гопники-«тітушки», 

Піднімайте ваші тушки. 

Собирайте всю сволоту –  

Є для вас, биків, робота! 

Виходять двоє «тітушок»-биків («Фоззі» і «Фагот»). 

Бик 1: 

Всьо, начальнік, ми на мєстє. 

І які у тебе вєсті? 

Бик 2: 

Не тягни, базарь толково –  

В нас оплата почасова! 

Ірод: 
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Дєньгі будуть,обіщаюсь, 

Послє дєла расчитаюсь. 

А ну, вірні мої гопи, 

Украдіть мені Європу! 

Тітушки-«бики» приносять «Європу» (А. Рудницьку) 

Бик 1: 

Всьо, начальнік, в шоколадє. 

Були нам в Європє раді. 

В парламЕнті зустрічали, 

Правда, сємок не давали. 

Бик 2: 

Ми Європу – у мішок, 

Випили на посошок. 

І швиденько дали драла… 

Да! Ще ложечки украли! 

Ірод: 

Лєді, я вас уважаю, 

Буть вам другом обіщаю. 

Ну а ви мені без жартів 

Грошей дайте сто мільярдів! 

«Європа»:  

Шо це за такий «обмєн»?! 

Ірод, ти не джентльмен! 

Обіцяв і слово дав, 

Потім взяв і знов збрехав! 



267 
 

 

Опонентів похапав  

І у тюрми покидав! 

Мусиш ти всіх відпустити, 

Демократію зробити! 

Отоді ми поговорим 

Про мільярди і кредити! 

Ірод: 

Я, канєшно, ізвіняюсь, 

Слухать брєд не собіраюсь. 

Ваше мнєніє Європи 

До самої мені … спини. 

(до биків) 

Ей, казли, чого ви стали? 

Занесіть туди, де взяли! 

Бики виносять Європу. 

Ірод: 

Де ж взяти гроші? 

Заходить чорт 

Чорт: 

Шо, Іроде, стал нє вєсєл? 

Не до жартів, не до пєсєн? 

Ну, канєшно, без бабла 

Ні туда і ні сюда? 

Допокращував, зараза? 

Це тобі не автобаза. 
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Мало в должності сидіти –  

Керувати треба вміти! 

Ти ж умієш лиш хапати 

І собі у торбу пхати! 

(перекривлює) 

Всіх почую, всіх побачу… 

Нафіга тобі три дачі? 

Нафіга ці колісниці? 

Ці фазани і лисиці? 

Ясно, шо з твоїм розмахом 

Весь бюджет піде за прахом. 

Ладно, раз ти мій клієнт, 

Виручу і в цей момент. 

Єсть у мене чувачок, 

Хоч маленький як сморчок, 

Зате грошей вистачає –  

Сам у нього позичаю. 

Тіко там такий закончик: 

Вхід за рупь, назад – червончик.  

Тільки дай йому ти пальця –  

Він відкусить аж по яйця. 

На сцену виходить газовий імператор з трубою. 

Чорт підводить Ірода. Ірод кланяється і робить кніксен. 

Ірод з поклоном: 

Аве Цезар! Дайте грошей! 
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Я в залог оставлю воші. 

Буде вашей вся страна. 

Бо без грошей мнє хана. 

Газовий імператор: 

Буду краток. Ідіот, 

Ти разбаловал народ! 

Золотишко можно дать, 

Но кто будєт возвращать? 

Тє, хто на Майдан прідут- 

Хрєн чего мнє отдадут! 

Как поднімєцца народ- 

Даже «беркут» нє спасьот. 

Тєбя надо научіть 

Как в сортірах всєх мочіть! 

Как іх разогнать успєть 

І ярмо на них одеть! (дає ярмо) 

Лучше весь народ в ярмє, 

Чєм ми двоє у тюрьмє! 

Дєнєг дам – чєго ж нє дать? 

Дам і газу посмоктать. 

А возьму за єто Крим, 

Кієв і Єрусалім. 

Ну а Львов, туда іх мать, 

Надо танком прокатать! 

Бо львовянє как проспяцця- 
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То і мнє дадут просрацця! 

Ірод: 

Всьо здєлаю, дядя, уже даю –  

Всьо как ви хатітє! 

Газовий імператор виходить. 

Ірод: 

Та пали все і стріляй, 

Лиш палац мій не чіпай! 

«Мєнт»:  

До вас тут тріє царі прийшли! 

Заходять троє царів. Співають «Небо і земля». 

Ірод дістає з кишені цукерку. 

Ірод: 

 Канфєтку хочете? 

3 Цар: 

Канхвєтка «Тузік» вкусний? Сам цю дурню їж! 

1 Східний Цар:  

Я поважний цар із сходу 

Від шахтарського народу. 

У копанці працював, 

Трошки грошей назбирав. 

Телескопа прикупив 

І Звізду у небі вздрів. 

Та Звізда не просто так –  

То Царя нового знак. 
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Божий Син вже народився 

І весь світ перемінився! 

Так, як було, вже не буде –  

Того не допустять люди! 

2 Західний Цар: 

А я з західних царів, 

По дорозі їх зустрів. 

Я за зіркою мандрую, 

Все на світі бачу й чую! 

Що народ говорить – знаю 

І яких він змін бажає! 

Щоби стало все, як треба –  

Починати будем з тебе! 

Ти корону ізнімай 

І Ісусу віддавай! 

Все, що ти повідбирав –  

Щоб назад повіддавав! 

То для діток, для усіх. 

А не тільки для твоїх. 

3 Цар: 

Я не фраєр – я принц данський. 

Звусь я Лесь Подерев'янський. 

Чмо японське, не сиди –  

На Майдан нас проведи! 

Мєсто встрєчі нам, друззя, 
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Ізмєніть нікак ніззя! 

Заходить Жид. 

Жид:  

Ой вей мір, о зохен вей, 

Я був жид – тепер єврей. 

Вчора трошки торгував, 

Зараз депутатом став. 

Я нікого не чіпаю, 

Свій ґешефт порядний маю. 

Там купив, а там продав, 

Трошки грошей назбирав. 

Трошки людям позичаю 

(З того я процентик маю). 

Трошки вклав у виробництво, 

В медіа і видавництво, 

Там – газетку надрукую, 

Там – ток-шоу покерую. 

У торгівлю я вкладаю 

І на біржі вдало граю. 

Трошки в ферму і в садочок 

Ну і в хабарі шматочок. 

Трошки грошей маю в банку 

І ще шию до світанку. 

Вам жилєточку продам- 

І комусь кредитик дам! 
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Трошки – в владу і не в владу 

Всюди моїм грошам раді. 

Схід чи Захід – все моє 

Наші люди всюди є! 

А хто там на троні править –  

То мене все не цікавить. 

Хай хоч Ірод, хоч козел –  

Киш мен тухес шести хвел! 

«Мєнт»: 

Стой! А хто це йде сюда?! 

Жид: 

Вже ніхто і нікуда! 

«Мєнт»: 

Бєня, бачиш хто на троні? 

Жид: 

Якийсь товстий поц в короні. 

Майданний командир: 

Піднімайся, Україна! 

Захистим Святого Сина! 

Щоби Іродова рать 

Не змогла нас катувать! 

Піднімайся, древній Київ –  

Вріжем банді добрих київ! 

Піднімайся, славний Львів –  

Ми розчавимо чортів! 
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Ти, Донецьк-герой, вставай, 

Бити нечисть помагай! 

З нами Відень, Лісабон , 

Лондон, Прага, Вашінгтон! 

З нами Польща і Канада –  

З нами світова громада! 

Всюди, де живе наш рід, 

Україна – цілий світ! 

Переломим злу хребет, 

Годі спати! Банду геть! 

