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АНОТАЦІЯ 

Вернюк Н.В. Мотиво-образна парадигма народних псалмів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 – «Філологія» (03 – гуманітарні науки). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2021. 

Увиразнення змісту терміна псалма, псальма передбачає його 

розмежування із терміном псалом, який походить від грец. Ψαλμός («спів під 

акомпанемент струнного щипкового інструменту») і використовується на 

позначення жанру й специфічної строфічної форми іудейської та 

християнської ліричної молитвослівної поезії. Цим словом давні перекладачі 

передавали єврейський вираз «мізмор» (таку назву дано 57 псалмам). Слово 

це походить від дієслова «замар» – торкати струни, звідси – пісня чи гімн, що 

виконується в супроводі струнного інструменту (лютня, арфа, цитра і т. п.). 

Те ж значення має грецький термін псалмос. 

Збірка псалмів у староєврейській мові має назву «сефер тегеллім», 

тобто книга похвал або пісень на славу Божу, бо ж велика частина псалмів 

оспівує Бога, а решта мають подячний, молитовний чи покаянний характер і 

безпосередньо стосуються уславлення Бога. У книгах Нового Заповіту або 

згадується написане у псалмах (Лк. 24, 44), або ж книга псалмів (Лк. 20, 42; 

Діян. 1, 20). 

Деякі псалми мають ще інші назви: «шір» – пісня, ода (наприклад, 

псалми 119–133); «тефіллаг» – молитва (Пс. 101); «машкіл» – псалом 

повчальний (наприклад, пс. 41) та ін.  

На відміну від кантів, що мали хвалебний характер, псальмам 

властивий характер молитви, тому часто мова в них велася від першої особи. 

Їх ідея-джерело – у Біблії, а також у Житіях святих, однак обрана тема 

переосмислюється крізь призму народних вірувань, етнокультуру, таким 

чином фольклоризується. Частина псальм зовсім не має звʼязку із біблійними 
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сюжетами, а використовує лише їх теми тому є апокрифічними. Це дає нам 

підставу, серед інших, послуговуватися і класифікаційними підходами, 

застосовуваними дослідниками апокрифів. 

Характерними художніми особливостями псальм є такі: їм не властива 

описовість, характерна для інших епічних творів; природа згадується лише за 

необхідності, як декорація. Існують певні правила належного змалювання 

образів людей (або із захватом, або із жалем, з іншими емоціями). Персонажі 

псальм, як правило, позбавлені зовнішніх прикмет (не даються їхні портретні 

характеристики, елементи зовнішності згадуються лише за умови, що це 

необхідно для втілення ідеї). В них відсутнє розкриття характерів, не 

вказуються індивідуальні риси. Образи в притчах – сформовані, в них 

постають проблеми субʼєктивного морально-етичного характеру, вибору. 

Із прийняттям християнства на офіційному рівні, що відбулося 988 року 

на території Старожитньої Русі, тоді як перший період утвердження 

апостольських та християнських апологетів відбувся в кінці ІІ ст., до 170 

року, за тлумаченням дослідників-тлумачів богословʼя (наприклад Федора 

Монусуетського) і нових дослідників А. Горського, Іоана Богослова, 

розпочинається книжний спосіб існування духовної поезії, зокрема псалмів. 

На цьому етапі ми знаходимо чітку вказівку на існуючі книги, що зʼявилися 

та були канонічними, однак письменники цього періоду рідко називали, з 

якої саме священної книги брався той чи інший епізод, тому ми знаходимо 

так звані «глухі цитати». Оскільки в другому столітті набули розквіту 

духовні християнські практики, то з’явилася велика кількість богодуховних 

пророків. Вважаємо, що основу для своїх учень письменники-теологи ІІ ст. 

могли шукати не в усних повчаннях інших пророків, а, радше, в усних 

церковних переказах. Другий період, що протікав до кінця ІІІ ст., визначився 

появою складених новозавітних книг. На сьогодні можемо зазначити, що 

фрагмент, знайдений ученим Мураторієм у Міланській бібліотеці, що 

відноситься приблизно до 200–210 рр. після Р.Х., подає історичний огляд 

майже всіх новозавітних книг [Толковая Библия]. Визнані світові дослідники 
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засвідчують, що друга половина ІІ ст. безумовно означилася повсюдним 

поширенням богодуховних апостольських творів. 

Для нас важлива конкретна аргументація того, що євангелісти 

користувалися усними джерелами для оповідей про Христа, перебуваючи в 

місійних мандрах різними місцевостями, розповідали (скорочено, виразно) 

те, що вважалося необхідним для залучення до церкви. Таким чином 

утворився відомий європейський тип усного Євангелія. Він, у писемному 

вигляді, й дотепер зберігається у наших синоптичних євангеліях (синоптики 

– художні образи). Український переклад терміну синопсису означає 

«здатний усе оглянути, зведення, що дають огляд усіх частин складного 

цілого». В богословʼї виразно вказано, що для розповідей про Христа 

євангелісти користувалися усними джерелами про нього [там само].  

Традиції виконавства, як і репертуар, характерні для України, 

передавалися т.зв. носіями побожних пісень (спудеями, бурсаками, дяками-

мандрівниками, колядниками, лірниками), які знали їх та могли 

інтерпретувати мотиво-образну систему співвідносно із ситуацією, власними 

та уподобаннями слухачів. Такий спосіб поширення відповідає 

апостольському проповідництву, завдяки якому могли й виникнути 

апокрифічні сюжети, що вирізняються більшою деталізацією, кількістю 

дійових осіб та іншими особливостями, що поглиблюють мотивну канву. 

Процес апокрифізації мав двосторонній характер, завдяки чому в релігійні 

тексти проникали фольклорні мотиви, а фольклорні переймали непритаманні 

їм молитовні та філософські у зрізі морально-етичної проблематики. Таким 

чином, ключовими мотивами народних псальм є почуття людини, її 

міркування про життя і смерть, роздуми про гріхи, вічність, минущість 

життя. У цих творах виразно відчуваються молитовні, покаяльні та інші 

мотиви, навіяні впливом Біблії. Творами на світську тематику вважалися 

духовні вірші, що подавалися за циклами (Ісусові Христові, Матері Божій, 

Миколі Чудотворцю…). У них, як правило, утверджувалося виправлення, 

пояснення потягу до земного чи небесного та здійснювався пошук шляхів до 
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ліричного чи епічного напрямів оспівування. Основний репертуар цих творів 

такий: «Ісусе мій великолебний», «Страсті Ісуса», «Страшний суд» тощо. 

Після офіційного прийняття християнства в Русі-Україні активізувався 

розвиток культури освіти, наук того часу, створюються і відкриваються 

школи з вивчення церковного співу («Двор демесников за святою 

Богородицею над горою») в Києві. В оповіданні Київського патерика йдеться 

про першого доместика розпорядника церковного уставу. Є також свідчення 

1053 року про уславленого співака, вчителя церковного співу Мануїла, 

подаються також інші імена співаків у провінціях. Так інок Ктовського 

монастиря славить святих, «памʼять і складає похвалу Св. Борису і Глібу». 

Київські ідеологи, щоб піднести авторитет Руської Церкви, знайти доказові 

факти її рівності з Візантійською, героїзували своїх земляків, руських князів, 

що першими сприяли християнізації, ширенню нової релігії на 

східнословʼянських землях. Уточнимо, що вони стали першими святими на 

східнословʼянських землях, вони були синами князя Володимира, але 

прийняли мученицьку смерть 1015 року. Результатом цієї оповіді стала поява 

сюжету в пʼяти варіантах (списках): перший – прославляє їх як княжичів; 

другий – віддає похвалу мужнім воїнам; третій – уславлює страстотерпців, 

святих Руської землі; п’ятий – святих небесних покровителів; шостий – за 

чудодійні дива біля їх могил, що стало підставою для успішної канонізації 

[60, с. 121]. Образи Бориса та Гліба, популяризація їх чудодійної сили 

вилилася також у «Сказання». Мистецтвознавці, літературознавці, теологи 

зафіксували біля двохсот їхніх варіантів. Літописець Нестор завершує 

оповідь про них похвалою і молитвою Борису і Глібу. Знаючи традиції 

Візантійської житійної літератури, автор не вбачає виклик тому, що 

перетворити анонімні сюжети розширюючи церковне життя цих князів, він 

пише своє «Чтение» у своєрідному стилі: розширює рамки сюжету, подає 

«агіографічні» повчальні, белетристичні, послаблює історію, її елементи. 

Борис і Гліб подаються як взірці святості від першої зʼяви у світ, кожен з них 

прагне до аскетизму, подвигу, тому з радістю сприймають брати і 
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мученицьку смерть, яка трактується як веління Бога… [94, с. 123]. Маємо 

зразок вдалого сприйняття жанру народного «Сказання» (200 зразків). 

Православна Церква України подала текст акафіст за назвою «Святим 

страстотерпцям» (2012 р.). Отже, Борис та Гліб – це образ князів-

страстотерпців, а псальма «Про Гліба і Бориса» входила до репертуару 

 зіньківського кобзарського панотця середини XIX ст. Дмитра Кочерги. 

У Київську Русь спершу прийшли Кирило-Мефодіївські переклади 

церковно-словʼянських текстів Псалтиря, Святого Письма, Читті Мінеї, з 

ними канони, гімни, молитвослови, акафісти. За грецькою мовою остання 

назва означає один з жанрів християнської гімнографії. Створювався він у 

IV–VII ст. у Візантії, поширювався у південно-східних країнах Європи і 

пізньому середньовіччі в східнословʼянських країнах. Науковець 

В.І. Крекотень у дослідженнях визначає цей жанр як багатострофний гімн на 

честь Ісуса Христа, Богородиці, того чи іншого святого, важливої події 

утвердження у християнському світі. В академічних довідниках, 

літературознавчого, історичного, богословського спрямувань визначено 

структуру акафіста, оскільки цей твір є гімном, то, зазвичай, виконується 

стоячи. Структура акафіста розпочинається за чином – кукулієм. Після нього 

подається 12 строф більших – ікосів, які чергуються з меншими кондаками. 

Завершується акафіст шістьма парами рядків (хайретизів), звернень до 

обʼєкта, який оспівується привітаннями «хайре» («радуйся»). Римування в 

них має регулярний характер. Ікосам акафісту властива однакова 

(повторювальна) ритмічна структура. Вищезгадуваний кукулій зʼєднується з 

ікосом спільним рефреном, але відрізняється від них ритмічно. Кондаки 

мають інший рефрен («алилуя»), давньоєврейською мовою означає – хваліть 

Бога, хвалебний приспів у християнському Богослужінні. Найдавнішим 

зразком-еталоном жанру визначено «Акафіст матері» (Гімн Богородиці), 

датований з приводу облоги Корсуня персами та аварами (626 р.). Авторство 

жанру акафіста первісно приписуються Роману Солодкоспівцю (620), 

патріархові Сергію (638) або Георгію Пісіду (VI-VII ст.). 
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ABSTRACT  

Vernyuk NV Motive and figurative paradigm of folk psalms. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in a specialty 035 - "Philology" (03 - humanities). - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - 

Kyiv, 2021. 

Clarifying the meaning of the term psalm, the psalm implies its distinction 

with the term psalm, which comes from the Greek. Ψαλμός ("singing to the 

accompaniment of a stringed plucked instrument") and is used to denote the genre 

and specific strophic form of Jewish and Christian lyrical prayer poetry. With this 

word the ancient translators transmitted the Hebrew expression "mizmor" (this is 

the name given to 57 psalms). The word comes from the verb "zamar" - to touch 

the strings, hence - a song or hymn performed with a stringed instrument (lute, 

harp, zither, etc.). The Greek term psalms has the same meaning. 

The collection of psalms in the Hebrew language is called "sefer tegellim", ie 

a book of praise or songs for the glory of God, because most of the psalms glorify 

God, and the rest are grateful, prayerful or penitent in nature and directly related to 

glorifying God. The books of the New Testament either mention what is written in 

the Psalms (Luke 24:44) or the book of Psalms (Luke 20:42; Acts 1:20). 

Some psalms have other names: "shir" - song, ode (for example, Psalms 119-

133); "Tefillag" - prayer (Ps. 101); "Mashkil" is an instructive psalm (for example, 

Ps. 41) and others. 

Unlike the chants, which had a laudatory character, the psalms have the 

character of prayer, so they often spoke in the first person. Their idea-source is in 
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the Bible, as well as in the Lives of the Saints, but the chosen theme is rethought 

through the prism of folk beliefs, ethnoculture, thus folklorized. Some of the 

psalms have nothing to do with biblical stories, but use only their themes, so they 

are apocryphal.This gives us reason, among others, to use the classification 

approaches used by researchers of the Apocrypha. 

Characteristic artistic features of the psalms are as follows: they are not 

characterized by descriptiveness, characteristic of other epic works; nature is 

mentioned only when necessary as a decoration. There are certain rules for 

properly depicting images of people (either with delight or with regret, with other 

emotions). Characters of psalms, as a rule, are deprived of external signs (their 

portrait characteristics are not given, elements of appearance are mentioned only 

on condition that it is necessary for embodiment of idea). They do not reveal the 

characters, do not specify individual traits. Images in parables are formed, they 

raise problems of subjective moral and ethical nature, choice. 

With the adoption of Christianity at the official level, which took place in 

988 in ancient Russia, while the first period of confirmation of apostolic and 

Christian apologists took place in the late second century. A. Gorsky, John the 

Theologian, begins the book way of existence of spiritual poetry, including psalms. 

At this stage, we find a clear indication of existing books that appeared and were 

canonical, but writers of this period rarely named from which sacred book this or 

that episode was taken, so we find the so-called "deaf quotes". As spiritual 

Christian practices flourished in the second century, a large number of spiritual 

prophets emerged. We believe that the basis for their students are theologians of 

the second century.could not be found in the oral teachings of other prophets, but 

rather in oral church traditions. The second period, which lasted until the end of the 

third century, was marked by the appearance of the New Testament books. Today 

we can note that a fragment found by the scholar Muratorius in the Library of 

Milan, dating to about 200-210 AD, provides a historical overview of almost all 

New Testament books [Explanatory Bible]. Recognized world researchers testify 
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that the second half of the second century. certainly marked by the widespread 

spread of spiritual apostolic works. 

It is important for us to have a concrete argument that evangelicals used oral 

sources for stories about Christ, being on missionary journeys in different places, 

told (abbreviated, clearly) what was considered necessary for involvement in the 

church. Thus a well-known European type of oral gospel was formed. It is still 

preserved in writing in our synoptic gospels (synoptics are artistic images). The 

Ukrainian translation of the term synopsis means "able to see everything, 

summaries that give an overview of all parts of a complex whole." Theology 

clearly states that evangelicals used oral sources about Christ to tell about him 

[ibid.]. 

Traditions of performance, as well as the repertoire typical of Ukraine, were 

passed on to the so-called bearers of pious songs (spuds, bursaks, deacons-

travelers, carolers, lyricists), who knew them and could interpret the motive-image 

system in relation to the situation, their own and the preferences of the listeners. 