Виходить козак. 

Козак: 

Піднялася земля наша! 

Скільки років спала! 

Знов воскресла й полетіла  

Козацькая слава! 

Жид: 

Як мені із вами стати, 

Щоб свободу захищати? 

Майданний командир: 

А що ти теж воювати умієш? 

Жид: 

Нєту воїна храбрєй, 

Чєм іспуганий єврей! 
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Не в Москві і не в Канаді- 

З нами Бог на барикаді! 

На сцену виходять солдати із щитами і в шоломах. 

Позаду їх підганяє «Мєнт» (Доній) 

Люди стають проти них. 

«Мєнт»: 

Пєрєд вамі – злі бандіти, 

Алкаші і содоміти! 

Там бандери і фашисти, 

Терористи і нацисти! 

Захотіли, твою мать, 

Проти Ірода повстать! 

І к тому же єті тварі 

Нахер Лєніна зіпхалі! 

Мєнти-солдати стикаються щитами з людьми і дивляться один на 

одного. Трошки штовхаються. 

Козак: Ну шо, вороже, давай знайомитись? 

Солдат: Давай. 

Козак: Я Сашко. 

Солдат: Я Іван. 

Козак: Діти є? 

Солдат: Є. 

Козак: У мене троє: Роман, Оксана і Ваня теж. 

Солдат: У мене – доця Маланка. 

Козак: Гарне ім’я. На Різдво додому поїдеш? 

Солдат: Ні. Поки ви тут стоїте, не відпустять. А ти? 
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Козак: І я не поїду. Тут буду святкувати. 

Чуєш, братіку, ти мене по ногам не топчи – у тебе берці тверді дуже. 

Солдат: Не буду. А ти мене сюди не тисни – у мене рація там. Боляче. 

Козак: Не буду. То що, ти за Ірода готов свого брата убити? 

Солдат: Ясно, що ні. Я ж не Каїн. Я українець! Брат на брата не здійме руку! 

Козак: То шо? Слава Україні? 

Солдат: Героям слава! 

Другий солдат (Положинський) знімає шолом: 

Це якась шизофренія. 

Я з бандитом битись вмію. 

А отак грудьми на брата? 

Ні! Такому не бувати! 

Щоб за Іродові статки, 

За його дурні манатки, 

За добро, що він накрав, 

Щоб народ я катував?! 

Краще ми давайте разом  

Скинем Ірода-заразу! 

І у нашій Україні 

Царство Боже стане нині! 

Душу й тіло ми положим 

За нашу свободу. 

І докажем, що ми – браття, 

Козацького роду! 

Солдати кидають щити і шоломи і обнімаються з народом. 
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«Мєнт»: 

Всє назад! 

Всєх пад трибунал!!!! 

Разстрєляю!!!! 

Ангел (виходить проти мєнта): 

Як ім’я твоє? 

Мєнт: 

Ім’я мені – Регіон! 

Ангел: 

Відпусти душу цього чоловіка! 

Мєнт (знімає берет чи що там у нього): 

Слава Україні! 

Фффу! Попустило! 

Христос народився! 

Всі: Славімо його! 

Майданник (Парубій): 

А тепер всі до Ірода 

З ними Ангел і Звізда 

Ірод, всьо. Тобі …капут. 

Ти кінець собі знайшов. 

Ти як хоч, а я пішов. 

Текст оприлюднено з дозволу пані Анжеліки Рудницької та Сашка Лірника 
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9. «Фронтовий» вертеп 

Дійові особи: 

Пастушок 1 (волонтер) 

Пастушок 2 (волонтер) 

Ангел 

Жид Кисельов 

Путін-цар 

Ополченець 1 

Ополченець 2 

Американський цар 

Польський цар 

Німецька цариця 

Доброволець з Дніпра 

Смерть  

Чорт 

 

Пастушок 1:  

Хай радість буде в вашій хаті! 

На хвильку просим нас прийняти, 

Пригода дивна нині стала: 

У небі зірка засіяла.  

 

Пастушок 2:  

Я маленький пастушок, 

Я приніс вам кожушок. 

Він від кулі захищає, 

Душу вашу зігріває. 

 

Пастушок 1:  

Весь світ нині звеселився,  

Бо народ наш возродився. 
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І Ви, браття, звеселіться, 

Батьківщині поклоніться. 

 

Пастушок 2:  

До вертепу поспішайте, 

Сина Божого вітайте. 

І всім людям говоріть: 

 

Разом: 

«Україна буде жить!» 

 

Ангел:  

Де з молока тече дорога, 

Де безліч зір, де царство Бога, 

Я звідти йду і вість веселу 

Несу до кожної оселі. 

Хочу я дізнатись дуже. 

Звідкіля ви, любі друзі! 

 

Пастушок 1:  

Ми маленькі волонтери, 

Москалі нас звуть «бандери». 

 

Ангел:  

Звідки взяли це добро і привезли все в АТО? 

 

Пастушок 1:  

Ми шукали це усюди, 

Є на світі класні люди. 

 

Ангел: 

Щедрий є, як Божий рай, 
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Український славний край! 

 

Пастушок 2:  

Для військових дари взяли 

Й до блокпосту поспішали. 

 

Ангел: 

Так і я там був між ними, 

Побратимами ясними. 

І сюди я завітав: 

Полторак так наказав. 

 

Жид: 

Падаждітє, падаждітє, 

Ви так бистро нє ганітє. 

Я вєдущий Кісельов, 

Правду розказать готов. 

Вони всі такі хароші, 

Живуть тут на Обами гроші. 

Хунта київська прийшла 

І фашистов привєла. 

Как же так, мнє обяснітє, 

Города свої бомбітє? 

За шмат землі і два раба 

Готові розпінать дітя? 

Когда Путін мой прійдьот, 

Он порядок навєдьот. 

І весь американський світ 

В радіоактивний пєпєл прєвратіт. 

І народ ваш майданутий 

На нас спіну буде гнути. 
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Ангел: 

О ні, того вже не буде! 

Не такі сьогодні люди. 

Щоб з тобою, жиде, справу мати 

І про правду забувати! 

 

Жид  

Ой, панове, дарма ждати - 

Путін прийде: всіх за грати. 

 

Ополченець 1: 

Так-так. Всім враз струнко повставати 

Путін-цар іде до хати! 

 

Ополченець 2: 

Володарю рубля і газу, 

Тут не слухають твого наказу. 

 

Путін-цар: 

Добрий вєчєр!  

Што же тут тварітса с вамі? 

Я Путін, царь над царями. 

Я паную в стороні. Ви всі належите мені. 

 

Жид: 

Так. Так. Так, пресвітлий царю… 

Маєм, царю, новину … 

 

Путін-цар: 

Тихо будь ти, кислий Жиде, 

А то в писок зациндую. 

Ти новину вже кажи, 
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Бо впадеш без голови. 

 

Жид: 

Ой, царю, маємо погані новини: 

на Майдані у Києві родився народ України. 

 

Путін-цар: 

Що? Народ України? Народу України не знаю 

І знати не бажаю. 

Ану геть мені із хати, 

Бо накажу порубати. 

 

Жид: 

Що? Жида бити? Жида пхати? 

Жида скаже порубати? 

Жида били мусульмани, 

Били німці, єгиптяни. 

Жида бив москаль, козак… 

А жид живий і так. 

Бо жид має файні гроші (видиш?), 

А за них усі хороші. 

Силу, славу, ще й жінок – 

Все вам дасть за них жидок. 

Як женете, то я йду, 

Але знайте: ше прийду. 

 

Путін-цар: 

Зараз же пошли гінців: 

Най покличуть мудреців! 

 

Ополченець 2: 
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Мудреці, вас цар взиває! 

 

Американський цар: 

Я цар американського роду, 

Завжди проповідую свободу. 

 

Польський цар: 

Побачив я новини 

І вирішив дари з собою взяти. 

 

Американський цар: 

Щоб демократію в країні привітати. 

 

Німецька цариця: 

Цариця я німецького народу, 

Не можу втартити таку нагоду –  

Російській економіці завдать руйнації 

І ввести проти неї нові санкції. 

 

Польський цар: 

Я цар із польського народу, 

Боюсь «освободітєлєй» зі сходу. 

Щоб не допустити в Києві російської паради – 

Я став на чолі Європейської ради! 

 

Путін-цар: 

Один я цар тут! Народу України не знаю  

І знати не бажаю. 

Ополченці мої, станьте переді мною! 

 

Ополченець 2: 

На поклик твій прибули, 
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До бою готові. 

 

Ополченець 1: 

Царю, твiй наказ святий для нас, 

сповнимо його враз. 

 

Путін-цар: 

Значить, йдіть до аероопорту Донецька, 

Де армія стоїть хохляцька. 

Щоб «кіборга» хоч одного взяти, 

Тисячу готовий своїх віддати. 

 

Ополченець 1: 

Ворогів ми всіх скараєм, 

Тільки пляшку дай. 

 

Путін-цар: 

Бігом! Бігом! 

 

Доброволець з Дніпра: 

Брехло, твоя сваволя меж не має, 

Твій меч людей цих не скарає. 

Ні, це ти горітимеш в огні, 

В смолі кипітимеш, проклятий, 

А тут не будеш царвати. 

 

Путін-цар: 

Ти як посмів зайти до хати 

Й мене перебивати? 

 

Доброволець з Дніпра: 

Доброволець я з Дніпра, 
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З козацького роду. 

Пережив вже мій народ 

Не одну пригоду. 

Довгі ночі, довгі дні 

Україна спала. 

Аж нарешті угорі 

Звізда засіяла. 

Повставали ми вдосвіта, 

Почали збиратись. 

Командир віддав наказ 

Про усе дізнатись. 

 

Путін-цар: 

Вже рік сини твого народу, бандерівці, 

Стараються здобуть свободу. 

 

Доброволець з Дніпра: 

Народ український в Бога віру має, 

Ісусове народження він радісно вітає. 

Щоб боронити рідну країну, 

Встане до бою в кожну хвилину. 

 

Ополченець 1: 

Царю, твою волю ми вчинили –  

Тисячу голів наших зложили, 

 

Путін-цар: 

Ну і що? Когось хоть вбили? 

Термінали захопили? 

 

Ополченець 2: 
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Нє, ми трохи затупили, 

Нам гуманітарки не хватило. 

 

Путін-цар: 

Геть від мене, геть, голото, 

Розстріляю всіх в оплоті. 

Я вас пущу всіх під “градˮ 

Гей, смерте! Смерте моя мила, 

Вiрно ти мені служила. 

Хай непокiрних кров тече рiкою, 

Махни своєю гострою косою! 

 

Смерть:  

Тут, панове, я з косою, 

Чую: кликав хтось за мною. 

Кого маю я скосити? 

 

Путін-цар: 

З них нiхто не має жити! 

Всі мені будуть служити! 

«Русскій мір» ідьот по свєту, 

Вам його вже не спинити. 

 

Смерть:  

Ох, не буде цього, Карле, 

Я косою їх не вдарю. 

Бо народ той вільний, сильний 

Має владу в свiтi нинi. 

Мушу я йому служити,  

А тебе прийшла я вбити! 

 

Путін-цар: 

Чорте-брате, поможи,  
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Смерть від мене віджени. 

 

Чорт: 

Я пройшов 100 блокпостів… 

Чую, чую лису душу, 

Тебе з собою взяти в пекло мушу 

 

Путін-цар: 

Я могучий i багатий (жінка в мене гімнастка),  

Можу добрий викуп дати! 

На, ось золото моє,  

Тiльки не коси мене! 

 

Чорт: 

Ті рублі твої ніякі, 

Сто за долар треба дати. 

Твою душу мушу взяти, 

В пекло чортові віддати. 

Так що, Вова, вигибай, 

Підеш в пекло, а не рай. 

 

Доброволець з Дніпра: 

Ніяке зло безкарно не минає 

і нікуди не зникає. 

А над коджним катом світу 

меч правди нависає. 

 

Ангел: 

Зло поборено, вже цей карлик відступив,  

Звалив його спільний до волі порив.  

Хай злагода й любов поміж вами панує,  
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Хай вашими справами серце керує. 

Хай злоби і заздрості згине отрута,  

Щоб  Путлєр ніколи не зміг повернутись!  

А ми нині разом країну вітаймо  

І славу во віки їй заспіваймо. 

 

Пастушок 1: 

Прощавайте, добрі люди,  

Скоро мир усім нам буде.  

Щиро Господа благайте  

І тепліше одягайтесь. 

 

Пастушок 1: 

Ну а ми вас не забудем, 

Всім, чим можем, допоможем. 

 

Німецька цариця: 

В хаті клопіт не ведіть.  

Із Європою, звичайно,  

Не сваріться, бо не файно.  

Кожен з вас запам'ятав,  

Як Путяра іздихав. 

 

Американський цар: 

Він не хотів по правді жити,  

Бога не хотів любити.  

Економіку не розвивав,  

Нафту лиш розпродавав. 

 

Польський цар: 

Шляхом Путіна не йдіть, 
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До Бога ся поверніть. 

То вас Бог буде любити,  

Буде вас благословити. 

 

Пастушок 1: 

Добре сталось, слава Богу,  

Тож збираймося в дорогу! 

 

Пастушок 2: 

Але заки вийдем з хати,  

Треба щастя побажати.  

Дім добром обдарувати. 

Вінчуємо вам нині, усі добрі люди,  

Нехай поміч Божа завжди з вами буде.  

А «град», «смерч» і снайпер нехай вас минає.  

Христос ся рождає! 

 

Жид: 

Ану, чекайте, чекайте, чекайте! 

Я вам буду віншувати, яко добрий жид. 

Най вам сі пшеничка вродит по сто кіп 

На сто колосків – єден сніп. 

Най сі діточки ведут, 

Най їйце знесе когут. 

А за тую всюю віншину 

Треба заплатити. 

Треба дати два дукати і пампухів миску, 

Можна дати і по писку. 

Тико не рукою, ану фляшку з горілкою. 

Як горілки нема в вас, 
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То цукорки в самий раз.  

Христос ся рождає! 

 

Співають колядку «Нова радість стала, яка не бувала. Над полями 

України пташечка літала» 

 

Розшифровано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., 03 липня 2018 року. 

Текст надано волонтерами ГО «Народна самооборона Львівщини» 
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10. Коломийки періоду Революції гідности («єднальні») 

 

Гомоніли-говорили, на Майдан зібрались,  

Бо терпіти таку владу дуже заєднались. 

 

Розганяли всіх студентів, щоб поставить «йолку» –  

Треба гнати Колю й Вітю, бо не буде толку. 

 

Понаїхало «тітушок» до центру столиці, 

Будуть їх усі єднати по хребту й по пиці. 

 

Не ходити на майдани людям наказали, 

А вони такі накази слухати «єднали». 

 

Всі виходьте на Майдана, не лягайте спати,  

Шоб не вийшло в «уркагана» нас всіх «наєднати». 

 

Вітя їде до Володі, хоче, шоб прийняли, 

Но боїться, шоб в ітогє ше й не від'єднали. 

 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 23 

грудня 2013 року 
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11. Коломийки періоду сьогочасної гібридної російсько-української війни 

 

Наші славні «Едельвейси» сепара зловили,  

Закопали, відспивали, землю удобрили.  