This method of distribution corresponds to the apostolic preaching, thanks to 

which apocryphal plots could have arisen, which are characterized by greater 

detail, number of actors and other features that deepen the motive outline. The 

process of apocryphalization was two-sided, thanks to which folklore motifs 

penetrated religious texts, and folklore motifs adopted uncharacteristic prayer and 

philosophical ones in terms of moral and ethical issues. Thus, the key motives of 

folk psalms are a person's feelings, his reflections on life and death, reflections on 

sins, eternity, the transience of life. Prayer, repentance and other motives inspired 

by the influence of the Bible are clearly felt in these works. Spiritual poems 

presented in cycles (Jesus Christ, Mother of God, Nicholas the Wonderworker 

вважа) were considered secular works.As a rule, they approved corrections, 

explained the attraction to the earthly or heavenly, and sought ways to lyrical or 

epic directions of singing. The main repertoire of these works is: "My magnificent 

Jesus", "The Passion of Jesus", "The Last Judgment" and so on. 
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After the official adoption of Christianity in Russia-Ukraine, the 

development of the culture of education and science of that time intensified, and 

schools for the study of church singing ("Yard of Artisans for the Holy Mother of 

God on the Mountain") were established in Kyiv. The story of Kyiv Paterik is 

about the first domestic administrator of the church charter. There is also evidence 

of 1053 about the famous singer, teacher of church singing Manuel, there are other 

names of singers in the provinces. This is how the monk of the Ktovo Monastery 

glorifies the saints, "remembers and praises St. Boris and Gleb." Kyiv ideologists, 

in order to raise the authority of the Russian Church, to find evidence of its 

equality with the Byzantine Church, glorified their compatriots, Russian princes, 

who were the first to promote Christianization and the spread of a new religion in 

the East Slavic lands. It should be noted that they became the first saints in the East 

Slavic lands, they were the sons of Prince Vladimir, but died a martyr's death in 

1015. The result of this story was the appearance of the plot in five versions (lists): 

the first - glorifies them as princes; the second praises the brave warriors; the third 

glorifies the martyrs, the saints of the Russian land; fifth - the holy patron saints of 

heaven; sixth - for miraculous miracles near their graves, which became the basis 

for successful canonization [60, p. 121].Images of Boris and Gleb, the 

popularization of their miraculous power also resulted in "Legends". Art critics, 

literary critics, theologians have recorded about two hundred of their variants. The 

chronicler Nestor concludes the story of them with praise and prayer to Boris and 

Gleb. Knowing the traditions of Byzantine biographical literature, the author sees 

no challenge to transform anonymous plots by expanding the church life of these 

princes, he writes his "Reading" in a unique style: expands the plot, presents 

"hagiographic" instructive, fictional, weakens its history. Boris and Gleb are 

presented as examples of holiness from the first appearance in the world, each of 

them strives for asceticism, feat, so the brothers gladly accept martyrdom, which is 

interpreted as the command of God [94, p. 123]. We have an example of a 

successful perception of the genre of folk "Legends" (200 samples). The Orthodox 

Church of Ukraine submitted an akathist text entitled "Holy Passionists" (2012). 
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Thus, Boris and Gleb are the image of princes-sufferers, and the psalm "About 

Gleb and Boris" was included in the repertoire of Zinkiv kobzar's father-in-law in 

the middle of the XIX century. Dmitry Kocherga. 

Cyril and Methodius' translations of Church Slavonic texts of the Psalms, the 

Holy Scriptures, and the Reading of Minnea came to Kievan Rus first, along with 

canons, hymns, prayers, and akathists. In Greek, the latter name means one of the 

genres of Christian hymnography. It was created in the IV-VII centuries. in 

Byzantium, spread in the south-eastern countries of Europe and in the late Middle 

Ages in the East Slavic countries. Scientist VI Krekoten in his research defines this 

genre as a multi-stanza hymn in honor of Jesus Christ, the Mother of God, a saint, 

an important event of affirmation in the Christian world. The structure of the 

akathist is defined in academic reference books, literary, historical, theological 

directions, because this work is a hymn, it is usually performed standing. The 

structure of the akathist begins in the manner of a cuckoo. It is followed by 12 

larger stanzas - ikos, alternating with smaller kondaks. The akathist ends with six 

pairs of lines (hairetis), addresses to the object, which is sung with greetings 

"haire" ("rejoice"). Rhyming in them is regular. The ikos of the akathist has the 

same (repetitive) rhythmic structure. The above-mentioned cuckoo connects with 

ikos by a common refrain, but differs from them rhythmically. Kondaki have 

another refrain ("hallelujah"), in Hebrew it means - praise God, a hymn in 

Christian worship. The oldest example of the genre is the "Akathist of the Mother" 

(Hymn to the Mother of God), dated to the siege of Korsun by the Persians and 

Avars (626). The authorship of the akathist genre is originally attributed to Roman 

Sweet Singer (620), Patriarch Sergius (638) or George Pisidus (VI-VII centuries). 

 

Key words: prayer, psalm, psalm, spiritual song, motive, cant. 

 

 

 

 



12 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації:  

1. Вернюк Н.В. Утвердження псалмів від давнини до сучасності: дискурс 

та їх буття/ Н.В.Вернюк// Science and Education a New Dimension. 

Philology, VII(62), Issue: 211, 2019 Nov. С.:58-61. 

2. Вернюк Н. Притчевий епос: Жанрові особливості, едиції та рецепції/ 

Н.Вернюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: Філологія. 2018 № 37 том 1 , Одеса.  С.: 19 – 22. 

3. Вернюк Назарій. Рефлексії М.С.Грушевського про фольклор 

праукраїнців у докиївську добу / Назарій Вернюк. – Література. 

Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки 

України; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський 

університет". Вип. 42 : Присвячений пам′яті Леоніда Шурка. 2017. 

С.229-236 

4. Вернюк Н. Духовні жанри у фольклористичних та теологічних 

мотиваціях в побутуванні старожитної Русі // Література. Фольклор. 

Проблеми поетики : наукове видання. Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка.  Вип. 43.  

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Вернюк Назарій. Доховні піснеспіви Волині в усних та друкованих 

пам’ятках кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Андріївський вісник 

Рівненської духовної семінарії УПЦ КП / Матеріали IV Андріївських 

читань на тему: «Церква і патріотизм: досвід Українського 

Православ’я». Рівне: Волинські обереги, 2016р. С.96-103. 

2. Вернюк Назарій. Духовні міфи України у студіях М.Костомарова та 

М.Грушевського // М.Костомаров і його епоха: текст і контексти (До 

http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2013_38.pdf


13 
 

200-річчя від дня народження М.Костомарова) / Зб. наук. праць 

Інституту мистецтв РДГУ. Рівне: Волинські обереги, 2017р. С.25-34. 

3. Вернюк Назарій. Князь Василь-Костянтин Острозький як культурний і 

релігійний діяч // Андріївський вісник Рівненської духовної семінарії 

УПЦ КП / Матеріали V Андріївських читань на тему: «Християнство в 

Україні: історія, культура, сучасність у контексті суспільно-політичних 

трансформацій. (До 500-річчя Реформації та 25-річчя утворення УПЦ 

КП)». Рівне: Волинські обереги, 2017р. С.107-116. 

4. Вернюк Назарій. Духовні орієнтири предків Київської Русі за 

рефлексіями М. Костомарова та М. Грушевського// Історико-

богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату. Матеріали 

VІ Андріївських читань на тему «Християнство в історії та культурі 

української держави». Рівне: Волинські обереги, 2018. С.72-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………….16 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАРОДНИХ ПСАЛЬМ 

1.1. Термінологічно-понятійний апарат дослідження……………………….23 

1.2. Мотив як предмет наукового дослідження 

1.2.1. Поняття мотив та його фольклорне відображення…………….42 

1.2.2. Класифікаційні критерії псальмових мотивів…………………..49 

1.2.3. Механізми функціювання й розвитку фольклорних мотивів….55 

1.3. Особливості фольклорного образу…………………………………….…61 

Висновки до розділу 1…………………………………………………………68 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАРОДНИХ ПСАЛЬМ 

2.1. Методологічні засади вивчення народних псальм………………………73 

2.2. Теоретико-критичні аспекти вибору методології дослідження мотиво-

образної системи народних псальм…………………………………………...82 

2.3. Імагологічний дискурс…………………………………………………….95 

2.4. Рамкова схема дослідження мотиво-образної парадигми народних 

псальм………………………………………………………………………...109 

Висновки до розділу 2……………………………………………………….117 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВНОГО ФОНДУ Й ОБРАЗНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПСАЛЬМ 

3.1. Провідні мотиви псальм………………………………………………..120 

3.1.1. Молитовні та філософські мотиви у народних псальмах……...122 

3.1.2. Історико-героїчні мотиви в сюжетиці псальм…………………..128 

3.1.3. Міфологічні мотиви народних псальм…………………………..134 

3.1.4. Побутові мотиви в українських псальмоспівах………………....145 

3.2. Образна система народних псальм……………………………………….151 

3.2.1. Генеалогія образності у народних псальмах……………………152 

3.2.2. Розвиток релігійно-міфологічних образів у народній духовній 

поезії…………………………………………………………………………….163 



15 
 

3.2.3. Образи й типи з народного життя у псальмах…………………..184 

Висновки до розділу 3…………………………………………………………197 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………200 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...210  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проголошення Україною державної незалежності 

на початку 1990-их років вивело на порядок денний цілу низку актуальних 

питань історичного, інтелектуально-духовного, художньо-мистецького, 

мовного плану, покликаних сприяти формуванню національної 

самосвідомості українців, увиразненню ідентичності українського етносу. 

Одним із характерних проявів цього широкомасштабного й 

різнобічного процесу стало не лише об’єктивне, вільне від радянських  

ідеологічних догм, власне перепрочитання національної історії та культури, 

відродження призабутих імен, але й освоєння значних глибинних шарів 

народної творчості, які в роки комуністичної влади перебували під 

забороною. 

Це, з-поміж інших, стосується тих художніх явищ, які так чи інакше 

пов’язані з релігією. Йдеться, зокрема, про духовну поезію українського 

народу (духовні вірші, молитви, псальми), вивчення якої, через ідеологічні 

утиски радянського тоталітарного режиму, було штучно перерване й 

відтерміноване майже на пів століття [68, с. 42]. Сам факт існування цього 

художнього феномену або свідомо замовчувався, або ж зазнавав 

спотвореного, ідеологічно заангажованого висвітлення, на чому 

неодноразово наголошували українські дослідники й науковці (див. зокрема 

[109, с. 42–43]). Відтак упродовж тривалого часу пов’язана з християнством 

пісенно-поетична традиція українського народу перебувала поза сферою 

дослідження у вітчизняному літературознавстві та, вочевидь, саме тому 

практично не залишила по собі сліду в українських пожовтневих публікаціях 

[167, с. 83]. 

До числа жанрів, походження та функціювання яких так чи інакше 

дотичне до церковно-релігійної традиції, належать псальми – народні пісні 

релігійного змісту, у яких відобразилося творче народне осмислення 
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християнського віровчення. Це своєрідна форма позаобрядової, 

паралітургійної релігійності, спрямована на моральні проблеми життя. 

Популярні ще на поч. ХХ ст., а сьогодні маловідомі широкому загалу ці 

народні піснеспіви є чи не найменш дослідженим жанром українського 

фольклору. 

Назагал в історії вивчення псальм в Україні можна виокремити три 

етапи: 1) дожовтневий, позначений передусім збиранням, публікуванням та 

критичним осмисленням народних псальм (В. Данілов [83], В. Горленко [65, 

66], П. Демуцький [85], М. Максимович [182], М. Сперанський [266], 

М. Сумцов [270, 271], та ін.); 2) радянський, коли псальма практично 

цілковито (за винятком окремих розвідок [315] пішла у забуття, а її 

публікування та вивчення відбувалися поза межами СРСР – у довоєнній 

Польщі (О. Андрієвський [5]) та Канаді (Ф. Колесса в 11-томній 

«Енциклопедії українознавства», виданій НТШ [97]); 3) пострадянський та 

сучасний етапи позначені відновленням інтересу до цього унікального жанру 

пісенно-поетичної творчості. Найціннішими здобутками сучасного етапу 

вивчення української народної псальми є розвідки і докторські дисертації в 

галузі етномузикології О. Богданової [30, 31, 32, 33], С. Грици [69], О. Зосім 

[109, 110, 11], статті Н. Бенько [21] та ін. Однак, – з огляду на синкретичність 

жанру псальми, що об’єднує в собі музичну й поетичну складову, – у цих та 

деяких інших дослідженнях основний наголос припадає на музикознавчі 

аспекти творів, тоді як поетика вербального тексту і проблеми жанрології 

псальми відходять на другий план. 

У такому ж розумінні псальма репрезентована й у розвідках сучасних 

російських науковців Є. Васильєвої та В. Лапіна [43], К. Тітової [279] та ін. 

На цьому тлі вирізняються розвідки О. Богданової, Л. Іваннікової та 

О. Сироїд, у яких поданий літературознавчий аналіз народної псальми про 

дітозгубництво [114] та псальм «Сирітка» [32] і  «Ой зійшла зоря 

вечоровая…» [261]. 
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Прикметно також, що в пострадянський період статті, присвячені 

псальмі як жанру народної поезії, включаються до складу спеціалізованих 

довідникових видань, що виходять друком власне на теренах України [171]. 

Однак, попри усю вагомість наявних здобутків у галузі 

псальмознавства, в сучасній українській фольклористиці відсутні 

дослідження, де проблеми цього оригінального, маловідомого й 

малодослідженого жанру народно-поетичної творчості (походження й 

історія, особливості побутування, образи, теми, сюжетика, порівняльно-

типологічні аспекти жанрології) розглядалися б комплексно і системно. 

Окреслені лакуни, зокрема щодо мотиво-образного фонду українських 

народних (фольклорних) псальм, а також значення їх вивчення для 

усвідомлення національної ментально-світоглядної, культурної тощо 

специфіки українців і зумовлюють актуальність обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри української 

літератури рівненського державного гуманітарного університету «Українська 

література в культурологічному аспекті» (0117U007579). 

Метою дисертації є дослідження сюжетних мотивів та образів 

народних псальм з урахуванням новітніх науково-теоретичних підходів. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

1) окреслити базові поняття і терміни дослідження; з’ясувати місце 

понять псалом і псальма в терміносистемі українського 

літературознавства, їх кореляцію та співвідношення з іншими 

спорідненими терміноодиницями; подати робоче визначення поняття 

народні псальми; 

2) окреслити методологію дослідження фольклорних псальм;  

3) узагальнити й систематизувати теоретико-критичні напрацювання в 

галузі дослідження духовної поезії в цілому та псальм зокрема; 

4) вивчити своєрідність мотивної організації українських народних 

псальм, основні типи мотивів та простежити їх реалізацію в 
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аналізованому жанрі української пісенно-поетичної творчості у 

синкретичному зв’язку з іншими фольклорними жанрами; 

5) дослідити генеалогію образності у народних псальмах, зокрема 

проаналізувати розвиток релігійно-міфологічних та побутування 

образів із народного життя. 

Об’єкт дослідження – псальма як жанр української народної пісенно-

поетичної творчості. 

Предметом дослідження є особливості мотивної та образної систем 

українських народних псальм. 

Джерельною базою дослідження стали тексти псальм, зафіксовані у 

збірках та антологіях українського та слов’янського фольклору, стародруки. 

Методологічна основа дисертації визначається застосуванням цілого 

комплексу методів наукового пізнання. Загальнонаукові методи дослідження 

(аналізу й синтезу, спостереження, визначення, систематизації) застосовано 

для узагальнення й конкретизації теоретичних засад вивчення явища 

духовної поезії та її конкретних жанрів, зокрема, народних псальм; для 

увиразнення змісту ключових термінів і понять дисертаційної праці, зокрема 

для аналізу наявних термінологічних визначень псалма і псальми. У 

дисертації застосовано низку спеціальних методів дослідження, релевантних 

меті та завданням дисертації, зокрема: аналізу словникових дефініцій (для 

уточнення змісту ключових термінів дослідження); філологічного (для 

фіксації фактографічного матеріалу і дослідження художніх особливостей 

пам’яток народної пісенно-поетичної  творчості), бібліографічного (для 

опису джерел фактографічного матеріалу), біографічного (для з’ясування 

зв’язку біографічних фактів із художнім доробком творчої особистості); 

культурно-історичного (для з’ясування впливу особливостей культурного 

та/чи історичного розвитку на творчість народних співців та своєрідність 

відображеного в пісенно-поетичних творах світогляду й ментальності 

конкретного етносу); герменевтичного (для інтерпретації фольклорних 

текстів); елементів міфологічної та архетипної критики (для увиразнення 
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особливостей переосмислення біблійних, історичних та ін. міфів, втілення 

архетипів у народних псалмах). 

Теоретичну базу дисертації становлять: 

- дослідження в галузі псальмознавства (В. Горленко, В. Кравченко, 

Л. Іваннікова, О. Сироїд, В. Чотарі); 

- розвідки з питань взаємодії книжної духовної пісенності і фольклору 

(О. Богданова, П. Демуцький, В. Кушпет, О. Сироїд та ін.);  

- праці, у яких вивчаються джерелознавчі й текстологічні аспекти 

української й загалом східнослов’янської народної пісенно-поетичної 

традиції духовного спрямування (М. Возняк, В. Гнатюк та ін.); 

 - дослідження музикознавчого напряму з історії духовної пісенності 

східнослов’янських народів (Н. Бенько, О. Васильєва, О. Зосім, Л. Івченко, 

Ю. Медведик, Т. Шеффер та ін.);  

- дослідження з історії та поетики духовного стиха (В. Бахтіна, 

В. Данилов, І. Качуровський, М. Рахманова та ін.). 

Наукова новизна дисертації визначається тим, що в ній уперше в 

українському літературознавстві: виокремлені й системно описані провідні 

мотиви та образи народних псалмів (псальм) з увагою до структури й 

композиції творів народної словесності; запропоновано власну класифікацію 

сюжетних мотивів українських псальм; систематизовано представлені 

псальми як зразки народної духовної поезії з увагою до їх генези, основних 

функційно-змістових різновидів і сфери побутування. Набули подальшого 

розвитку: методологія фольклористики в царині дослідження мотиво-

образної системи українських псальм; дослідження жанрологічних аспектів 

псальм; наукове узагальнення теоретико-критичних напрацювань у 

дослідженні духовної поезії та її окремих жанрів; герменевтичний аналіз 

наявних споріднених терміноодиниць, сформульоване власне робоче 

визначення народних псальм. 

На захист виносяться такі положення: 
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- теоретичне обґрунтування сутності фольклорних псальм, їх 

означення; 

- розроблена рамкова схема дослідження мотиво-образної парадигми 

народних псальм; 

- типологія провідних мотивів українських псальм; 

- мотивна тяглість та образна єдність як два основоположні процеси 

вияву національної духовності та культури, відображені у псальмах. 

Теоретична цінність дослідження визначається насамперед 

розширенням існуючих уявлень про феномен української духовної поезії, а 

також уточненням та конкретизацією змісту понять «псалом» і «псальма». 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання 

результатів дисертаційного дослідження у процесі викладання 

університетських курсів «Усна народна творчість», «Історія української 

літератури», «Історія української культури», «Історія фольклористики», 

«Історія мистецтва», підготовці спецкурсів та спецсемінарів, написанні 

наукових робіт різного рівня. 

Апробація дисертації. Основні положення дисертації були апробовані 

в доповідях і повідомленнях на щорічних міжвузівських конференціях у 

Рівненському державному гуманітарному університеті (2016–2020 рр.); у 

доповідях та виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях та 

конгресах. Дисертацію обговорено на засіданнях кафедр української 

літератури Рівненського державного гуманітарного університету та 

фольклористики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Положення та висновки роботи знайшли висвітлення в 

чотирьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційне дослідження 

складається зі вступу, трьох розділів з висновками до них, загальних 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 247 сторінок, із них 209 сторінок основного тексту. Список 
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використаних джерел нараховує 405 позицію. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАРОДНИХ ПСАЛЬМ 

 

1.1. Термінологічно-понятійний апарат дослідження 

 

Будь-яке предметне дослідження насамперед передбачає чітке 

окреслення наукового інструментарію, базових теоретичних понять, 

уведення яких надає дослідженню системності й наукової обґрунтованості. У 

контексті обраної теми розвідки засадничими твердженнями, без яких 

неможливе її предметне розкриття, є ідея духовної поезії (лірики) і 

термінологічно повʼязане з ним, ключове для даної роботи поняття народної 

псальми.  

Не менш суттєвим, поза винятково інструментальним, є й визначення 

загального підходу в аналізі фольклорних надбань сакрального змісту, що, 

завдяки побутуванню в усній формі, суттєво розширили і тематику, і 

жанровість, і аксіологічну вагу, й естетику, і, врешті, збагатили теологію, 

додавши ще одну грань осмислення Бога. Саме з огляду на таке осяжне 

дослідницьке поле І. Франко, вивчаючи Климентини, не залишив поза 

увагою проблему авторства, жанровості, «…хронології як самих Псевдо-

Климентин, так і їх незліченних паростей» [198, с. 100-123.].  

У своїх спробах визначити сутність ідеї духовної поезії (лірики) 

науковці виходять із конкретних жанрів, що асоціюються із цим типом 

творів, як, наприклад, О. Васильєва: «Псалми, кантичні і духовні вірші усної 

традиції = духовна лірика. Духовна лірика в просторі традиційної культури 

являє єдність», яка «реалізується в різних формах, що складалися не 

одночасно, визрівали поступово, відповідно до розгортання культури в часі. 

Це було обумовлено розгалуженою системою традиційної культури, 

повʼязані з якою сфери – церковний переказ, церковно-співоче мистецтво 
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(літургійні форми) і усні пісенні традиції – існували паралельно. Не 

потребуючи запозичення або перекладу, вони переживали схожі процеси» 

[44, с. 114]. 

У сучасній науці відсутня чітка межа між згаданими російською 

дослідницею жанровими визначеннями: часто один і той же пісенно-

поетичний твір може ідентифікуватися і як духовний стих, і як кант, і як 

псальма. Використовується також поняття духовна пісня, що вживається на 

позначення пісні, виконаної в бардівській традиції одним чи двома співаками 

в супроводі інструментального акомпанементу. 

Найдавнішою з-посеред назв, що використовуються для номінації 

творів релігійного змісту і збереглися до наших днів, є духовний вірш. Це 

поняття сформувалося в народному середовищі на позначення музично-

поетичних творів релігійного змісту, що виконувалися поза церковним 

богослужінням. Воно було покликане «відмежувати твори духовного змісту, 

повʼязані зі світом високої сакральної культури, від мирської пісні, що існує 

у звичайних життєвих ситуаціях» [208]. На думку В. Маласпіної, за своїм 

складом духовні вірші були спочатку близькими до билин, епічних оповідей 

(сказань), легенд. Однак із плином часу їхня тематика суттєво розширилася. 

Зʼявилися духовні вірші, присвячені Богородиці, розповіді про життя святих, 

твори, в яких оспівуються християнські чесноти, розкривається ставлення 

християнина до смерті, очікування всезагального Страшного суду Божого та 

багато іншого [183, с. 220].  

Літературознавчий словник-довідник (Р. Громʼяка, Ю. Коваліва) подає 

описи до терміну «духовні вірші»: «Віршована релігійна лірика, створювана 

починаючи з XVI ст., представниками духівництва, учнями духовних шкіл, 

мандрівними дяками чи лірниками» [172, с. 220].  

Однією з невирішених проблем, повʼязаних із духовною поезією 

українського народу, є питання про її появу в руських землях. Зважаючи на 

історичну задавненість цього процесу, О. Кошиць – відомий автор і 

популяризатор української пісні та церковної музики з української діаспори – 
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слушно зазначав, що «встановити точну дату церковного співу (і, відповідно, 

духовної поезії – авт.) в Україні так трудно, як і встановити дату прийняття 

християнства» [156, с. 26].  

Появу жанру віршів на східнословʼянських теренах фахівці одностайно 

повʼязують із Хрещенням Русі. Так, зокрема, за твердженням 

М. Сперанського, висловленим у праці «Русская устная словесность», термін 

«духовний вірш» міг виникнути не раніше, аніж на Русі було прийняте 

християнство – тобто в Х столітті. 

Водночас російські дослідники-фольклористи, вплітаючи українські 

народнопоетичні надбання в канву власних компаративістичних розвідок як 

основу для порівняння з російськими, часто наголошують на зовнішньому 

характері походження українського духовного вірша. Зокрема, В. Данилов у 

статті «К истории украинских духовных стихов», опублікованій у часописі 

«Киевская старина» (1905) зазначав, що створення релігійної поезії, 

духовних віршів стало результатом глибокого проникнення в народ 

християнської легенди, що йшла на Русь із книжних джерел через південь і, 

частково, захід [83, с. 7]. Автор розвідки позиціює духовні вірші як твори 

давньоруського книгарства, що мали переважно апокрифічний характер і 

були поширені в давньоруському соціумі більше, аніж Св. Писання і 

церковні книги [83, с. 7], чим собі й суперечить, оскільки вказує на наявність 

ґрунту для розвитку власне поетичного (співаного) перетворення духовних 

текстів. Пізніше, аналізуючи вірш зі статті М. Сперанського «Южно-русская 

песня и ее носители» (1904), В. Данилов таки привертає увагу до 

зафіксованого в цьому тексті явища переходу ліричної пісні в духовний вірш 

як шляху розвитку сакральної поезії. 

За спостереженнями дослідників, жанр духовного вірша досягнув свого 

повного розвитку та розквіту до XVII століття. 

Як термін духовний вірш має більш ніж півторастолітню історію. Його 

формування та розвиток, на думку Н. С. Мурашової [208], відображає процес 

вивчення позаобрядових творів духовного змісту, який почався у 30-ті рр. 
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XIX ст. У друкованих роботах термін духовний вірш почали використовувати 

з другої половини 1850-х рр. Так, згадана вище  

Н. С. Мурашова зазначає, що одне з перших уживань цього протонаукового 

визначення зафіксоване в розвідці Ф. І. Буслаєва «Повесть о Горе и 

Злосчастии, как Горе-Злосчастие довело молодца во иноческий чин», що 

була відгуком на виявлену О. М. Пипіним памʼятку другої половини XVII ст. 

У цій статті, опублікованій у IV томі журналу «Русский вестник» за 1856 р. 

Ф. І. Буслаєв відносить «Повість …» до розряду духовних віршів [40, с. 212], 

у яких, разом із казкою, вбачає одну з найголовніших форм, де «народна 

поезія знайшла собі подальший розвиток» [40, с. 212]. 

Ф. І. Буслаєв істотно посприяв і впровадженню терміна духовний вірш у 

науковий лексикон. Після його розвідок дослідники-фольклористи стали 

дедалі частіше застосовувати словосполучення «духовний вірш» як жанровий 

термін, хоча, як і раніше, часто вдавалися й до паралельних визначень. Така 

термінологічна ситуація свідчить про варіативність поняття духовний вірш у 

період його впровадження в науково-дослідницький ужиток. Тогочасні 

автори не ставили перед собою завдання дати визначення цього поняття 

вочевидь тому, що словосполука духовний вірш не сприймалася як науковий 

термін. Спробу витлумачити його помічено лише у Ф. І. Буслаєва: 

«…духовні вірші, тобто пісні, які мають релігійний зміст, запозичені з Біблії, 

Житій святих і інших церковних джерел, з домішкою різних сторонніх 

елементів» [40, с. 306]. 

Водночас вже в XIX ст., як зазначає Н. С. Мурашова, у 

термінологічному наповненні лексеми духовний вірш окреслюються дві 

тенденції: застосування цього поняття для позначення зразків народної 

духовної піснетворчості, головними носіями якої були мандрівні співці, і 

поширення цього поняття не тільки на фольклорні, а й на книжні 

позацерковні духовні твори, як це робили П. О. Безсонов, Ф. І. Буслаєв, 

В. Г. Варенцов [208].  
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О. Л. Маслов розрізняв духовні вірші «чисто народного характеру, що 

склалися тільки під впливом книжної словесності» й існують у літературі під 

назвою псалмів і кантів винятково книжного походження [188, с. 283], тоді 

як інші автори дотримувалися розуміння духовних віршів лише як народних 

музично-поетичних творів, не змішуючи їх з книжними памʼятками. 

Дослідники другої половини XIX ст. вже повною мірою усвідомлювали 

подвійність духовного вірша, розуміючи, що такі народні твори виникали під 

впливом книжної культури. На XVII ст. – час розквіту позаобрядового 

духовного співу – в усних віршах помітно зростає використання книжних 

елементів. Відтак, як наголошує Н. С. Мурашова, провести виразний кордон 

між фольклорною (народною) і книжною духовною піснетворчістю не 

завжди можливо [209]. Відсутність чітких меж терміну духовний вірш, 

розмитість його значення зумовлює певні труднощі у використанні цього 

поняття. Тому, для увиразнення його термінологічного змісту, звернемося до 

роздумів Н. С. Мурашової. На думку дослідниці, можна виділити широке 

(контекстне) тлумачення, що набуває реальності на рівні окремих явищ, 

породжених певними історичними періодами, стилями та іншими факторами. 

При такому підході духовний вірш розглядається як відкрита система, що 

поповнюється новими творами, які виникають під впливом мінливого 

культурного середовища. У цьому випадку поняття духовний вірш обʼєднує 

народні епічні та ліричні вірші, релігійні канти і псалми, класичну духовну 

поезію книжкового походження, сучасне авторське духовне піснетворення, а 

також різдвяні колядки, христослави тощо. Інтеграція таких різних за 

походженням, побутуванням і стилістикою жанрових одиниць в одне ціле, 

термінологічним позначенням якого служить поняття духовний вірш, 

обґрунтовується їх релігійним змістом, функціюванням за межами 

церковного обряду і, часто, наявністю в репертуарі одних і тих же виконавців 

[209, с. 170–171]. 

Н. С. Мурашова щодо цього зазначає: «… окреслене розширене 

використання терміну «духовний вірш» зумовлене тим, що він виник не в 
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народному середовищі, а в дослідницькому» [208]. Такий характер 

термінологічної ситуації дозволяє зробити висновок про те, що дефініцію 

«духовний вірш» слід розглядати як спробу узагальненого позначення зразків 

позаобрядового духовного співу. Аналізоване поняття складалося спочатку 

як сумарне, тобто таке, що обʼєднує типологічно близькі явища духовної 

культури, які розвивалися паралельно, перетинаючись і вступаючи у 

взаємодію одне з одним» [208].  

Процес термінологічного розвитку духовних віршів Н. С. Мурашова 

намагається представити у вигляді такого ланцюжка: 1) вірш як елемент 

літургійної практики; 2) вірш як зразок позаобрядової духовної творчості, 

протилежний мирській пісні; 3) вірш як жанрове позначення сакральних 

художніх текстів; 4) духовний вірш як протилежний прозі релігійний за 

тематикою твір, який виконувався поза межами богослужіння. 

Упродовж свого історичного розвитку духовний вірш постійно 

збагачувався новими різновидами, що репрезентують і книжні, й фольклорні 

традиції, які постійно впливали одна на одну. Тому духовний вірш 

сформувався як «складна музично-поетична жанрова система, що 

витворилася під одночасним впливом книжних і усних джерел» [208]. Саме 

таке пояснення має бути покладене в основу розуміння духовного вірша як 

явища художньої культури. 

На слушну думку російського літературознавця В. Анікіна, у 

теоретичній літературі жанрову специфіку практично не висвітлювали. Такої 

позиції вчений дотримувався посилаючись на одну з перших російських 

літературатурних енциклопедій 1925 р., а також звертаючись до новішого 

джерела – книги О. Квятковського «Поэтический словарь» 1966 р. Тому 

В. Анікін висловлює своє розуміння визначення жанру: «Понятием жанр 

обозначается единство художественных произведений по присутствующим 

во всех произведениях этой группы признакам. Признаки жанра, которые 

указывают на внешнее и внутренее сходство одной группы произведений, ее 

отличие от других групп. Это установлено давно, и не в этом состоит 
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трудность понимания жанра. Трудно определить признаки, характеризующие 

само единство произведений одного и того же жанра, – иначе сказать, 

необходимо понять признаки жанра» [7, с. 66]. Така позиція закріплює 

родову специфіку, появу, становлення й еволюціонування розвитку жанру, 

збагачує сам термін, оскільки за таких підходів він розглядатиметься від 

давнини до сьогодення у процесі історичного розвитку мистецтва. За 

дослідженням професора І. О. Денисюка, літературний жанр своїм 

виокремленням вплинув і на формування жанру у фольклористиці. Але 

перше та друге поняття історично означуються як сформований тип 

характерних особливостей змісту й форми певного виду творів, відносною 

художньо-композиційною сталістю, здатністю до постійного розвитку й 

оновлення, чим, зокрема, пояснюється недостатня розробленість теорії 

жанру.  