 

А на нашому Донбасі сепари бідують,  

Коли хлопці-Едельвейси із танків п****ють. 

 

Раз сиділи ми в окопі – сепари стріляли,  

Ми чекали, не спішили та й пісні співали.  

 

Коли кляті москалі стріляти скінчили,  

Наші хлопці із арти гріх їм відпустили.  

 

Коли хлопці-«Едельвейси» із гармат стріляють, 

То у Путіна в Кремлі вікна вилітають. 

 

А ми хлопці коломийські, з «Гірської» бригади, 

Нам казали, що в орекстр, а послали в зради. 

 

Коли були на гражданці – то ми бідували, 

Як попали в «Едельвейси» – мужиками стали. 

 

Коли ми на полігоні – бригада двіжує, 

А як їдем в ООС – москаль мандражує. 

 

Ми приїхали на схід сепара здолати, 

А вони вже в котрий раз почали тікати. 

 

Наші славні» Едельвейси» із гори спускались, 

Як кацапи це спалили – то всі пов******сь. 
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Вибачайте нас, полковник, що ми так співали, 

Головне, щоб в понеділок всім зарплату дали. 

 

Вибачайте, наші хлопці, що ми так співали, 

Бо то файна в нас забава – ми пожартували. 

  

Коломийки складені бійцями 10 гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» 

 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 5 

листопада 2019 року 
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12. Анекдоти 

У Горлівці зустрічаються «айдарівець», який воює за Україну, і випадковий 

перехожий, який підтримує ДНР.  

«Ти звідки?» – запитує «айдарівець» 

«А що?» – запитує перехожий.  

«АТО», – відповідає «айдарівець».  

 

Російським військовим так подобається проводити відпустку на Донбасі, 

що багато хто не повертається 

 

Викрити закоренілого ватника-москаля не складно – він не тільки не скаче, 

але й не сміється над піснею «Путін – х****!». 

 

Весною 2015 року зустрічаються лисичка, вовчик і ведмедик і розповідають, 

як зиму перезимували. Лисичку побили, бо вона курей крала, вовка побили за 

те, що овець поїв. Лише ведмедику було добре: біля його барлогу новороси 

блокпост установили, то він усю зиму харчувався: 

- А як же ти не попався? 

- Та це ж «новороси», хто їх рахує?  

 

Не бігай від снайпера – усе одне помреш, тільки втомлений. 

 

Снайпер завжди знайде свою ціль в житті. 
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13. Засівання 

1)Сію-вію, посіваю,  

 з України вимітаю  

комуняку, москаляку, 

 Януковича-собаку…  

 Щоб той кінь його поніс  

десь у тундру, десь у ліс  

 і там скинув: «Іго-го!»  

Заслужили ми того!  

 Отоді ми погуляєм,  

 вип’єм чарку, заспіваєм,  

 танцювати будем скоком...  

 З новим щастям! З Новим роком! 

 

1а) Сію-вію, посіваю,  

 з України вимітаю  

комуняку, москаляку, 

 Путіна-лиху собаку…  

 Щоб той кінь його поніс  

десь у тундру, десь у ліс  

 і там скинув: «Іго-го!»  

Заслужили ми того!  

 Отоді ми погуляєм,  

 вип’єм чарку, заспіваєм,  

 танцювати будем скоком...  

 З новим щастям! З Новим роком! 

 

1б) Сію-вію, посіваю,  

 з України вимітаю  
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комуняку, беркутяку, 

 Путіна-лиху собаку…  

 Щоб той кінь його поніс  

десь у тундру, десь у ліс  

 і там скинув: «Іго-го!»  

Заслужили ми того!  

 Отоді ми погуляєм,  

 вип’єм чарку, заспіваєм,  

 танцювати будем скоком...  

 З новим щастям! З Новим роком! 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 02 

січня 2014 року. 
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14. Віншування 

1)З Новим Роком вас тепер, 

 Щоби здохло ДНР. 

 Новоросія пропала 

 І Московія сконала. 

 Крим додому повертався, 

 Ну, а Путін просто всра... 

 Щоб, зараза, просто вкляк, 

 Яника щоб трафив шляк. 

 Щоб не гинули вкраїнці, 

 В рідній жили би хатинці. 

 Позитиву Вам, достатку 

 Щастя й радості у хатку. 

  

1а) З Новим Роком вас тепер, 

 Щоби здохло ЛНР. 

 Новоросія пропала 

 І Московія сконала. 

 Крим додому повертався, 

 Ну а Путін просто вср****. 

 Щоб, зараза, просто вкляк, 

 Яника щоб трафив шляк. 

 Щоб не гинули вкраїнці, 

 В рідній жили би хатинці. 

 Позитиву Вам, достатку 

 Щастя й радості у хатку. 

Слава Україні! 

 Героям Слава! 
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1б) З Новим Роком вас тепер, 

 Щоби здохло ЛНР. 

 Новоросія пропала 

 І Московія сконала. 

 Крим додому повернувся, 

 Ну а Путін наї******. 

 Щоб, зараза, просто вкляк, 

 Яника щоб трафив шляк. 

 Щоб не гинули вкраїнці, 

 В рідній жили би хатинці. 

 Позитиву Вам, достатку 

 Щастя й радості у хатку. 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 01 

січня 2016 року. 

 

2) Хай Новий рік несе дива.  

Нехай згорить дотла Москва!  

І ще б нам, дуже повезло,  

Якби застрелився х***о!  

А ще, у наших ворогів,  

Хай ріки вийдуть з берегів!  

Хай газ – по тридцять,  

нафта – двадцять. 

Хай москалі повеселяться!  

А нам – щоб жити без війни, 

 Щоб снились кольорові сни.  

Щоб кожен українець – брат!  

Щоб рід помножився встократ.  

Ми стали вільними від нині,  
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Здобудем Славу Україні!  

Щоб зникла, з влади, вся холера, 

А став новий Степан Бандера! 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 01 

січня 2015 року. 
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15. Колядки 

Коляд-коляд-колядниця, 

Януковичу – в'язниця. 

Щоб до нас оте «Зека» 

більш не пхало п'ятака  

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 05 

січня 2014 року. 

 

«Сумним був наш Святий Вечір»  

Сумним був наш Святий Вечір  

В п’ятнадцятім році.  

По всій нашій Україні  

Плач на кожнім кроці.  

Як на небі перша зірка  

Почала сіяти, 

Стали люди до Святої  

Вечері сідати.  

Помолились Христу Богу,  

А діти питають:  

– Мамо, мамо, де наш татко,  

Чом не вечеряють?  

Як вам, діти, пояснити,  

Як вам розказати? 

– Пішов татко рідну землю  

Від «братів» спасати  

Боронив честь на Майдані,  

Кровцю ллє на сході.  

Татом став для всіх сиріток,  

Став героєм у народі  

Земля стогне під ногами  
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І сумує хата…  

Справджується слово Боже:  

Брат пішов на брата.  

Браття наші і сусіди,  

Що ж ви наробили?  

Нашу неньку Україну  

У Майдан перетворили.  

А тепер ви «заблудились»,  

Братерство зганьбили.  

Нашу землю українську  

Кров’ю збагрянили.  

В тебе син, російська мамо,  

В мене теж синочок…  

Пам’ятаєш, як в тривогах  

Йшов за роком рочок?..  

Як нелегко їх зростили –   

Мама я й ти мати  

Чи для того народила,  

Щоб мого вбивати.  

В твого сина очі карі,  

В мого – сині-сині,  

Що шукає твій солдатик  

На моїй Вкраїні?  

Вдова плаче й стара мати,  

Сирітка ридає,  

І Небесна Сотня з неба  

З сумом споглядає…  

Ти не мала пристанівку,  

Свята Божа Мати.  

Й нам призначено  
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в окопах Різдво Господа стрічати  

Меч пройняв Святеє Серце  

За цей світ лукавий. 

Захисти волю і правду,  

Господи наш правий. 

Голови склонить не мав де,  

Святий Божий Сину.  

Одновірці, однокровні  

Нам стріляють в спину  

Ти Один в Трьох іпостасях,  

Нас в Тебе багато.  

Нас Ти милуєш й прощаєш,  

Ти святий наш Тато  

Ми Тебе, Новорожденний,  

Єдиного маєм,  

Іншого, крім Тебе, Бога,  

Не мали й не маєм.  

Сумним був наш Святий Вечір  

В п’ятнадцятім році  

По всій нашій Україні  

Плач на кожнім кроці 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 06  

січня 2018 року. 
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16. Щедрівки 

«Щедрик, щедрик, щедрівочка» 

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Не мила нам та ковбасочка. 

А господар та й не файний, 

Людей не шанує, 

Щиру правду зневажає, 

Совістю гендлює. 

Зафіксовано та розшифровано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., 20 

січня 2014 року. 
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17. Паремійні жанри Революції гідности 

Хто не скаче – той москаль. 

Хто не скаче – той Азіров. 

Хто не скаче – той Янукович. 

Міліція – з народом. 

Міліція – з уродом. 

Вставай з Євродивана, 

Іди на Євромайдани. 

Буде в нас ялинка, 

Буде в нас каток, 

Будем ми в Європі, 

А в Віті третій срок. 

Вчи історію, 

Готуй революцію, 

Лишай аудиторію, 

Іди на вулицю. 

Банду – геть! 

Зека – геть! (одні (один) кричать першу частину, інші – другу). 

Разом – ми сила! 

Разом – сила! 

Народ – ми сила! 

Я несу граніт науки, 

Не ламайте мені руки. 

Україна – це Європа! 

Слава Україні! – Героям Слава! 

Слава нації! – Смерть ворогам! 

Україна – понад усе!  

Разом – і до кінця! 

Разом – до перемоги! 

Брат – за брата, 
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Студент за студента. 

Один – за всіх 

 І всі за одного! 

 Побачиш Табачника –  

 Дай йому підсрачника.  

 Захарченко – виходь! 

 Студентська солідарність! 

Бунтуй, кохай, 

Права не віддавай! 

Бунтуй, кохай, 

Парламент поміняй! 

Чорні брови, карі очі 

Я до Путіна не хочу. 

Чорні брови, карі очі 

Януковича не хочу. 

Київ – не спи, 

Банду жени! 

Київ – вставай! 

Не продавай свій Майдан!  

Янукович – ти наступний 

Януковича – на йолку, 

Азірова – на зірку!  

Яника – на йолку! 

Комуняку – на гілляку!  

Януковича – на палю!  

Путін, Янукович –  

Могили будуть поруч . 

Ми хочемо в Європу, 

Янукович, пішов в …  

Брюссель кращий за Калугу! 
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Буде Україна вільна, 

Буде ненька самостійна, 

Гей Януків на ножі, на ножі!  

Азарова за грати! Та грати, грати, грати! 

Зека за грати! І грати, грати, грати!  

Пшонку – на тушонку! 

Молодь нації за Євроінтеграцію! 

Не бійся – не бийся  

Міліція, ти з народом чи з уродом?, «Ти «мусор» чи людина?,  

Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець 

Путін, Янукович – могили будуть поруч 

Щоб ти, Яник, своїх дітей ховав! Щоб ти вдавився! Щоб ти здох! 

Записано Альошкіною К. М., українкою, 1992 р.н.,  Закальською Я.А., 

українкою, 1992 р.н., під час масових акцій протесту в період Революції 

гідности впродовж грудня 2013 року. 
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«Україно, молюся за тебе» 

(автор слів – В. Забаштанський) 

Україно, молюся за тебе, 

Як за матір гріховно-святу, 

За блакить твого вічного неба 

І за ниву твою золоту. 

Україно, молюся за славу, 

За твою непокору століть, 

За столицю твою златоглаву, 

Що по груди в тополях стоїть. 

Україно, молюся за мову, 

За божественну мову твою, 

І за вроди твою калинову, 

Від якої добрішим стаю. 

Україно, молюся за пам'ять 

Убієнних за волю синів 

І за тих, що у душах запалять 

Пломінь правди, щоб край заяснів. 

Україно, лише в милосерді 

Час єднання синів настає. 

То нічого, що ми не безсмертні, 

За безсмертя молюся твоє. 

Отче наш, у Твоїм часоплині 

Все минає – ридай, не ридай. 

Прости, Боже, гріхи Україні 

І надалі грішити не дай. 

Зафіксовано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., у січні 2014 року в м. 

Києві під час Революції гідности  
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ДОДАТОК Г22 

1. «Розстріляний вертеп» 

На фото – учасники вертепного дійства с. Дорогів на Івано-Франківщині (26 

грудня 1947 р.). Співробітники НКВД відкрили вогонь і почали стріляти по 

вертепниках. Двоє учасників загинули, один був тяжко поранений.  

Фото із сайту https://ukrfb.com/4165/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Більшість фотографій із Додатку Г узято із сайтів, оскільки під час 

Революції гідности авторка дослідження не робила фото подій на Майдані з 

особистих громадянських переконань. 

https://ukrfb.com/4165/
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2. «Розстріляний вертеп» 

Учасники вертепного дійства с. Мальчиці Яворівського району Львівської 

области (у ніч із 6 на 7 січня 1948 р.). П'яні співробітники НКВД відкрили 

вогонь і почали стріляти по вертепниках. Троє учасників вертепного дійства 

загинули, було багато поранених. 

Фото із сайту: 

https://www.spnews.pp.ua/rozstrilianyj-vertep-u-seli-malchytsi-1948-roku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spnews.pp.ua/rozstrilianyj-vertep-u-seli-malchytsi-1948-roku/
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Фольклоризація поезії Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки 
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Ганебна паля для В. Януковича 

Фото із сайту http://be-inart.com/post/view/757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://be-inart.com/post/view/757
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Народний суд над В. Януковичем 

Фото із сайту http://be-inart.com/post/view/757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://be-inart.com/post/view/757
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Два брехуни 

Фото із сайту http://be-inart.com/post/view/757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://be-inart.com/post/view/757
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Рука правосуддя 
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Клітка для А.Клюєва 

Фото із сайту 

https://www.pravda.com.ua/includes/comments/7006/70068/rus_7006836supercha

t_js.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pravda.com.ua/includes/comments/7006/70068/rus_7006836superchat_js.html
https://www.pravda.com.ua/includes/comments/7006/70068/rus_7006836superchat_js.html
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Подавись своей елкой 

Фото із сайту https://censor.net.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://censor.net.ua/


320 
 

 

 

НЕ ЗЛИй МАЙДАН 
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Путин, мы твой кошмар 
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Власть, я за вами 
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Я крапля в океані 

Фото із сайту facebook.com 
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Майданемо Януковича 

З особистого архіву авторки 
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Фото із сайту http://be-inart.com/post/view/757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://be-inart.com/post/view/757
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Моя хата скраю – першим ворога стрічаю 

Фото із сайту https://oleg-leusenko.livejournal.com/11014508.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11014508.html
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Фото надане бійцями добровольчого батальйону «Госпітальєри», 2020 

рік 
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Фото надане добровольцем російсько-української війни 

Передова, 2020 рік 
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ДОДАТОК Д23 

«Нічка була темна» 

Нічка була темна, всюда було тихо –  

До села стихенька підсувалось лихо. (2) 

Лихо підсувалось з ночі на неділю, 

Гарештують друзів за працю підпілля. (2) 

Друзів гарештують, в'яжуть назад руки –  

Забирають друзів до тюрми на муки (2). 