Сучасний дослідник, автор словника-довідника «Українська 

фольклористика» М. Чорнопиский, посилаючись на працю російського 

вченого В. Проппа, дефініцією фольклорного жанру визначає сукупність 

творів, обʼєднаних спільністю поетичної системи, побутового призначення, 

форм виконання і музичної форми (В. Путілов), як історично сформовану й 

реалізовану у творах (у вигляді низки універсалій) систему змістових, власне 

поетичних, функційних і виконавських принципів, норм, стереотипів, за 

якими стоять вироблені колективним досвідом уявлення. М. Чорнопиский 

також вважає, що дефініція жанру запозичена з літературознавства з певними 

корективами і взята за основу класифікації фольклорного матеріалу [243, 

с.127]. Проте дослідник змушений визнати, що формально-змістова 

обмеженість жанрово-класифікаційних парадигм була й досі ще залишається 

дискусійною. 

Тлумачення, за дефініцією автора поданого тексту ще буде 

розглядатися за нинішніми критеріями означення, а це дозволить збагатити 

обсяг поняття через внесок розвитку окремих жанрів, а саме: молитов, 

псалмів, псальм, кантів, бо їх замовчування, а то й повне ігнорування та й 
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цілеспрямовані заборони тоталітарним режимом з ідеологією 

максималістичного радянського атеїзму, призвели до вихолощення 

глибинних витоків і зниження креативності, отже, ослаблення українського 

мистецького потенціалу. 

Літературознавча бібліографія (словники, довідники, енциклопедичні 

джерела, бібліографічні списки, показники) упродовж становлення та 

розвитку української літератури від минулих часів до сучасності не подавала 

і нині ще мало представляє у своїх реєстрах жанрове розмаїття 

фольклористичних жанрів. Особливо це стосується духовних стихів, віршів, 

псалмів, псальм, кантів, молитов. Ідеологія комунізму, атеїзм, бездержавність 

України часто-густо деформували розвідки з проблематики «Бог і духовна 

література», «Бог і культура», «Історія церкви», «Церковне мистецтво», 

«Храмова архітектура», «Віра і література». Визнаємо, що розкриття цих 

процесів у сучасному європейському контексті зумовлюється зʼясуванням 

місця україністики в історії світових цивілізацій, її духовних, морально-

етичних особливостей з метою протистояння негативному щодо 

гуманітаристики глобалізаційному нівелюванню. Гуманістична, 

оптимістична орієнтація все-таки допоможе відродити ідеали добра, 

працелюбства, любові, патріотизму, а розвиток цих категорій сприятиме 

формуванню  нового типу особистості. Поліконфесійність, полікультурність, 

як і домінантна ідеологія, є проблемам, що відображаються на способах та 

ідеалах формування духовності людини XXI ст. 

З огляду на зазначене вище, можна виокремити такі складники 

категорії духовний вірш: епічні вірші; фольклорні вірші пізнішого 

походження, стилістично наближені до традицій ліричної пісні; покаянні 

вірші, що виникли на основі традицій церковної гімнографії; духовні канти і 

псальми, що розвинулися у книжній культурі XVII століття – всі вони 

складають жанрову різноманітність духовної лірики. 

Відсутність чіткої диференціації, що спостерігається сьогодні в назвах 

нелітургійних церковних піснеспівів (кант, псалом, псальма, духовна пісня, 
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духовний стих) вимагає зʼясування співзалежності позначуваних цими 

номінаціями жанрів позаобрядової релігійної поезії. 

На сьогодні малодослідженими у світовому спадку є витоки жанрів 

усної словесності, донині не визначена їх типологія, функційність. Російська 

та й українська наукова думка досі не розкрила процес установлення 

словесної жанрології в докиївську добу, при цьому нерідко стверджується 

ідеологічна «погодінська» позиція москофілів із приводу дотримання теорії 

імперської тріади «православʼя, самодержавство та народність». Такі учені, 

як М. Коялович та ін., відстоювали позицію про те, що росіяни, білоруси, 

українці становлять єдине ціле – російський народ. Тому міфологічні 

джерела вищеназваних етносів осібно не розглядалися, формування жанрів 

усної словесності Давньої Русі фальсифікувалося. 

Окреслені жанрові компоненти, що входять до складу естетичної 

категорії духовний стих – кант, псальма і духовний вірш (або вірша) – часто 

перехрещуються і вживаються як синоніми щодо відповідного художнього 

явища, оскільки вони є близькими або навіть тотожними явищами. Це 

закономірно призводить до термінологічної плутанини. Співіснування цих 

трьох різних жанрових визначень, з одного боку, засвідчує динаміку 

міжжанрових звʼязків, їх пульсацій на спільному полі духовної пісні, яку 

можна розуміти як узагальнювальне поняття щодо них. З іншого боку, 

плутанина й постійне порушення «жанрових кордонів» свідчить про не 

остаточну обґрунтованість дослідниками кожного з термінів, що легко 

пояснити реальним станом речей. 

Причину такої термінологічної плутанини можна пояснити 

двоконфесійністю традицій, що вплинули на духовну пісенність України – 

українсько-білоруської та московської, католицької і православної. За 

твердженням науковиці О. Зосім, українсько-білоруська духовно-пісенна 

традиція XVII–XVIII ст. спиралася на жанрову систему, апробовану протягом 

двох попередніх століть у католицькому церковному середовищі. Теоретично 

вона могла бути перенесена і до Московської держави, бо творці духовних 
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пісень у XVII ст. походили майже винятково з українських та білоруських 

земель Речі Посполитої. Однак цього не сталося. Вочевидь, причин можна 

назвати багато, але ключовим, на думку О. Зосім, був конфесійний чинник. 

За слушним висновком фольклористки, поліконфесійність Речі Посполитої 

не могла оминути українсько-білоруське православне середовище, яке 

органічно всотувало здобутки католицької культури, і не лише церковної. 

Ознайомлення з католицькими літургічними книгами й канціоналами, їх 

жанровою системою не могло не вплинути на позитивне творче сприйняття 

надбань західної церковної традиції, якщо не в літургічному співі, то в 

паралітургічних жанрах.  

У цьому контексті варто нагадати, що католицький жанр «cantio» 

(духовна пісня строфічної форми) у XV–XVI ст. записувався у спеціальних 

книгах, які отримали назву канціоналів (cantionale). Ці книги офіційно не 

мали статусу літургічних, хоча пісні, записані у них, дедалі частіше звучали 

під час католицьких богослужінь. Жанр духовної пісні, що офіційно не 

належав до богослужбових, але виконувався на літургії, був сформований у 

католицькій церковній практиці й саме там отримав назву «cantio», 

відрізняючись від інших церковних піснеспівів, виконуваних на 

богослужіннях. Відтак і в українсько-білоруському православному, а потім – 

у греко-католицькому середовищі актуальний у XVІІ ст. жанр отримав 

словʼянський відповідник латинському терміну «cantio» – «пѣснь». Водночас 

термін псалма (або псальма), що теж був популярним у барокову добу, не 

став системним, оскільки в друках XVІІІ–ХІХ ст. остаточно закріпилася 

жанрова дефініція пісня, а терміном псальма стали позначати твори 

фольклорної традиції. Духовна пісня строфічної форми у XVІІ–ХІХ ст. на 

українсько-білоруських теренах виконувала й позалітургічну, і 

паралітургічну функції, однак, відповідно до своєї ґенези, вона була 

повʼязана з літургічною практикою.  

У Московській державі генетичного звʼязку із католицькою культурою 

не існувало, тому в російській традиції за пісенним жанром закріпилася 
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більш давня назва, що прийшла туди ще з часів Київської Русі – духовний 

стих, та більш пізня – псальма, яка також потрапила в Московію через 

православних емігрантів з Речі Посполитої [110, с. 297–298]. 

Необхідно відмежовувати псальму як жанр від псалмів (ліричних 

молитовних творів, різновидів релігійної пісні). Псалми входить до складу 

Псалтиря – невідʼємної частини Старого заповіту (19 книга) й 

християнського богослужіння та можуть читатися особливим чином, 

речитативом або наспівно, чи виконуватися як пісня з музичним супроводом 

або без. Від тієї ж основи походить, вочевидь, і термін псальма. 

Увиразнення змісту терміна псалма, псальма передбачає його 

розмежування із терміном псалом, який походить від грец. Ψαλμός («спів під 

акомпанемент струнного щипкового інструменту») і використовується на 

позначення жанру й специфічної строфічної форми іудейської та 

християнської ліричної молитвослівної поезії. Цим словом давні перекладачі 

передавали єврейський вираз «мізмор» (таку назву дано 57 псалмам). Слово 

це походить від дієслова «замар» – торкати струни, звідси – пісня чи гімн, що 

виконується в супроводі струнного інструменту (лютня, арфа, цитра і т. п.). 

Те ж значення має грецький термін псалмос. 

Збірка псалмів у староєврейській мові має назву «сефер тегеллім», 

тобто книга похвал або пісень на славу Божу, бо ж велика частина псалмів 

оспівує Бога, а решта мають подячний, молитовний чи покаянний характер і 

безпосередньо стосуються уславлення Бога. У книгах Нового Заповіту або 

згадується написане у псалмах (Лк. 24, 44), або ж книга псалмів (Лк. 20, 42; 

Діян. 1, 20). 

Деякі псалми мають ще інші назви: «шір» – пісня, ода (наприклад, 

псалми 119–133); «тефіллаг» – молитва (Пс. 101); «машкіл» – псалом 

повчальний (наприклад, пс. 41) та ін. 

У різних виданнях Біблії, залежно від орієнтації на староєврейську чи 

грецьку традиції, міститься 150 або 151 псалом; щоправда, при останньому 

зазначається, що він «в не числі 150-и псалмів». Проте їх трохи менше, бо 
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псалом 13 ідентичний із 52; псалом 69 дуже мало різниться від 39-го, а 

псалом 107 складається з частин інших (56, 8–12; 59, 7–14). Талмудичний 

переказ визнає, що в псалтирі є 147 псалмів. 

Книга Псалмів поділяється на пʼять менших книг (Пс. 1–41; 42–72; 73–

89; 90–106; 107–150). Кожна з перших чотирьох книг відокремлюється від 

наступної так званою доксологією (формулою похвали Богу) – 41:14; 72:18–

20; 89:53; 106:48. Остання книга не має завершальної доксології, оскільки 

псалом 150 розглядається як доксологія до книги Псалмів у цілому. Лексико-

стилістичні особливості цих літургічних формул дозволяють датувати їх 

періодом після Вавилонського полону (тобто не раніше 6 ст. до н. е.); у той 

же час їх наявність у Септуагінті показує, що вони були написані не пізніше 

2 ст. до н. е. Той факт, що три з чотирьох доксологій не є інтегральною 

частиною псалмів, до яких приєднані, дозволяє припустити, що вони 

слугували завершеннями окремих збірників, надалі обʼєднаних у Псалтир. 

Дослідники вважають, що колись існували окремі збірки псалмів, які 

пізніше було обʼєднано. Залежно від імені Божого, напису над псалмом, 

тематики і стилю словника вбачають, що теперішній Псалтир є зібранням 

чотирьох раніших збірників: збірка Давида (Пс. 1–40), Єкеї (Пс. 41–82), 

мішаний (Пс. 83–88) і молодший (Пс. 89–150). Остання збірка містить псалми 

з часів Вавиловського полону (Пс. 136) і після нього; можливо, походить з 

часів Ездри та Неємії. 

Заголовки, що їх мають вірші псалмів, є давнього походження, у них 

даються короткі відомості про автора чи обставини, за яких написано псалом, 

а також його богослужбовий ужиток і спосіб музичного виконання. 

У цілому Псалтир можна розглядати як поему, що возвеличує славу і 

провидіння Бога. Деякі псалми особливо підкреслюють роль Бога як царя 

Вселенної та зазвичай виокремлюються в окрему жанрову групу так названих 

коронаційних гімнів (Пс. 47, 93, 96–99). Інша група – «Сіонські псалми» – 

псалми-славослівʼя Божому місту Єрусалиму з горою Сіон, яку Бог обрав 

місцем Свого перебування (Пс. 46, 48, 76 та ін.). Близько третини Псалтиря 
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складають ламентації (жалоби, оплакування) – як індивідуальні (40 псалмів), 

так і від всього народу ( Пс. 44, 60, 74, 79 та ін.). Більшості ламентацій 

притаманні вираження стійкої віри в те, що їх молитва обовʼязково буде 

почута. Ще одним жанром є гімни вдячності (Пс. 9, 10, 18, 30 та ін.). 

Специфічним жанром є так звані царські гімни, у центрі яких – Помазаник 

Божий, земний цар Іудеї ( Пс. 2, 18, 20, 21 та ін.). 

Аналіз змісту псалмів дозволяє встановити, що головними темами 

псалмів були: історичні події загальнонародного життя (наприклад, Пс: 43, 

59, 73, 78); досвід особистого життя (Пс. 3, 4, 7 і т. д.); скруха (Пс 6, 31, 50 та 

ін.); туга за Богом (Пс 41, 42, 47 та ін.); вдячність Богові (Пс 8, 18, 28 та ін.); 

споглядання шляхів добра і зла та доля праведних і неправедних (Пс 14, 23, 

81, 100 та ін.); обітниці та благодіяння Божі, невдячність, тимчасові кари і 

спасення (Пс 67, 76, 113, 135 та ін.); пришестя і вічне Царство Месії – Христа 

(Пс 88, 132; 2, 15, 21, 44, 71, 109; 45, 66, 86, 92, 95, 96, 97, 98). 

Псалтир – це молитовник Церкви не тільки в її радісних випадках, але й 

у час смутку, як, наприклад, під час похорону. Псалми співалися як у 

домівках над покійниками, так і при проводах померлих на кладовище. 

Описуючи похорон святителя Василія Великого, святий Григорій Богослов 

говорить, що його проводжали зі співом псалмів. Святий Григорій Ниський, 

розповідаючи про смерть своєї сестри Макрини, так описує її похорон: 

«Місце, де лежало тіло покійної, наповнювалося звуками псалмів, які співали 

діви, та їх риданнями. І коли при співі псалмів була відправлена всеношна і 

настав час світанку, тоді з усіх сусідніх міст зібралося багато чоловіків і 

жінок, які своїми риданнями переривали спів псалмів. Після тих псалмоспівів 

над тілом спочилої, священнослужителі створили з-поміж себе три хори і 

супроводжували смертне ложе зі співом псалмів до храму; коли ж увійшли у 

храм, спів псалмів був замінений молитвою, а потім знову співали псалми». 

Святий Єпіфаній говорить, що псалми Давидові співали на похоронах, 

щоби полегшити печаль. Блаженний Августин, описуючи похорон своєї 

матері, говорить: «Єводій взяв Псалтир і почав співати псалом (100, 1), якому 
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ми відповіли всім домом: «Милість і суд оспівувати буду тобі, Господи». 

Святий Іоанн Златоуст подає текст деяких псалмів, які співали над 

спочилими (Пс.31, 7; 114, 6; 22, 4). 

У широкому pозумінні псалом (або псальм(а) – поняття, ідентичне 

поняттю духовний вірш, або побожна чи духовна пісня, спрощена й 

узагальнена в народі назва уcix, незалежно від походження, творів, спільною 

обʼєднувальною рисою яких є їхнє означення як духовних і протиставлення 

релігійного (причому лише в його християнському розумінні) всьому 

світському, мирському. У вузькому pозумінні псалом (псальм(а) – різновид 

духовних віршів (за класифікацією М. Сперанського – «молодший духовний 

вірш») ліричного чи ліро-епічного характеру, джерелом якого були твори 

iyдейської та християнської релігійної лірики, представлені переважно у 

«Псалтирі».  

Розвиваючи власне судження М. Чорнопиский виділяє обґрунтування, 

що «вислів «духовний вірш» асоціюється з масштабним епічним поетично-

музичним твором християнського змісту». Водночас, на його думку, 

духовний вірш міг виникнути в перші роки поширення нової релігії на наших 

землях. Тому М. Чорнопиский обґрунтовує, що слово «псалма» трапляється 

чи не найчастіше: 1) як символ духовного вірша; 2) як синонім «духовного 

канта»; 3) «духовний твір з кобзарського-лірницького репертуару», у яких 

сам автор, оповідаючи про кант, наголошує, що цей жанр доби бароко. 

Маємо уточнити, що бароко, на думку науковців (окреслюється в 

академічному визначенні), – напрям у мистецтві ХVII–XVIII ст., який 

повʼязаний з європейською культурою. Разом з тим, він обʼєднує релігійні та 

світські мотиви, образи» [285]. 

На відміну від кантів, що мали хвалебний характер, псальмам 

властивий характер молитви, тому часто мова в них велася від першої особи.  

Їх ідея-джерело – у Біблії, а також у Житіях святих, однак обрана тема 

переосмислюється крізь призму народних вірувань, етнокультуру, таким 

чином фольклоризується. Частина псальм зовсім не має звʼязку із біблійними 



37 
 

сюжетами, а використовує лише їх теми тому є апокрифічними. Це дає нам 

підставу, серед інших, послуговуватися і класифікаційними підходами, 

застосовуваними дослідниками апокрифів. 

Характерними художніми особливостями псальм є такі: їм не властива 

описовість, характерна для інших епічних творів; природа згадується лише за 

необхідності, як декорація. Існують певні правила належного змалювання 

образів людей (або із захватом, або із жалем, з іншими емоціями). Персонажі 

псальм, як правило, позбавлені зовнішніх прикмет (не даються їхні портретні 

характеристики, елементи зовнішності згадуються лише за умови, що це 

необхідно для втілення ідеї). В них відсутнє розкриття характерів, не 

вказуються індивідуальні риси. Образи в притчах – сформовані, в них 

постають проблеми субʼєктивного морально-етичного характеру, вибору. 

Духовні пісні релігійного змісту на честь святих входили до репертуару 

лірників (разом із піснями народно-побутовими, сирітськими, що мали 

морально-повчальний характер; гумористично-сатиричними, які лірники 

співали не стільки по ярмарках, скільки за якої-небудь веселої оказії). Згідно 

з розвідками В. Маласпіної, псальми були найбільш поширеним жанром 

лірників у другій половині XIX – на початку XX ст., наприклад псальми про 

«Олексія чоловіка Божого», «Йосифа прекрасного», «Багатого i бідного 

Лазаря», «Святу великомученицю Варвару», «Святого великомученика 

Феодора» та багато інших. Через це їх тематика розгорталася, 

перехрещувалася з іншими, близькими виконавцям та слухачам, мотивами. 

В. Маласпіна розподілила псальми на такі тематичні групи:  

1. Апокрифічні (з міфологічно-легендарними, космологічними, 

біблейськими сюжетами).  

2. Агіографічні (про життя і діяльність святих, страстотерпців, 

апостолів, релігійних осіб).  

3. Господські з євангельськими сюжетами, приуроченими до Церковного 

року (хвалебні, різдвяні, страсні (постові), гімнічні).  

4. Богородичні (величання, акафісти).  
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5. Дидактичні, «християнізована лірика» (без певного сюжету): 

повчально-моралізуючі і філософські («умілительні», покаянні, сотеріологічні, 

есхатологічні).  

6. Лірико-побутові (емоційно-релігійні переживання, ліричні монологи-

скарги, прохання, побажання) [183, с. 228].  

Також В. Маласпіна наголошує, що в псальмах (на відміну від кантів) 

домінантна роль відведена тексту, а підпорядкована – мелодії. Доказом цього 

може бути наявність значної кількості текстових варіантів одних і тих же 

творів, що є питомою рисою власне фольклорної творчості й відображено 

збирачами її зразків. Зокрема М. Драгоманову належить праця «Слов’янські 

варіанти одної євангельської легенди» (1890), а І. Франко, вивчаючи 

апокрифи, наведені в рукописах та опубліковані іншими дослідниками, 

наприклад до «Слова на рождество Богородиці» наводить 440 варіантів, до 

«Житія пророка Мойсея» – 350, до «Сказанія Афродитіана» – 256. 

Отже, псальму можна розглядати і як історично, конфесійно, 

регіонально маркований синонім жанрового визначення духовний вірш, і, 

водночас, як один із тих характерних жанрових різновидів, сукупність яких 

репрезентує духовний вірш як більш широку категорію духовної поезії. 

Псальма є жанром книжної та народної (фольклорної) творчості. У контексті 

дослідження головним обʼєктом нашого наукового інтересу є саме народна 

(фольклорна) псальма, яку необхідно розуміти як пісню на релігійну 

тематику, що виконується в побуті з духовною метою – релігійні свята, 

похорони, інші важливі події, повʼязані зі сакральними цінностями. 

Оскільки псальма водночас є і фольклорно-літературним, і музичним 

жанром, то доцільно послуговуватися терміном Н. Костюк «паралітургічні 

жанри», яка виокремлює їх спільні ознаки: «Формування типологічних 

властивостей музичного жанру відбувалося шляхом синтезу семантики 

обрядово-реальних (композиційно-подієвих) й обрядово-магічних 

(споглядально-чуттєвих) елементів літургії» [154, с. 54]. 
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Таким чином, надалі у дисертації термін псальма будемо вживати на 

позначення того жанру усної народної творчості, твори якого, релігійні за 

тематикою, містять насамперед поетичний, крім того, вторинний музичний 

складники, використовуються поза- чи паралітургійно і побутують 

передовсім у напівпрофесійному середовищі лірників. 

Жанрову приналежність псальм визначали як фольклористи, так і 

дослідники народної пісенно-поетичної творчості ХІХ та ХХ століть. Однак 

спроби жанрово-стильової диференціації кантів і псальм здійснювали на 

основі різних критеріїв, з-поміж яких ми виділяємо такі: походження, 

генеалогія, впливи тематики й сюжетики, особливості побутування. Так, 

наприклад, М. Сперанський кантами й псальмами називає такий різновид 

духовних віршів ліричного характеру, на яких відбився певний вплив Заходу 

[265, с. 48–54]. Західний вплив на появу канта на східноєвропейських теренах 

відзначається й у «Православній енциклопедії», згідно з якою жанр канту 

виокремився на поч. ХVII ст. під час міжкультурного обміну з Річчю 

Посполитою [310]. 

Іншим критерієм диференціації кантів і псальм є питання жанрової 

генеалогії та соціально-культурна приналежність цих жанрів. Зокрема, у 

статті «Кант» у «Православній енциклопедії» зазначено, що кант – це 

«східнословʼянський пісенний жанр духовного і світського змісту в ХVII–

ХIХ ст., який був створений у міському вченому середовищі й існував у 

письмовій та усній традиції» [310]. Творцями кантів як «книжкових пісень» 

(термін А. В. Позднєєва) були освічені ченці, духовенство, викладачі 

словʼяно-греко-латинських шкіл і колегій, Києво-Могилянської академії 

тощо. Попри те, що канти – це авторські твори (Димитрія Туптала, Єпифанія 

Славинецького, Феофана Прокоповича та ін.), вони поширювалися 

здебільшого як анонімні. У ХVIII ст. традиція канту фольклоризувалася. 

Поєднання в цьому жанрі характерних ознак народної та книжної поезії 

дозволяє віднести його до сфери напівпрофесійної творчості. 
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Т. Шеффер диференціює псальму і кант із позиції жанрової генеалогії: 

кант пізніший за псальму жанр, який, виникнувши приблизно в XVI–XVII ст. 

у середовиші духовенства, «реєнтів», дяків-бакалаврів і поширюючись ними, 

згодом збільшує сферу свого застосування, перетворюючись на «камерну 

музику» для міського населення. Отже, на думку Т. Шеффер, псальм – це 

кантовий твір на духовну тематику, тоді як кант є відгалуженням псальми 

[315, с. 49–50]. 

Відомий український фольклорист П. Демуцький розрізняє канти і 

псальми з огляду на їх «настроєвість»: канти переважно містять оптимістичні 

мотиви, а псальми – жалібні, схожі до народнопісенних [Демуцький 1903, с. 

6]. Жалібність, мінорність, жертовність можна вважати наскрізними 

інваріантними лейтмотивами псальм. 

Окрім того, Е. В. Шевчук зазначає, що східнословʼянські канти 

належать до великої територіально-часової традиції, яку, за низкою 

параметрів, можна розподілити на групи: за національними регіонами 

(українські, білоруські, російські), за конфесіями (православні, уніатські), за 

сферами застосування (позалітургічні, паралітургічні), за мовами 

(церковнословʼянська, національні), за тематикою (надзвичайно 

різноманітною при загальному розподілі на духовні та світські канти) [310]. 

У своєму погляді на критерії диференціації канту і псальми 

визначальним, услід за Н. Бенько, вважаємо їх походження: псалом – це 

українська народна релігійна пісня книжного походження, натомість кант – 

це твір, що виходить з української народної релігійної пісні з поширенням 

міської культури [21, с. 4]. 

Поняття кант точніше і конкретніше відповідає синоніму «духовного 

вірша». Академічний словник вказує, що творцями кантів були представники 

духівництва, учні духовних шкіл, мандрівники, лірники. За основу бралися 

творіння на базі апокрифів, житія святих (агіографія). Творами на світську 

тематику вважалися й духовні вірші, що подавалися за циклами (Ісусові 

Христові, Матері Божій, Миколі Чудотворцю…). У них, зазвичай, 
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утверджувалося виправлення, пояснення потягу до земного чи небесного та 

пошуки шляхів до ліричного чи епічного напрямів. Основний репертуар 

такий: «Ісусе мій великолебний», «Страсті Ісуса», «Страшний суд» тощо. 

Тобто оспівуються мотиви почуттів людини, а саме: життя і смерті, роздумів 

про гріхи, вічності життя. У цих творах є молитовні, покаяльні теми.  

Багато духовних пісень побутували після проходження процесу 

фольклоризації авторських творів, різних збірників, Богогласників. Проте 

сучасні дослідники чітко розрізняють канти і псальми: останні за мотивами 

відповідають Псалтирю і є винятково духовними, тоді як кант може бути 

світського характеру і, зазвичай, має анонімного конкретного, а не 

колективного автора. Окрім цього, науковцями доведено: «З середини XIX 

ст. термін кант поступово зникає із розмовного побуту старців. Цю назву ще 

можна подекуди знайти в нотних збірниках, однак у записах автентичних 

розповідей старців її вже немає. Можливо, термін поступово перестав 

використовуватися старцями ще в XVII–XVIII ст., коли під назвою кант 

поширювалися світські твори, які доволі негативно сприймали у 

старцівському середовищі. Псальма, як назва біблійного походження, більше 

імпонувала й поступово почала переноситися на інші жанри співаних творів» 

[161, с. 214]. 

Узагальнюючи диференційні ознаки псальми і канту, можна послатися 

на висновки В. Маласпіної, яка окреслює такі їх відмінності: 

 1. На відміну від кантів, не існує псальм зі світською тематикою.  

2. Псальми – це фольклоризовані твори, що не мають авторів, тоді як 

канти повʼязуються з авторською творчістю чи аранжуванням.  

3. У своїх жанрових різновидах і трансформаціях псальми поєднуються 

з фольклорними жанрами (псальми-колядки, псальми поминальні, псальми – 

сирітські плачі); канти – переважно тяжіють до жанрів професійної світської 

музики чи побутової народної творчості (пісня, танець тощо).  

4. Канти не мають наприкінці «славословʼя» і «заздравних» побажань, 

якими майже завжди завершуються псальми й духовні вірші, сюжети й 
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лексичний фонд яких нагадують псальми (особливо так звані «старші» 

псальми та думи – «козацькі псальми»). 

5. Канти виконувалися здебільшого верствою писемного населення, яке 

навчалося в містах і втілювало ідеї та особливості міської професійної, 

зокрема музичної, культури. Натомість псальми існували й поширювалися у 

специфічному «напівсвітському» середовищі божих старців, тобто лірників 

та кобзарів, які продовжували традицію середньовічних мандрівних 

музикантів і прочан.  

Отже, попри стилістичну й тематичну подібність, канти й псальми 

презентують різні художні явища. Основні жанрові ознаки псальм – це 

виключно релігійна тематика, синкретичність з обрядовими пісенними 

жанрами, наявність типової композиції («славословія»); анонімність, 

народно-побутовий лексикон, жанрові ознаки, характері для фольклорних 

творів. 

 

1.2. Мотив як предмет наукового дослідження 

 

1.2.1. Поняття мотив та його фольклорне відображення 

 

Однією з проблем дослідження псальмових мотивів є розширення меж 

цього жанру впродовж історії його побутування, отже, й мотиво-образного 

наповнення відповідних текстів. Так, Р. Кирчів зазначає: «Псальма», як назва 

біблійного походження, більше імпонувала (порівняно із кантом, прим. наша) 

й поступово почала переноситися на інші жанри співаних творів: козацькі, 

невільницькі, моралістичні, «сковородинські», соціально-побутові. Це 

підтверджують безпосередні розповіді кобзарів та лірників, а також наявність 

у старцівській професійній мові слова «псалити», тобто «співати» [135, с. 

214]. Якщо розглядати жанр псальми в такому тематичному діапазоні, то 

доцільно виокремлювати й відповідні макрогрупи псальмових мотивів: 

козацькі, невільницькі, моралістичні тощо. Мотив як основний 
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конструювальний параметр епічних та ліро-епічних фольклорних творів 

постає в українському фольклорі міжжанрово, тому може бути 

виокремленим зіставленням образів, реальних чи ірреальних фактів та їхньої 

мовно-поетичної обʼєктивації. 

Аналогійну ситуацію маємо і з іншим ключовим щодо теми 

дисертаційного дослідження поняттям – мотивом. Його обсяг також 

розширюється у звʼязку з міжнауковістю вживання та відсутністю уніфікації 

видових феноменів, охоплених його екстенсіоналом. Розширене трактування 

поняття мотив повʼязане не тільки з вищевказаною невизначеністю, а й тим, 

що термін є одним з найбільш загальним у низці соціономічних наук. 

Зокрема, в сучасній етнології, культурології та літературознавстві 

встановилися наскрізні базові категорії, спільні для всіх текстових і 

нетекстових артефактів. Так, найзагальнішими поняттями зображувальних 

видів мистецтва, куди в широкому розумінні входять фольклор та література, 

постають сюжет і образ. При цьому набуває популярності термін мотив, 

який, зазвичай, не тільки включає різні видові феномени художнього 

зображення, але й перекочовує в масове вживання, стаючи синонімом до 

понять мелодія, ідея, наскрізна думка, розповідь, сюжет тощо. 

З іншого боку, традиційно при дослідженні малих фольклорних жанрів, 

намагаючись досягнути максимально високого рівня аналізу, науковці 

звертаються до мінімальних семантичних і сюжетних одиниць тексту – міфів 

(міфологем) та мотивів. Окрім наратологічних ознак, ці феномени 

фольклорного дискурсу співвідносяться як самостійне–несамостійне, жанр–

компонент, інтуїтивне–раціональне. Мінімальність мотиву як наративної чи, 

ширше, зображувальної одиниці, його невизначений обсяг (сигніфікат) з 

одного боку породжують проблему наукового послуговування цим терміном, 

але, з іншого боку, роблять мотив універсальним інструментом (маркером) 

сюжетно-образної інтерпретації художнього твору. 