Ой сиділи друзі вже півтира року, 

Закликають друзів слухати вироку. (2) 

Вирок зачитали – друзі послухали. 

Скоростріл страскотів – друзі повпадали. (2) 

Поховали друзів під зеленим дубом, 

Поставили їм хрест з золотим тризубом. (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, в селі Тучне Перемишлянського району Львівської 

области 29 червня 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 У додаток Д увійшли тексти стрілецьких і повстанських пісень, записані 

авторкою дослідження під час фольклорних експедицій упродовж 2016-2018 

рр. 

 



331 
 

 

«Прощайте ви, ріднії села» 

Прощайте ви, ріднії села, і ти, найдорожча, прощай, 

Я взавтра до бою від'їжджаю – на мене в садочку не чекай. (2) 

А може, я в бою загину – і кров потече із грудей, 

І більш я тебе не пригорну до своїх юнацьких грудей. (2) 

Як ми там сиділи обоє, а соловейко щебетав, 

Пригадай сибі тії слова, котрі я до тебе казав. (2) 

Дубовий хрест буде батенько, береза – це мати моя, 

А тая сирая могила заступе, серденько, тебе. (2) 

На моїй високій могилі виросла зелена трава, 

Бувай же, здорова, дівчино, бо я не є твій, ти – не моя. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, в селі Тучне Перемишлянського району Львівської 

области 29 червня 2016 року. 
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«Повіває вітер по долині, зеленіє скрізь трава» 

Повіває вітер по долині, зеленіє скрізь трава, 

Наша сотня в похід вирушає – лісом неслася луна. (2) 

Попереду сотник наш мандрує – мов той орел степовий, 

А над нами – синій жовтий прапор, партизанський, бойовий. (2) 

Вийшла з хати молода дівчина – слизи капають на грудь,  

Бувай, милий, живий та здоровий, повернися, не забудь. (2) 

Той платочок, що ти подарила, під серцьом носить буду, 

А до тебе, напевно, поверну, як вкраїну здобуду. (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, в селі Тучне Перемишлянського району Львівської 

области 29 червня 2016 року. 
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«Розпрощався стрілець зі своєю ріднею» 

Розпрощався стрілець зі своєю ріднею –  

Від'їжджає в далеку дорогу. 

За свій рідний край, за стрілецький звичай –  

Йдемо в бій за свою перемогу. 

А вітер колише зеленов травою –  

Молодий дуб додолу схилився. 

Листя шелестить, вбитий стрілець лежить –  

Над ним коник його зажурився. 

Ой коню, мій коню, не стій наді мною, 

Біжи, коню мій, скажи мамі рідній, (2) 

Що я лежу у степу забитий. (2) 

Нехай вони за мною не плачуть, 

Я в степу лежу, за ріднею тужу, (2) 

Чорний крук наді мною закряче. (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, 29 червня 2016 року в селі Тучне Перемишлянського 

району Львівської области. 
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«Мої милі паніночки» 

Мої милі паніночки,  

Заспівайте гагівочки. ] (2) 

Най сі мати утішає,  

Ісус з гробу воскресає. ](2) 

Най воскресне тая слава –  

Що п'ятсот літ в степу спала. ](2) 

Най воскресне, най прибуде 

Поміж українські люде. ](2) 

Ви, стрільчики, пісню чуйте, 

В темнім гробі не сумуйте. ](2) 

Ми могили ваші знаєм, 

Квіточками уквітчаєм. ](2) 

Квіточками, ще й вінцями, 

Ще й рідними прапорцями. ](2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, в селі Тучне Перемишлянського району Львівської 

области 29 червня 2016 року. 
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«Чом ти, дівчино, айстри сієш» 

Чом ти, дівчино, айстри сієш, 

Як ти їх рвати не будеш? 

Дармо, дівчино, хлопця любиш, 

Як ти го мати не будеш? ] (2) 

Не йди, дівчино, понад річку, 

Бо у цю річку упадеш. 

Не йди, дівчино, за повстанця, 

Бо за повстанцем пропадеш. ] (2) 

“А я повстанця не боюся 

І за повстанця піду сама. 

Тільки боюся лівольвера, 

Щоб не страждала грудь моя”. ] (2) 

Чого, повстанче, сумний ходиш? 

Чому пісень не співаєш? 

Чи тобі служба надоїла? 

Чи кінь вороний захорів? ] (2) 

“Ані ми служба не надоїла, 

Ні кінь вороний не захорів, 

Тільки дівчина заміж вийшла, 

Котру я вірно так любив”. ] (2) 

Бувало, прийду я з роботи, 

Робота була тяженька. 

Кому я бідний пожаліюсь? 

Кому я горе розкажу? ] (2) 

Своїй дівчині пожаліюсь, 

Своїй дівчині розкажу. 

Милій на грудь її біленьку 

Свою головку положу. ] (2) 
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Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, в селі Тучне Перемишлянського району Львівської 

области 29 червня 2016 року. 
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«Шуміли сосни і діброви» 

Шуміли сосни і діброви, 

Шумів той ліс, зелений гай. 

З очей моїх слизи скотились, 

Останній раз сказав: «Прощай». ](2) 

Прощай, дівчино чорноброва,  

Везут мене в тяжку тюрму. 

Бог знає, чи я ся поверну 

В свою хатиноньку рідну. ](2) 

Бувало з вечора до рана 

Тримав дівчину на руках.  

Тепер я з вечора до рана 

Тримаю грати на очах. ](2) 

Не раз я випив шклянку меду, 

Спішив в садочок погулять. 

Тепер я вип'ю шклянку води, 

Спішу в камеру ранше спать.  

В камері нічка холодная, 

Лягаю спати на полу. 

Не прийде мила і не скаже:     

«Ставай, козаче, постелю» ](2) 

«А як прийдуть Зелені свята, 

Ти, мила, в поле виходи.  

На мене, на мою могилу 

Святих віночків виноси». ](2)       

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від Змислої К.М., 1925 

р.н., українки, уродженки села Тучне Перемишлянського району Львівської 

области, освіта середня, в селі Тучне Перемишлянського району Львівської 

области 29 червня 2016 року. 
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«Що ж то за прапор лопотить?» 

Що ж то за прапор лопотить 

На вітрі під горою? 

Що ж то за пісня гомонить, 

Ми йдем, ми йдем, ми йдем до бою | (2) 

Це йдуть повстанці України 

У бій за рідний край, 

Місяць стелить їм дорогу, 

Співає з ними ліс і гай. — 

Ні кров, ні рани, смерть страшна, 

Не звернуть нас з дороги. 

Ясна мета для всіх одна — 

У бій за край до перемоги!  | (2) 

Це йдуть  повстанці  України... 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 
 

 

«Машерують вже повстанці» 

Гей, маршують вже повстанці, 

Як давно колись стрільці, 

Сяє зброя їх у сонці, 

Грає усміх на лиці. 

Приспів: 

Хто живий, хто живий, 

В ряд ставай, в ряд ставай 

Здобувати , визволяти  

Любий, рідний край! 

Тільки зброя дасть нам волю! 

Гей, юначе, не барись! 

В тихих водах ясні зорі 

Знов засяють, як колись. 

Приспів. 

Вже не буде ворог лютий 

Розпинати нам братів, 

Не вливатиме отрути 

В серця чисті юнаків. 

Приспів. 

Перед нами молодими 

Простелився волі шлях, 

Пісня лине в небо синє, 

Переможно має стяг. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Вперед, вперед» 

Вже досить кривд, зневаги і знущання, 

Заграли сурми, волі час настав, 

Горить Вкраїна вся вогнем повстання, 

Встає народ ввесь до повстанських лав. 