На початку історії дослідження фольклористики (збирально-описовий 

період романтизму на початку ХІХ ст.) пильну увагу науковців привернули 
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найбільш характерні ознаки народної творчості, які, в сучасному розумінні, і 

складають її провідні мотиви: постійні (сталі) тропи, повторюваність 

сюжетних або мікросюжетних ліній, типові образи тощо. Так, 

М. Костомаров, у межах власного трактування історичного значення руської 

народної поезії, виокремив характерні ознаки, які, в контексті сучасного 

наратологічного розуміння, можна було б аналізувати в рамках метакатегорії 

мотиву, а саме: поетика й зміст, символи й міфи [153]. Науковець задовго до 

загального літературознавчого визнання висунув ідею про те, що мотив 

насправді є міжрівневою багатоаспектною категорією, яка виявляє себе й 

функціює практично на всіх рівнях тексту: від композиційного – до ідейно-

тематичного. Джерело породження мотиву лежить, усе ж, в ідейно-

тематичній площині твору. 

Поняття мотив (нім. motiv від лат. moveo – рухаю) у сучасному 

літературознавстві та суміжних естетично орієнтованих дисциплінах 

виступає макрокатегорією (кросрівневою одиницею) фольклорного чи 

літературного тексту. Це поняття тісно корелює з темою, проте, порівняно з 

нею, має більш значну концептуалізувальну функцію. Це зумовило 

популярність метакатегорії мотив у культурологічних, фольклорних та 

літературознавчих студіях. Великий обсяг поняття зумовив ширші й вужчі 

дефініції, як-от: мотив твору (синонім – тема), ліричний мотив (чуттєва 

повторювана структура), фольклорний мотив (найпростіша повторювана 

наративна структура).  

Утім, така невизначеність виявляється релевантною для 

фольклористичних досліджень, оскільки народна творчість обʼєктивує низку 

феноменів, які мають архаїчні, глибинні й часто неусвідомлювані наративні 

структури, що перекочовують від твору до твору, від жанру до жанру й 

взаємопідсилюють етнонаціональну рефлексію світу. Відповідно, вони, 

будучи гетероморфними явищами (наприклад, фабула, ідея, образ), 

зорієнтовані на виконання єдиної функції – відображення матеріального й 

нематеріального світу в народній творчості як формі стихійної суспільної 
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свідомості. Виходячи з вищезазначених тез, можна виокремити 

повторюваність (форму) й відображення (функцію) як два визначальні 

параметри фольклорного мотиву. 

Науковці, попри часте послуговування поняттям мотиву як 

інструментом дослідження й інтерпретації основної канви художнього 

тексту, самі вказують на його розмитість і невизначеність. Так, Б. Гаспаров, 

описуючи метакатегорію «літературні лейтмотиви», зазначає, що єдиною 

спільною ознакою мотивів, що виражаються в подіях, характеристиках 

персонажів, їх мовленні, позасюжетних елементах, є їх репродуктивність 

(відтворюваність, повторюваність) і наповненість певним літературним 

смислом [58, с. 30–31]. Такий підхід релевантний для досліджень 

фольклорного матеріалу, найбільш загальними ознаками якого є 

повторюваність, стереотипність, типова структурованість, постійність або 

типовість поетично-образних характеристик. 

Аналіз дефініцій та підходів до тлумачення поняття мотив засвідчує 

його пластичність й методологічну універсальність (моделетвірну функцію 

при аналізі твору). Це певною мірою полегшує фольклористичну чи будь-яку 

іншу філологічну або культурологічну інтерпретацію фольклору, але й 

потребує визначення видової, дедуктивної експлікації типових фольклорних 

феноменів. 

Мотив – міжрівнева структура, яку можна ідентифікувати й 

аналізувати як у рамках одного твору, так і автора, напряму, жанру. Тому 

доречним у нашому дослідженні буде використання терміну фольклорний 

мотив. Він може бути культурним або семасіологічним індикатором епохи, 

який функціює «на різних рівнях художнього тексту – ідейно-тематичному, 

сюжетному, розповідному, композиційному, просторово-часовому, 

персонажному тощо» [250, с. 121]. У плані вираження поетики авторка 

виокремлює різні форми його побутування: слово, художня деталь, образ, 

персонаж тощо. За такого підходу будь-який структурний елемент твору 
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можна інтерпретувати як мотив, якщо він має спільну з іншими елементами 

семантичну функцію. 

Розглянемо найбільш перспективні аспекти інтерпретації мотиву задля 

зʼясування його місця в системі суміжних понять та подальшого розроблення 

методики дослідження. 

1. Фольклорний (трансісторичний) аспект гіпотетично найбільш 

релевантний для даної праці, оскільки дозволяє, із залученням методів 

порівняльно-історичного літературознавства, імагологічного та власне 

компаративного підходів, визначити й описати мотиви, наявні в народних 

творах різних країн або епох. При цьому мотив виступає як стала структура, 

яка залишається незмінною від тексту до тексту. Це дає початок 

інваріантному аспекту аналізу мотиву. 

2. Інваріантний аспект передбачає семантичну й функційну 

подільність мотивів до деякого елементарного рівня, у рамках якого можливі 

численні комбінації [241, с. 21–22]. У цьому плані мотив асоціюється з 

ізоморфною частиною мовного рівня – морфемою, яка може комбінуватися з 

іншими та є мінімальною й семантично неподільною частиною. 

3. Наратологічний аспект передбачає, що мотив є одним із 

інструментів розкриття події, про яку йдеться у творі на рівні з фактом, 

сюжетом, точкою зору, фабулою тощо. 

Наратологічний підхід до мотиву як літературознавчої метакатегорії 

наразі є найпоширенішим, тому розглянемо його основні аспекти. Наратив у 

широкому розумінні – це низка повідомлених у рамках комунікативного акту 

явищ. В семасіологічному й, ширше, філологічному плані подія не існує, 

поки не повідомлена. Р. Якобсон вважав, що події в наратологічному 

розумінні відбуваються та існують тільки в рамках повідомлення, яке, 

залежно від адресата й автора, формується, розвивається й може бути 

описане метафізичними категоріями часопростору, детермінованості, 

відношення тощо [324, с. 114]. Також спостерігаються тенденції 

наратологічного вживання поняття мотив як неусвідомленого, традиційного, 
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наскрізного, тоді як свідомі авторські нанизування подій в окремому творі 

більше відповідають поняттю «сюжет». 

Проте до мотивів можна зараховувати й несюжетні компоненти твору. 

Так, згідно з концепцією Б. Путілова, існують «несюжетно твірні мотиви, що 

передають емоційні й інтелектуальні реакції персонажів, етикетні аспекти, 

описи атрибутів, місць, персонажів, і сюжетно твірні, що породжують рух 

оповіді або опису, передачу переживання (у ліриці)» [246, с. 190]. Такий 

підхід засвідчує, що мотивом можна назвати будь-який літературний 

феномен, який стимулює динаміку вираження або сприймання тексту. 

Сюжет, як і мотив, на думку А. Веселовського, у проєкції на фольклор 

повʼязаний з більш загальною категорією подієвості і спрямований на те, щоб 

узагальнювати подібні побутові ситуації в оповідну форму [54]. При цьому 

мотив – елементарна й семантично неподільна одиниця розповідності. 

І. Силантьєв порівнює мотив зі словом, яке не може розпастися на морфеми 

без втрати змісту [259, с. 17]. Ми ж схиляємося до думки про подібність 

мотиву до морфеми (значна, проте обмежена кількість, стійкість у часі, 

семантична неподільність, повторюваність у різних комбінаціях, 

неавтономність тощо). 

Отже, мотив є елементарною, базовою компонентою, з певної множини 

яких утворюється сюжет (мотив може «дорости до сюжету»). Власне 

псаломний мотив – це сукупність сакральних архаїчних тем, повʼязаних із 

практичними потребами реалізації духовного. Вивчаючи літературну форму і 

зміст псалмів, можна переконатись, що вони поділяються на три види: хвали, 

прохання і подяки. Межу між цими видами не можна провести виразно. 

Вказані теми часто переплітаються в одному й тому ж псалмі. При цьому 

можна помітити, що у псалмах часто є елементи повчального і філософського 

характеру, а також пророцтва (Пс. 2, 49, 74, 81, 84, 94, 109) розкривається 

символіка (мова йде, наприклад, про чащу, вогонь, горно та ін.). Є в псалмах 

також ряд елементів, повʼязаних з храмовими відправами. 
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До середини ХІХ століття, коли в результаті накопичення значного 

фольклорного масиву фольклористика перейшла від збирання й фіксації до 

аналізу матеріалу, постала потреба у класифікації й систематизації цього 

матеріалу. В рамках такого напряму діяльності вперше було здійснено 

класифікацію народних творів за жанрами й сюжетами. Уже на початковому 

рівні з’ясувалося: а) у фольклорі мотив набагато важливіший, аніж сюжет, 

при цьому перший є елементом останнього; б) кількість мотивів невелика й 

обмежена, причому мотив може бути відправною точкою аналізу й 

класифікації фольклорних творів. 

Перші спроби класифікації народних творів за мотивами належать 

В. Проппу («Морфологія чарівної казки») та А. Арне «Вказівник казкових 

сюжетів». Концепція А. Арне щодо можливості класифікації казки за 

мотивами як міжжанровими компонентами не витримала перевірки часом. 

Теорія ж В. Проппа знайшла широке застосування у дослідженнях, оскільки 

в ній зроблено акцент на персонажах (виконавцях дії) як ключових 

ідентифікакторах типу казки, а мотиви він вважав варіативними складовими, 

які не мають кінцевої межі поділу [240]. 

Зазвичай, укладання реєстрів (каталогів) мотивів фольклорних творів 

супроводжується їх класифікацією та аналізом. Так, Ю. Берьозкін в 

«Аналітичному каталозі» міфологічних та фольклорних мотивів» здійснює 

статистично-ареальний аналіз їх поширення та історико-типологічний аналіз 

мотивів. На основі каталогізації зроблені цінні спостереження щодо 

походження, поширення, тематики мотивів та висновки щодо фольклорних 

традицій різних народів. 

Перший практичний досвід укладання збірника фольклорних мотивів в 

Україні належить Іванові Франку, який надрукував в «Етнографічному 

збірнику» НТШ «Показчик казочних мотивів і інших мотивів, ужитих у 

казках». Тут же здійснені й перші спроби їх класифікації. І зараз важливим 

напрямом дослідження псальмових мотивів є інвентаризація й укладання 

реєстрів типових сюжетів, образів-персонажів, поетики й інших релевантних 
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для теми компонентів. Л. Тараненко щодо цього зазначає: «У методологічній 

площині є безсумнівний сенс розпочати попереднє стратифікування простору 

результатів дослідження міфів, на базі якого й доцільно, на наш погляд, 

здійснювати подальшу систематизацію підходів і напрямів комплексного 

вивчення особливостей взаємодії засобів актуалізації всієї множини 

фольклорних текстів малої форми» [272, с. 23]. З іншого боку, Л. Баранкевич 

вважає, що духовний стих (псальма) – твір народного ліро-епосу, у якому 

християнські сюжети потрактовуються довільно. Науковець класифікує 

народний стих за жанрами, які, по суті, вже є першим рівнем класифікації 

мотивів: новелістичні, світоглядні, апокаліптичні, есхатологічні, соціально 

спрямовані, агіографічні, покаяльні [10]. Компромісом між цими підходами 

було б лінійне вичленовування компонентів мотиво-образної системи в 

кожному окремому творі задля подальшого зіставно-типологічного 

порівняння з іншими творами, а на вищому рівні наукового аналізу – з 

іншими жанрами, періодами, етносами. 

Отже, поняття мотив частіше застосовується для дослідження 

фольклорних творів. Воно є метакатегорією зі значним обсягом, куди 

включаються усі наратологічно важливі аспекти – сюжет, образність, поетика 

тощо. В українській та світовій фольклористиці накопичений значний досвід 

аналізу й інвентаризації фольклорних мотивів, що дає багатий теоретико-

методологічний матеріал для подальшого дослідження. 

 

1.2.2. Класифікаційні критерії псальмових мотивів 

 

Фольклорним жанрам властиві як спільні для усієї народної творчості 

риси (анонімність, колективність, чіткий конотативний поділ персонажів 

тощо), так і риси, притаманні окремим жанрам чи групам жанрів. Така 

особливість обумовлює доцільність пропедевтичного аналізу жанру псальм 

задля визначення аспектів їх мотиво-образного дослідження. 
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Генетично на формування мотивів українських псальм повпливали як 

українські ментальні риси, так і зовнішні впливи. Зокрема, українські 

псальми зазнали західних впливів, що зумовило наслідування церковних 

мотивів домінування ліричності над сюжетністю (без її повної редукції). 

Мотив можна розглядати як основний сюжет, чуттєво-образну структуру, 

проте для дослідження фольклорних творів релевантними є насамперед 

сюжетні й образні елементи, які повторюються і не збігаються з основним 

сюжетом (є його складовими). 

Важливим аспектом дослідження псальмових мотивів є обрядовий 

сюжет, тобто обставини їх виконання, обумовлений сюжетною 

спорідненістю жанру псальми з народними думами, плачами, обрядовими та 

соціально-побутовими піснями. Іноді представники класичних російських 

університетів, не заглиблюючись у жанрову природу псальм, продукували 

жанрову «плутанину», що згодом ускладнювало не тільки аналіз, а й 

інвентаризацію фольклорного матеріалу. З цього приводу Р. Кирчів зазначає: 

«Однією з негативних тенденцій, започаткованих такою імперською наукою, 

стало втручання в народну термінологію та зміна її в залежності від певних 

естетичних уподобань і «наукових» концепцій. Наприклад, твори, які самі 

виконавці називали «козацькі псальми», «невольницькі плачі», з 20-х років 

XIX ст. стали називатися думи» [135, с. 113]. Тому при аналізі псальмових 

мотивів важливо простежити за їхньою міжжанровою розповсюдженістю і 

міграцією й уникати невизначеності меж жанру псальми. 

За спостереженням П. Мартиновича, виконання псальм старцями та 

мандрівними кобзарями супроводжувалося спеціальним дійством, що 

свідчить про наявність сакральних мотивів не тільки у внутрішній формі 

жанру, а й у способах його музичної чи речитативної репрезентації, 

побутових чи обрядових обставинах їх виконання. Так, псальми 

виконувалися часто у «хатніх відвідинах» – по приходу мандрівного 

виконавця до подвірʼя господарів. Сценарій такого дійства визначався двома 

факторами: зверненням до господарів (переважно господині як володарки 
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домашнього вогнища) з побажанням Божої присутності й благословення та 

релігійним календарем, який передбачав виконання псальм певної тематики 

(прохання, подяки, хвали тощо) [187, с. 37]. Такі традиції наштовхують на 

думку, що, окрім власне псальмових мотивів, необхідно звертати увагу на 

обрядовий сюжет їх виконання, оскільки між цими внутрішнім і зовнішнім 

наративами існує взаємний детермінувальний звʼязок. 

Як відомо, в основі фольклорної естетики лежить, насамперед, духовне 

осмислення практичного боку життя. Її підґрунтя – аксіологічна складова, що 

бере початок із практики забезпечення основних життєвих потреб. Можливо, 

саме тому фольклорні мотиви у своїй глибинній архетипній суті 

вибудовуються навколо образів життя і смерті як двох визначальних подій, 

між якими відбувається каскад проміжних, які вимагають зусиль, віри, 

сприяння, допомоги тощо. Так, М. Бахтін вважає, що будь-яка розповідь, 

залежно від наративної інстанції, завжди розповідає про смерть (зовні або 

зсередини) [11, с. 374]. 

Усі вищезазначені феномени й закономірності засвідчують, що для 

ліро-епічних та ліричних народних жанрів мотив є більш симптоматичною й 

релевантною категорією для дослідження, ніж для епічних. Так, природніше 

говорити про мотиви ліричних пісень і духовних віршів, з одного боку, й про 

сюжет билин та казок. Для ліричних жанрів поняття мотив частіше 

застосовують через невизначеність обсягу, тому воно більш зручне для опису 

як логічних (сюжетика, ритмомелодика), так емоційних (поетика) 

компонентів твору. 

Багатий матеріал для розроблення методології вивчення фольклорних 

мотивів дають дослідження позасюжетних складових мотиву – образів, 

ритмомелодики, поетики тощо. Так, І. Силантьєв розглядає інваріантність 

мотиву саме в контексті розповідної традиції. З одного боку, науковець 

виокремлює напрями вивчення мотивів (психологічний, семантичний, 

тематичний тощо), з іншого – вказує на універсальні характеристики мотивів, 

що чітко простежуються у фольклорній традиції, а саме: інтертекстуальна 
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природа, функціювання в контексті конкретного сюжету, де він (мотив) 

набуває значимості (праксеологічної, естетичної). У лінгвістичному плані 

мотив розкривається через актантно-предикативну структуру, що має 

часопросторову характеристику [259, с. 88]. Такі спостереження релевантні 

для досліджень малих ліричних та ліро-епічних фольклорних жанрів, які 

виявляють високу стабільність й у народнопоетичному плані та легко можуть 

бути членовані на регулярні й істотні фрагменти у плані вираження мотивів. 

М. Костомаров визначає народні псальми як гімни, думи релігійно-

філософського характеру, головними мотивами яких є покаяння, повчання й 

молитовність. Вказує фольклорист також на споглядальність й осмислення 

буття як на ментальні риси українців, що знайшли вираження в духовних 

піснях [153, c. 19–20]. 

Власне псальмова або кантова мотивна різноманітність гіпотетично не 

має широкого діапазону, оскільки значною мірою випливає зі самого 

визначення й природи духовного вірша. Так, П. Житецький інваріантною 

ідейно-тематичною складовою кантів вважав моралізаторство [126, с. 35]. Зі 

свого боку, гіпотетично перспективними напрямами дослідження псальмових 

мотивів вважаємо взаємодію сталих народних та книжних мотивів, які, по 

суті, стали народними. 

О. Сироїд зазначає, що наразі спостерігається розширення поняття 

«апокрифічний» при дослідженні фольклорних творів. Апокрифічний на 

сьогодні – це той, який став «результатом народного переосмислення 

сюжетів, мотивів, образів, символів біблійних, житійних, або повʼязаних зі 

ще іншими канонічними християнськими джерелами» [260, с. 36 – 37]. У 

звʼязку із цим необхідно проаналізувати співвідношення релігійного сюжету 

та народного домислу, а також комбінації й контамінації мотивів та образів 

унаслідок такого переосмислення. 

Важливим напрямом дослідження є зʼясування взаємодії мотивів 

народних псальм та інших фольклорних жанрів. Так, С. Грица відзначає 

проникнення кобзарських мотивів у народні псальми в окремих регіонах, де 



53 
 

поширені лірницькі традиції. Проте це стосується, насамперед, не сюжетних, 

а композиційних елементів – імпровізаційність, ритміка, речитативність тощо 

[69]. 

Також важливим аспектом дослідження мотивів народної псальми 

вважається прояв у ній нетипових для такого жанру мотивів, зокрема 

елементів побутовості, пародії, національного колориту [260, с. 54]. 

Врешті, важливим маркером визначення фольклорних та 

нефольклорних (релігійних, книжних мотивів) вважаємо співвідношення 

оригінального (одноразового) й неоригінального (повторюваного) в духовній 

пісні. Щодо цього важливим є зауваження О. Плотнікової про сюжет й мотив 

у фольклорі й ранньому древньоруському «історієписанні». На її думку, 

фольклорний мотив навіть у літописному чи художньому творі диктується 

відповідним фольклорним жанром і не створюється заново, а ніби 

обумовлюється «якоюсь прихованою від читача логікою». Герої діють 

передбачувано й внутрішньо керуються такими рівнями світорозуміння як 

міфічний, християнський, ідеологічний та історичний [237, 2004]. 

Зважаючи на різноманітність чинників, які можна враховувати при 

аналізі, компроміс бачимо в лінійному вичленовуванія компонентів мотиво-

образної системи в кожному окремому творі задля подальшого зіставно-

типологічного порівняння з іншими творами, а на вищому рівні наукового 

аналізу – з іншими жанрами, періодами, етносами. 

На основі узагальнення надбань науково-методичного дискурсу та 

пропедевтичного аналізу народних псальм і кантів можна виокремити їхні 

провідні мотиви (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Загальна класифікація духовних пісень за мотивами 

Тип духовної пісні 

(псальми) 

Експлікація мотивів 

Світоглядні 

(пізнавальні, 

Мотиви світобудови, пізнання світу, старозавітні 

мотиви. 
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прогресивні) 

Агіографічні 

 

Про соціальну 

нерівність  

 

Новелістичні 

 

Покаяльні 

 

Апокаліптичні 

Есхатологічні 

 

Мотиви життя історичних канонізованих 

персонажів. 

Про перемоги правди над кривдою, встановлення 

справедливості після смерті, перемогу добра над 

злом. 

Джерело мотивів – сам виконувач: жебрак, лірник. 

Мотив – пригоди з їх життя. 

Мотив грізності душі, її каяття або звернення до 

неї; мотив розлучення душі й тіла. 

Про прихід часів Апокаліпсису й Антихриста. 

Про смерть, Страшний суд та Друге пришестя. 

Як бачимо з таблиці, усі провідні мотиви можна поділити на 

антропологічні й космологічні, які, вочевидь, у творах реалізували щодо 

перцепієнта відповідно праксеологічну й гносеологічну функції. 

Класифікаційні критерії псальмових мотивів є різноманітними, 

оскільки обумовлюються багатьма чинниками. Насамперед – 

міждисциплінарною природою обох категорій (і мотиву, і народної псальми), 

а мотивно-тематичний аналіз – регіоном або часом побутування псальм 

(наприклад, почаївські псальми). Окрім цього, на основі типових мотивів теж 

можна вибудувати внутрішню кількаступеневу класифікацію псальм. 

Зокрема, Р. Кирчів, описуючи специфіку фольклорних регіонів України, 

вживає вузькотематичні таксони, наприклад, пізнавально-біблійні (Про 

створення світу, Всесвітній потоп, Адама і Єву), козацько-невільничі 

псальми з мотивами прохання (світського, а не релігійного) [136, с. 206]. 

Подібною функційно-мотивною класифікацією послуговується В. Кушпет, 

демонструючи історичні підходи до вивчення псальм як гібридних і 

вузькофункційних жанрів (думи-плачі, думи-псалми, козацькі псалми, 

«невільничі плачі», «співана наука» тощо) [161, 2007]. Наявність 

багатоманітних класифікацій, як і відсутність єдиної жанрової та тематичної 

концепції українських народних псальм, тільки підтверджують актуальність 

дослідження їхньої мотиво-образної парадигми, що може стати матеріалом 

для уточнення й увиразнення вищевказаних класифікаційних підходів. 
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1.2.3. Механізми функціювання й розвитку фольклорних мотивів  

 

Розглянемо аспекти визначення поняття мотив та основні механізми 

вирізнення мотивів. Так, Б. Путілов під мотивом розуміє співвідношення 

субʼєкта та його дії (стану, ознаки) [246], а Н. Петров мотивом вважає 

елемент дії, що повторюється й співвідноситься в рамках сюжет – текст / 

мотив – фрагмент [234]. При цьому мотив обʼєктивується формулою 

«мотив+іменник»: мотив смерті, мотив зради тощо. Мотивом можна вважати 

окремі вияви (терми) будь-якого плану: часу і простору, образу-персонажа, 

якісні характеристики, реквізити тощо, які мають одиночний вияв і певні 

границі вияву [249]. Також науковці відзначають парадигматичність мотиву, 

його міжмовний (перекладний) та сюжетний характер [217, с. 2]. Наведені 

вище трактування мотиву вкотре доводять його первинність і значний 

феноменологічний обсяг у фольклорному творі. Оскільки навіть на 

побутовому рівні розуміння мотиву асоціюється з темою та сюжетом, можна 

гіпотетично припустити, що включені науковцями до категорії мотиву 

символи, образи, художні деталі, характеристики й реквізити є насправді 

згорненими (імплікованими) сюжетами і можуть бути експліковані шляхом 

імагологічного та герменевтичного аналізу. 

Попри наявність широкого спектра дефініцій, найбільш поширеним у 

східнословʼянському літературознавстві є визначення мотиву  

Є. Мелетинським, на думку якого, мотив – «одноактний мікросюжет, в 

основі якого лежить дія. Дія в мотиві є предикатом, від якого залежать 

аргументи-актанти (агент, пацієнс тощо). Від предиката залежить їх число й 

характер» [197, с. 118]. Оскільки ми гіпотетично припустили, що образи-

символи є згорненими мотивами, то дією можна вважати акт їхнього 

сприймання й розкодовування. 

Також багатоманіття трактування мотиву як літературознавчої й 

культурологічної категорії можна пояснити зовнішніми щодо артефактів 

факторами. Як відомо, особливості дослідження мовної та літературної 
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природи фольклорних текстів повʼязані з кількома детермінувальними 

фактами. По-перше, фольклор збирався впродовж багатьох століть, що 

зумовило множину відмінних підходів до методів його фіксування та 

вивчення. По-друге, комплексно не досліджено походження та механізм 

верифікації малих фольклорних жанрів. По-третє, відсутня єдина 

універсальна й усебічна методика аналізу малих фольклорних жанрів, що 

продемонструвала би їхній семантичний, функційний та образно-

мотиваційний потенціал. Зважаючи на ці причини, поки не достатньо 

епістемологічних даних для утвердження єдиної таксономії видового 

наповнення фольклористичних метакатегорій «мотив», «символ», «міф» 

тощо. Додатково ускладнює ситуацію й міжнаукове послуговування такими 

метакатегоріями. Так, міф і мотив можна валідно пояснити з позиції 

психології, лінгвокультурології, соціології, філософії, літературознавства 

тощо. 

Варто також враховувати, з одного боку, сталість фольклорних 

мотивів, а з іншого – їхню міжтекстову, міжжанрову, а іноді й міжетнічну 

міграцію, яка супроводжується появою додаткових конотацій, контамінацій 

або інтерпретацій. Щодо цього Л. Тараненко зазначає: «Концептуальний 

простір фольклорних творів малої форми постає у вигляді моделі, обмеженої 

площинами, які віддзеркалюють розвиток суперечностей між вимогами 

соціуму і потребами індивіда, що зумовлює постійний в історичному часі 

приріст жанрових ознак, сюжетів, мотивів, структурних, інтонаційних та 

інших елементів досліджуваних фольклорних творів за рахунок 

різноспрямованої міграції архетипів цих елементів між текстами різних 

жанрів» [272, с. 517]. Така постульована модель уявлення фольклорного 

твору малої форми потребує, насамперед, методів, спрямованих на 

визначення релевантних ознак мікротекстового рівня – образів, мотивів, 

міфів, символів. Ці ознаки виявляються в певних способах обʼєктивації, 

вихідною автономною одиницею яких, на думку Л. Тараненко, виступає міф 
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– одиниця, що є джерелом для усної експлікації «архетипових зародків», 

смислових та структурних компонентів, сюжетів, мотивів, образів та ідей. 

Задля виокремлення робочого визначення мотиву та валідних методів 

його аналізу в синхронії й діахронії необхідно зробити короткий екскурс в 

історію досліджень базових фольклорних феноменів. Якщо відкинути період 

романтизму у фольклористиці, коли збирання народнопісенного матеріалу 

поєднувалося з гетероморфними розвідками та інтерпретаціями, то перші 

теорії, які вплинули на хід розвитку фольклористики, зʼявилися в кінці 

ХІХ ст. Так, прихильники антропологічної теорії (самозародження сюжетів) 

намагалися пояснити схожість сюжетів у різних народів природними 

причинами: орієнтованістю на життєву практику, соціальну природу людини, 

прагненням до пізнання й відображення навколишнього та внутрішнього 

світів тощо. 

У рамках теорії мандрівних сюжетів дослідники наводили арґументи на 

користь сюжетної схожості фольклорних творів навіть неспоріднених 

народів. Це можливо за двох умов: безпосереднього або непрямого 

перенесення за наявності кількох культурних джерел та прямих 

міжкультурних звʼязків [93, с. 300–306]. Міграційна теорія знайшла 

прихильників в українському літературознавстві на межі ХІХ та ХХ ст. Так, 

М. Грушевський довів, що значна частина українських фольклорних сюжетів 

є привнесеною, а задля обʼєктивного відображення фольклорних феноменів 

необхідно враховувати як історичний, так і власне міфологічний аспекти [79, 

с. 351]. Такі спостереження, по-перше, валідні для жанру псальми через 

переважно запозичену систему мотивів; по-друге, міграційна теорія передує 

імагологічним дослідженням, методологія яких релевантна для вивчення 

псальмових мотивів та образів (див. пункт 2.3.). 

Попри надання коментарів збирачами фольклору, а також поширення 

певних, переважно історико-типологічних, концепцій інтерпретації 

фольклорних творів, фольклористика як практика дослідження, а не 

накопичення ще не була усталеною. В. Буряк вказує, що після відносного 
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завершення інвентаризації фольклорних жанрів у кінці ХІХ ст. розпочалося 

укладання показчиків структурних елементів фольклору (образів, мотивів, 

ритміки тощо). Це збіглося з потребою в типологічному, генетичному й 

компаративному дослідженні поетики фольклорних творів [39, с. 45]. 

Наразі доведено, що фольклорні, зокрема міфологічні, мотиви можна 

згрупувати у три типи відображення світу: космогонічне, психофізіологічне й 

антропологічне. Це відповідає трьом основним гносеологічним напрямам як 

на побутовому рівні, так і на рівні будь-якої з форм суспільної свідомості 

кожного народу й нації. За такої умови на найнижчому рівні ієрархії 

результатів такої пізнавальної діяльності перебуватимуть, за Л. Тараненко, 

«архетипні елементи – мотиви, ідеї, фабули тощо» [272, с. 13]. 

Окремим і чи не найважливішим аспектом функціювання й розвитку 

фольклорних мотивів є їх перетворення при запозиченні чи міграції. Так, 

перетворення можна відстежувати як всередині фольклору, так і при 

літературній рецепції. Наявність таких фактів засвідчує горизонтальну 

соціальну зумовленість розвитку фольклору, а стихійне засвоєння духовних 

мотивів у народній псальмі є переконливим фактом такого перетворення.  

Науковий інтерес щодо цього дослідження становить співвідношення 

таких базових і традиційних для культурології (у тому числі й 

фольклористики) понять, як архетип, міф, мотив. Ці поняття 

співвідносяться, насамперед, як психологічне–культурне–літературне. Відтак 

первинним є архетип як колективна психологічна пресупозиція виникнення 

міфів і мотивів. Вони співвідносяться як несамостійне-самостійне, природне-

ментально засвоєне, ситуативне-сугестивне тощо. Міфологізація – це процес, 

постійне динамічне явище, що має різновекторну спрямованість 

(міфологізація, деміфологізація, реміфологізація тощо). Натомість мотиви 

залишаються сталими (або ж зʼявляються нові). Незалежно від аспекту 

дослідження фольклору на мінімальному структурному рівні (образ, мотив, 

міф) важливо простежити за перетвореннями, які відбуваються. На рівні 

мотивів – це, зазвичай, нові комбінації або поява нових мотивів. Науковці в 
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цьому контексті зазначають, що структурні перетворення на рівні 

компонентних одиниць фольклору можуть спричинити зміну лейтмотиву, 

ідеї, жанру й доходити навіть до своєї семантичної чи аксіологічної 

протилежності [219, с. 42–43]. На цій підставі можна зробити проміжний 

висновок: у рамках фольклору будь-яка взаємодія людини зі світом 

розглядається як прояв акціональної парадигми – споглядання, планування, 

виконання або інтерпретації подій та явищ. 