Приспів: 

Вперед всі, вже грають гармати, 

Ми йдемо в останній наш бій, 

Летять за катами гранати, 

Встає ввесь нарід вільний! - Вперед, вперед. 

Ідуть полки нестримані героїв, 

Женуть комуну, зайдів-поляків, 

Сини землі, Вкраїни вільні вої, 

Що за свободу стануть всі як стій. 

Приспів. 

Встає Соборна Вільна Україна, 

Вже чути брязкіт розриваних оков, 

Не буде більше згарищ, ні руїни, 

Бо нас розсудить залізо і кров. 

Приспів. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, в селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Марш Куреня “Бойківˮ» 

Світить місяць понад темним лісом, 

Буйний вітер кругом завива, 

Із гір Карпат ярами на долину 

Сотня повстанців гордо виступа. 

Гей, гей, гей, гей! 

Сотня повстанців гордо виступа! 

Лунає пісня довкруги бадьора, 

Кожний тисне зброю у руках, 

Журчить потік, шумлять карпатські бори, 

Веселий усміх грає на устах. 

Гей, гей, гей, гей! 

Веселий усміх грає на устах. 

Стогнуть бори і палають села, 

Що їх клятий комунар палить, 

Ось ще хвилина, кари час настане, 

Настане суд і катові не жить! 

Гей, гей, гей, гей! 

Настане суд і катові не жить! 

Тремтять кати, почувши брязкіт зброї 

Юних орлят і месників за кров, 

Встає народ, вже сходить сонце волі, 

Вже досить мук, недолі і оков! 

Гей, гей, гей, гей! 

Вже досить мук недолі і оков! 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

області 7 липня 2018 року. 
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«В Чорнім лісі» 

В Чорнім Лісі, темнім борі, 

Сурми, поклики, пісні, 

Там гуляють “Різунівці”, 

Славні лицарі грізні. 

Командир веде перед там, 

Славний лицар бойовий, 

На його наказ щохвилі, 

Всі готові йти у бій. 

Як заграють скоростріли, 

В бій усі ідуть, як льви, 

Йдуть повстанці переможно — 

Це Бандерові Орли. 

Б'ють Москву із України, 

Розгорівсь народний гнів, 

Кров ворожа ллється всюди, 

Де йде відділ “Різунів”. 

Піднімається повстання, 

Україна у вогні, 

Над лісами над борами 

Чути голос “Різунів”. 

Сяє воля Україні, 

Сяє полум'ям ясним, 

Слава, слава “Різунівцям”, 

Слава лицарям грізним! 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Пісня сотні Шума» 

Співай, шуми, зелений боре, 

Гукайте,громи весняні, 

Заграй, трембіто, на всі гори, 

Світіть у путь, святі вогні! 

Йде сотня наша, наче вихор! 

І з нами наш сотенний Шум. 

Хоч смерть — грізна і люте — лихо, 

Ми йдем помстить катівський глум! 

Заграєм чітко в кулемети! 

Ми грізна месників чота! 

Гриміть співуче, міномети! 

Вставай, Вкраїно Пресвята! 

Конайте, люті супостати, 

Вперед, завзяті юнаки! 

Вставай, вставай, Вкраїно-Мати, 

До бою кличуть нас віки! 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Гей, степами» 

Гей, степами, темними ярами 

Йдуть походом грізнії полки. 

Хто відважний — хай іде із нами, 

Лицарями будьте, юнаки! 

Хто відважний — хай іде із нами, 

Лицарями будьте, юнаки! 

За нікого битись не будемо, 

До нікого в найми не підем. 

Для Вкраїни ми усі живемо 

І за неї голови кладем. 

Для Вкраїни ми усі живемо 

І за неї голови кладем. 

Кожний ворог йде нас визволяти, 

А для себе землю він краде, 

На могилу землю буде мати! 

На могилі воля зацвіте! 

На могилу землю буде мати! 

На могилі воля зацвіте! 

Лети, пісне, попід небесами, 

До вкраїнських промовляй сердець, 

Хай же буде наша воля з нами, 

А ворожим замірам — кінець! 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Збудись, могутня Україно!» 

Збудись, могутня Україно! 

Козацьке плем’я, стань на змаг 

Туди, де сонце, де вершини, 

До перемоги йде Твій шлях. 

Готуйся у бойові лави, 

Козацьке плем’я молоде! 

До перемоги і до слави 

Тебе Бандера поведе. 

Записано Закальською Я. А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Вже вечір вечоріє» 

Вже вечір вечоріє, повстанське серце б’є, 

А лента набої поспішно подає. 

Приспів (двічі): 

Ах, лента за лентою, набої подавай, 

Вкраїнський повстанче, в бою не відступай! 

В марші цілу нічку, а в ранній зорі 

Почались завзяті, запеклі бої. 

А ворог атакує і преться щосил, 

Юнак-кулеметник їх правно косив. 

Приспів (двічі). 

Як сонце сходило, втомлений юнак, 

Упав він ранений, упав він навзнак. 

Приспів (двічі). 

До нього санітарка поспішно іде, 

В обличчя вдивляєсь, його впізнає. 

Приспів (двічі). 

Він в неї вдивляєсь, пече в грудях рана, 

Біля кулемета дівчина молода. 

Приспів (двічі). 

А ворог атакує, в останній момент – 

Наново заграв вже затихлий кулемет. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Ні сліз, ні ридань» 

Ні сліз, ні ридань, ні прокльонів, 

Ні кволости дряхлих старців, 

А нових сотень, батальйонів, 

Твердих і незламних борців. 

А нових сотень, батальйонів, 

Твердих і незламних борців. 

Єдиним могутнім девізом 

Зітремо кордони збручів. 

Держава — це кров і залізо, 

Свобода — це вістря мечів! 

Держава — це кров і залізо, 

Свобода — це вістря мечів! 

Від Дону, Кубані й Кавказу 

До Тиси і Пруту-ріки 

Слухняні одному наказу 

Повстанські залізні полки. 

Слухняні одному наказу 

Повстанські залізні полки. 

В неволі Дніпро і Карпати — 

Гартуйте серця, насталіть! 

Іде Україна могутня 

Для волі майбутніх століть. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«Ось день війни» 

Ось день війни народної, 

Ось кари й помсти час, 

Нема вже сили жодної, 

Щоб стримувала нас. 

Приспів: 

Повстань, повстань, народе мій, 

Бери за зброю вмить, 

За Україну смертний бій, 

Свята війна горить. 

Ми йдемо в бій з ворожими 

Полками орд чужих, 

Ми віримо, що зможемо 

Звільнити край від них. 

Приспів. 

Не нам неволя й панщина 

І не для нас тюрма, 

Не хочемо Московщини, 

Й німецького ярма! 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Ігоря, 1963 р.н., 

українця, уродженця села Черчик Яворівського району Львівської области, 

освіта середня спеціальна, у селі Черчик Яворівського району Львівської 

области 7 липня 2018 року. 
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«У лісі під дубом зеленим висока могила стоїть»  

У лісі під дубом зеленим висока могила стоїть, 

До тої могили щоночі молода дівчина біжить (2). 

До тої могили щоночі молода дівчина біжить, 

Коханий її наймиліший в тій братській могилі лежить (2). 

Спіть, вірні сини України, хай сниться чудовий вам сон, 

Бо ви були вірні для неї, її боронили кордон (2). 

У лісі під дубом зеленим висока могила стоїть. 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 р.н., 

п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка Перемишлянського 

району Львівської области, освіта середня спеціальна, в селі Любешка 

Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 2017 року. 
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«Ми йдем вперед. Над нами вітер віє» 

Ми йдем вперед. Над нами вітер віє, 

І рідні нам вклоняються жита. 

Від радости аж серце мліє (2). 

За волю смерть нам не страшна (2)! 

Ми йдем вперед. Здалека чути гуки. 

Гармати б'ють. Там воля або смерть! 

Не буде більш терпінь, ні муки (2)! 

Вперед! - Там воля або смерть (2)! 

Дзвенять шаблі, як ясне сонце, сяють, 

Гримлять пісні, аж земленька свята 

Дрижить під нами дорогая. 

За волю смерть нам не страшна (2)! 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 р.н., 

п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка Перемишлянського 

району Львівської области, освіта середня спеціальна, в селі Любешка 

Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 2017 року. 

. 
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«Попід лісом йде підвода» 

Попід лісом йде підвода,  

а на ній червоний хрест. 

Чути голос із підводи:  

«Скоро буде вже кінець!» (2)  

На підводі санітари, 

Хмари хмаряться чомусь. 

Як снопів на житнім полі (2) 

Хлопців наших полягло (2).  

Перший просить: «Напишіте 

Лист до мої дівчини». 

Другий просить: «Напишіте (2) 

Лист до мої родини» (2). 

Санітари листи пишуть: 

«Як ся маєш милая? 

Я на фронті легко ранен, 

Скоро вдома буду я. 

Одна рана – невелика: 

По плече нема руки. 

Друга рана – чуть замітна: (2) 

По коліно без ноги (2). 

Лиш промовив він ті слова, 

Враз полегшало йому. 

Лиш відкинув ліву руку (2) – 

Вийшла з нього вже душа (2). 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 р.н., 

п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка Перемишлянського 

району Львівської области, освіта середня спеціальна, в селі Любешка 

Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 2017 року. 
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«Йшли селом, йшли селом партизани» 

  

Йшли селом, йшли селом партизани, 

По землі українській, невільній землі. 

І у кожного зброя була за плечами,        | 

І у кожного смуток і біль на чолі.        | (2) 

Біль і смуток за всю Україну, 

Та за спалені хати і зрубаний сад, 

За ту пісню, що чув ти колись, солов'їну, | 

Але їм вже не було дороги назад.          | (2) 

Бо дорога назад - це неволя, 

А ховатися в лісі не будемо ми. 

Ми підемо вперед - і здобудемо волю,      | 

України своєї ми вірні сини.              | (2) 

Хтось з них пісню завів, і вона пролунала 

На всі гори Карпати, на весь рідний край, 

Щоби знали усі - Україна повстала!        | 

Ти лети, наша пісне, аж за небокрай!      | (2) 

І не всі повернуться живими, 

І не всіх дочекається рідна сім'я. 

Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,    | 

Пам'ятай їх завжди, українська земля.     | (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 

р.н., п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка 

Перемишлянського району Львівської области, освіта середня спеціальна, 

в селі Любешка Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 

2017 року. 
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«Коло млина яворина»  

Коло млина яворина, 

Зацвіла калина... 

Навчилася в саду спати | 

Молода дівчина. | (2) 

 

Навчилася в саду спати 

Помежи яворами, 

Бо хотіла розмовляти | 

З хлопцями-стрільцями. | (2) 

 

«Пусти мене, моя мати, 

В садок погуляти, 

Як запіють перші півні – | 

Йду додому спати». | (2) 

 

Піють перші, піють другі, 

Курка ся кокоче. 

Кличе мати вечеряти, | 

А донька не хоче. | (2) 

 

«Вечеряй си моя мати, 

Що сь там наварила, 

Бо вже мені молоденькій | 

Вечеря не мила». | (2) 

 

Коня везуть, тіло несуть, 

Кінь головку клонить. 

За ним, за ним дівчинонька | 
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Білі ручки ломить. | (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 

р.н., п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка 

Перемишлянського району Львівської области, освіта середня спеціальна, 

в селі Любешка Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 

2017 року. 
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«Ой там піді Львовом»  

Ой там піді Львовом | 

На траві зеленій. | 

Ой там лежить стрілець | 

Тяженько ранений. | (2) 

А там старий батько | 

Окопи копав. | 

Він здалека бачив, | 

Як стрілець упав. | (2) 

 Він ся підступає, | 

Він ся підступив. | 

Він ся приглядає: | 

А то його син. | (2) 

Назбирав він дощок,  | 

Зробив домовину. | 

Тяженько заплакав: | 

Ой сину. Мій сину. | (2) 

Ой сину, мій сину, 

Дитино моя. | 

Були б тя не вбили, | 

Якби не війна. | (2) 

Йшла сестра горою, | 

Сине зілля рвала. | 

Братчика маїла, | 

Сльозами вмивала. | (2)  

Ой там піді Львовом | 

На траві зеленій. | 

Ой там лежить стрілець | 

Тяженько ранений. | (2) 
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Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 

р.н., п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка 

Перемишлянського району Львівської области, освіта середня спеціальна, 

в селі Любешка Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 

2017 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 
 

 

 

«Як в сорок п’ятім році» 

Як в сорок п’ятім році 

У тюрму я попала. 

Молила Бога, благала, | 

Щоби весна настала. | (2) 

Настала весна-красна, 

І сонце ясне світить. 

Згадайте, браття і сестри, | 

Як тяжко в тюрмі сидіти. | (2) 

А попід тюрму ходить 

Моя старенька мати. 

І хоче мені нещасній  | 

Передачу дати. | (2) 

Аж вийшов сам начальник 

І дивиться на ето: 

«Іді отсюда, старуха, 

Тут твоїй дочки нєту» 

Вернулась стара мати, 

Тяженько заплакала. 

Що вже своєї дитини  | 

У Львові не застала. | (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 

р.н., п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка 

Перемишлянського району Львівської области, освіта середня спеціальна, 

в селі Любешка Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 

2017 року. 
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«Як з Бережан до кадри»  

Як з Бережан до кадри  

Січовики манджали. 

То краялось серденько | 

І з горя та печалі. | (2) 

Кервавилось серденько 

Хорунжого Осипа. 

Як нам з очей зникала | 

Та золотая липа. | (2) 

Кервавилось серденько, 

Не  тихло й на хвилину. 

Бо в Бережанах покинув | 

Коханую дівчину. | (2) 

Прощай, моє Олятко, 

Дівчино чорнобрива. 

Нас нині розлучає | 

Та доля нещаслива. | (2) 

Чи прийде час веселий, 

Чи прийде зла година. 

Я все тебе згадаю, | 

Що ти моя єдина. | (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 

р.н., п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка 

Перемишлянського району Львівської области, освіта середня спеціальна, 

в селі Любешка Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 

2017 року. 
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«Світить місяць, світить ясний»  

Світить місяць, світить ясний  

В українському селі.  

Покидають рідні стріхи  | 

Самі хлопці молоді.      |(2) 

Покидають рідні стріхи,  

Покидають родину,  

Їдуть хлопці в ліс шукати  | 

Сумну й темну хатину.       |(2) 

Ані свята, ні неділі  

У тих дебрах лісових -  

Страшна доля їх чекала   | 

Таких хлопців молодих. |(2) 

Україно, Україно, 

Ти купаєшся в крові.  

А ми мучимося в лісі, | 

Самі хлопці молоді!    |(2) 

Приснив ми ся сон дивненький, 

Що я дома ночував. 

Пробудився – а я в лісі, | 

Став та й гірко заплакав. | (2) 

Записано Закальською Я.А., українкою, 1992 р.н., від п. Люби, 1952 

р.н., п. Марії, 1957 р.н., українок, мешканок села Любешка 

Перемишлянського району Львівської области, освіта середня спеціальна, 

в селі Любешка Перемишлянського району Львівської области 21 серпня 

2017 року. 
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