Якщо процес створення мотиву – це поділ реальності на мінімальні 

дієві або комунікативні акти, то міфологізація – це продукування ціннісних 

або семантичних одиниць (міфологем), які виникають у результаті творчого 

й праксеологічного освоєння реальності людиною (на межі практичної та 

духовної діяльності). Для релігійної, як і навколорелігійної, тематики 

народної псальми важливо враховувати міфологічну природу більшості 

мотивів (міфологічна або міфологізована внаслідок надання особливого 

духовного значення описуваним феноменам). За такої умови міфологізація 

має сакральну природу, адже духовний світ та його матеріальні (святі, герої, 

князі) й нематеріальні (релігійні, демонологічні персонажі) представники не є 

прямо доступними для народного пізнання, тому й «обростають ореолом» 

особливості, недосяжності й неможливості повного пізнання. 

Мотив також можна розглядати як процесуальне втілення або 

виявлення архетипних ідей та цінностей у рамках змістового наповнення 

твору. Як і мотиви, архетипи можна подати у вигляді двокомпонентних 

бінарних базових моделей, в основі яких не кореляція, а протиставлення, 

наприклад, «своє – чуже»; «реальне – фантастичне»; «добре – погане»; «живе 

– неживе» тощо. Як відомо, фольклорні твори, що містять елементи епосу, 

завжди передбачають протиставлення, переважно за ціннісною настановою 

«добро – зло», що засвідчує надважливість протиставлення понять «життя – 

смерть». Якщо в літературних творах і протиставлення, й оцінна конотація за 

настановою «добре – погане» може бути нечіткою, то у фольклорних вони 

завжди категоричні. 
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Зважаючи на історичне та синхронне загальнокультурологічне й 

фольклористичне розуміння базових епічних та ліро-епічних категорій, 

можна зробити проміжний висновок: для аналізу фольклорних творів, 

зокрема й народних псальм, доречно використовувати насамперед мотив, 

оскільки він є основним рушієм розгортання наративу у часі. Натомість у 

літературі він є радше допоміжним, менш універсальним елементом. Щодо 

цього в праці «Покажчик фольклорних мотивів: історія, методологічні 

засади, практика» О. Кузьменко підсумовує: «Відомо, що мотив є вузловою 

категорією художньої організації фольклорного твору (тексту, сюжету), а в 

ширшому розумінні – фольклору як феномену культури. Художню палітру 

кожної національної уснословесної традиції складає компендіум запозичених 

та оригінальних міфо-фольклорних сюжетів і мотивів, які піддаються 

переліку, певній систематизації та картографуванню» [158, с. 292]. Наявність 

систематизованих реєстрів та показчиків має полегшити ідентифікацію й 

інвентаризацію образів та мотивів у рамках вивчення такого 

малодослідженого жанру, як народні псальми. 

Отже, мотив та образ – мінімальні ірраціональні компоненти наївно-

побутової картини світу кожного етносу. Серединним компонентом такого 

відображення можуть виступати конкретні фольклорні тексти, а фінальними 

– традиції та звичаї, мовна й дискурсологічна картина світу. Водночас мотив 

як елемент й інструмент вивчення природи псальм є найбільш релевантним, 

характеристичним і жанротвірним за умов врахування його 

лінгвоментальної, міфологічної й наратологічної природи. Можливим є 

також процес укладання корпусу типових мотивів, врахування 

багатоаспектного наповнення обсягу поняття «мотив», а також специфіки 

мотивів на матеріалі народних псальм. 

 

1.3. Особливості розвитку фольклорного образу 
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Через виразну тяглість розвитку фольклору від найдавніших часів до 

сучасності, взаємозвʼязок мислення, мови, музики існує думка, що фольклор 

як вид мистецтва виник у надрах первісного суспільства і розвивався 

впродовж багатьох тисячоліть, життя його не припиняється й тепер.  

Зауважимо, що в найдавніших піснях міститься дуже багато спільних 

рис у фольклорі словʼян (як західних, так і південних), зокрема в ритміці, 

поетиці. У ліриці кожного народу виробляється його індивідуальність та 

національна характерність. Якщо в попередньому періоді переважала 

речитативна-декламаційна мелодика, то пізніше – кантиленний (пісенний) 

тип наспівності. Мовно-синтаксичний принцип допомагає краще 

зорієнтуватися в надбаннях культури кожного народу. Вкажемо й те, що 

часто терміни «жанрова тематика», «тематична група» вживаються як 

синоніми, підпорядковуються родові і вказують на його внутрішнє 

розгалуження [252, с. 16]. 

На основі вивчення системи структурування речення можливо, на 

підставі аналізу спеціальних досліджень, визначити реальну картину 

становлення музичного синтаксису речень, отже, вказати на головні етапи 

розвитку й буття жанрів. Таким чином, можливо за простими реченнями 

визначити і простий період виникнення комунікативних жанрів, наприклад, 

становлення, розвиток простого речення властивий для трудових і 

сигнальних пісень (найдавніших жанрів). Вважається, що за визначенням 

періоду зʼяви музичних поспівок (коротких кодових формул звертального, 

командного, прохального характеру) слідує і визначення початку генезису 

словесно-музичної фольклорної форми. Заведено вважати, що від кінця 

палеоліту до другої половини першого тисячоліття н.е. тривала епоха 

найдавніших предків раннього словʼянства. Здобутком цього часу є сигнальні 

пісні, які почали сприйматися як звукова емблематика. До них приєднуються 

веснянки, русалії та інші, тим же періодом обумовлені відмінності в їх 

виконанні. 
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Виконавцями пісень здебільшого були жінки, вони були і творцями 

мистецтва. Хоча археологічні знахідки не дозволяють відтворити духовний 

світ буття, але, на думку А. Іваницького, логічна сторона розвитку мистецтва 

піддається може бути вивчена через реконструкцію складносурядного 

речення. Дізнаємося, що трипільці вже могли перейти до двофразових 

(коротких) «двочастинних» наспівів. Судження А. Іваницького безперечно 

важливі, оскільки він стверджує, що тоді вже мали бути засвоєні такі якості 

ритмомелодики, як моторика, регулярність (спів і танець) та нерегулярність 

(співи, оклики без супроводу рухів, наприклад, магічні звертання до духів 

типу українських веснянок) [252, с. 24]. За складним (складносурядним) 

реченням вислідковується формування й обрядових (дещо пізніших) епічних 

жанрів: календарно-обрядових, родинно-обрядових пісень, билин, балад. 

Подальший генезис фольклорної образності триває через оспівування 

звертань до явищ природи, природних сил і стихій, що, як ми зазначили 

вище, характеризуючи мотивну проблематику, також є етапом розвитку 

релігійних уявлень, отже, й духовної поезії. Ключовим значенням 

міфологічного періоду було його спадкодавче, адже його надбання стали 

базисом для формування нової епохи піснетворення.  

Поступовий розвиток суспільства виводив і фольклорну образність на 

інші щаблі: основний акцент зміщувався на суспільно-історичні події, явища, 

факти. Хоча Київська Русь і втратила державність, але фольклорна творчість 

того періоду зберегла як жанрову (героїчний пісенний епос, думи, історичні 

пісні та ін.), так і образну розмаїтість, що теж збагатилася за рахунок появи 

нових тем, пов’язаних із трансляцією здобутків та втрат у суспільно-

історичному житті народу, при цьому збереглися і зразки духовної поезії:  

замовляння та ворожіння, що виконували магічну функцію; календарно- та 

родинно-обрядова поезія, трансформована та інтегрована в християнську 

обрядовість.  

Того-таки історико-культурного принципу дослідження фольклорної 

образності дотримувався і В. Гнатюк. Як наголосив Р. Кирчів, розгляд 
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словʼянської міфології він започатковує аналізом традиційної культури 

українського народу та оглядом бібліографії, зокрема аналізом напрацювань, 

здійснених у цій галузі. Далі, після внеску Я. Грімма, Г. Ількевича, слід 

згадати про дослідження народної міфології І. Вагилевичем (українським 

фольклористом, письменником). Його праця «Словʼянська демонологія» 

планувалася як монографія про словʼянську міфологію, де мав домінувати 

фольклорно-етнографічний матеріал. На жаль, праця не була завершена, тому 

більш значимим є дослідження Я. Головацького «Очерк старословʼянского 

баснословия или мифологии» (1860), яка резюмувала його тривалу 

попередню збирацьку дослідницьку діяльність. Вона, як і праця 

І. Вагилевича, підсумовувала вивчення образів словʼянської демонології, що 

теж належить до проблематики духовної творчості, через фольклорно-

етнографічні матеріали.  

До питання демологічних вірувань звертався М. Сумцов, відомий 

науковий діяч: фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, 

бібліограф, музеєзнавець. Відомості про дослідження вченого в галузі 

гуманітаристики, для вивчення (при)забутого фактажу на підставі виявлення, 

систематизації, встановлення звʼязку з народним життєписом у науковий обіг 

увів М. Красиков. Його опубліковані матеріали «Великий син 

Слобожанщини. М. Сумцов – дослідник і громадський діяч краю», 

«М. Сумцов і ми» суттєво сприяли популяризації наукового доробку 

неперевершеного знавця історії культури Слобожанщини. Його бібліографія 

праць налічує 1544 позицій, серед інших – дослідження міфології, 

демонології, народних вірувань українського народу в книзі «Культурне 

переживання». Розвідка з демонології міститься й у російськомовній праці 

М. Сумцова «Слобожани» (1919), яку вважають енциклопедією народного 

життя краю, вона містить символічну присвяту: адресується матері-землі, і 

матері-Слобожанщині, і матері-України [216, с. 14]. Демонологія як складова 

фольклорної образності розкривається в темах: «чародійство», «поверʼє о 

мертвой руке», «заговори» та ін. У контексті досліджуваних нами народних 
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псальмів слід зауважити, що М. Сумцов приділяв увагу висвітленню проблем 

кобзарства у його зв’язку із національним визвольним рухом України XVI–

XVII ст., при цьому вивчав духовний та гумористичний репертуар кобзарів, 

лірників слобідської України, аналізував занепад виконавства кобзарства та 

лірництва. Він стверджував, що в Україні 1880 року було понад 4000 

виконавців кобзарів та лірників, тоді як статистика українського музичного 

виконавства 1903 року вже налічувала 2000 кобзарів, лірників. Розуміючи 

фольклоротворчу цінність цієї верстви, М. Сумцов вважав, що їй слід 

приділити належну увагу, оскільки саме їх плечі винесли із глибини минулих 

віків перекази й пісні, історичні та релігійно-моральні пісні, вкрай потрібні 

для народу, його історії та майбутнього поступу.  

Втрата державності, імперська політика, власне українські 

соціоісторичні обставини спричинили появу значної кількості різних 

соціальних верств (кріпаків, бурлаків, рекрутів, чумаків, козаків, невільників-

полонених), кожна з яких сформувала узагальнений фольклорний образ, 

відобразила його в піснях, що відображали її світоглядні переконання та 

вірування, особливості моралі та духовності, уявлення про добро та зло. Все 

це сформувало нову систему фольклорних образів. Проєкцію цих образів 

бачимо й у творах Т. Шевченка, особливо раннього, романтичного, періоду, 

де, як і в народних псальмах, поєднані релігійна складова та історико-

культурна тема, завдяки яким створився новий фольклорний образ – кобзаря-

співця. Ототожнення власне із фольклорним виконавцем у тому числі 

псальмів, яким, власне, й був учень дяківської школи Тарас Шевченко, дає 

нам змогу стверджувати, що тісне переплетення релігійних та народних 

мотивів та образів у персоналії Кобзаря, поклало початок новому 

двосторонньому літературному явищу – уособленню автора з колективного 

та, навпаки, фольклоризації образу реального поета. Завдяки Т. Шевченку, 

фактично, зродився ще один із фольклорних образів – образ кобзаря як носія 

народної духовності та фольклорно освоєної релігійності, співця-творця. 

Шевченкові переспіви псалмів – підтвердження тому. 
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У словʼянських народів Європи біблійні (псалмові) мотиви 

використовувалися багатьма авторами, побутували у літургічних формах, 

переспівувалися лірниками, кобзарями, стихівниками (виконавство 

літургійних пісень). В. Домашовець у своїй праці «Псалми Давидові в 

поетичних творах Т. Шевченка» узагальнює: «Загально в українській поезії 

зустрічається паралелізм тематичний, композиційний, лексико-

синтаксичний, строфічний, звуковий, ритмічний, прямий, заперечний тощо» 

[90, с. 14]. Українська народна поезія, в тому числі й духовна, через 

паралельні зображення, аналогії відповідає повному розкриттю єдиного 

образу. В українському фольклорі знаходимо й інші жанри, які мали 

психологічний паралелізм, серед них – чи не всі пісенні різновиди. Ще 

В. Домашовець виводить характерну для псалмів поетичну форму 

акростихів. Така поезія адресується слову чи фразі, присвячується певній 

особі. Зародилася вона в часи еллінізму ренесансу бароко, існує і в сучасній 

літературі. Серед псалмів Шевченка використані одинадцять тем, він 

звертається до 1-12, 43-52, 81, 93, 132, 138, 149 [293, с. 14]. Псальмо-

переспіви Шевченка співставні з фольклором з тією відмінністю, що автор – 

відомий. Однак мотиво-образна система, самоідентифікація поета як 

народного співця-кобзаря, зосередженість у його постаті всіх трьох джерел 

псальмотворчості (релігійних, фольклорних та індивідуального генія) це 

змогу розглянути процес творення фольклорного образу на основі 

біблійного. 

Перший псалом узагальнює думку поета і його відношення підсумовує 

псальмові думки. Шевченко вибудовує характеристику праведної людини і 

від різних осіб, відмінних від злої. Псалом нагадує «нагірну проповідь» Ісуса 

Христа. Його слововираз подає образи Бога і представника людства, який 

оспівується словами «Блаженний муж». Ми зустрічаємо за текстом псалми 

докладний опис праведника, благодійника, людини, яка висловлює своє 

ставлення до майбутнього. Цілком зрозуміло, що злі загинуть, а праведники 

побачать Бога, що є етичною ідеєю цього твору, вибудуваною на 
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контрастизації образів добра і зла з використанням заперечного паралелізму. 

Збереження змісту псалма поєднується із Шевченковим фольклорним 

етичним баченням людської та Божої волі: «А в законі Господньому Серце 

його й воля…» [314, с. 358.], – тоді як у перекладі І. Огієнка читаємо: «…та в 

Законі Господнім його насолода, і про Закон Його вдень та вночі він 

роздумує!»  

Шевченкова псальма виконується речитативом та співом, як окремими 

особами, так і всім людом. Шевченко переспівує перший псалм: «Блаженний 

муж на лукаву не вступає раду…». Твір виконується в урочистостях та на 

богослужіннях в Україні.  

Перша псалма не є дослівною. Такого сподівання не можна й очікувати, 

але роздуми і зміст її передаються поетичною мовою. 

У другому псалмі, для унаочнення, подаємо текст: 

Псалм 12 

Доки, Господи, забуватимеш 

мене до кінця? Доки відвертатимеш 

лице Твоє від мене? Доки носитиму 

думи мої в душі моїй і скорботи в 

серці моїм день [і ніч]? Доки буде 

підноситися ворог мій наді мною? 

Зглянься і почуй мене, Господи, Боже 

мій. Просвіти очі мої, щоб не заснув я 

сном смертним. Щоб не сказав ворог 

мій: «Я переміг його» і щоб не 

зраділи вороги мої, коли б я 

похитнувся. Я ж на милість Твою 

уповаю, серце моє возрадіє спасінням 

Твоїм. Славитиму Господа, що добро 

вчинив мені, [і співатиму імені 

Господа Всевишнього]. 

Псалм 12 

Чи ти мене, Боже милий, 

Навік забуваєш, 

Одвертаєш лице своє, 

Мене покидаєш? 

Доки буду мучить душу 

І серцем боліти? 

Доки буде ворог лютий 

На мене дивитись 

І сміятись!.. Спаси мене, 

Спаси мою душу,  

Да не скаже хитрий ворог: 

«Я його подужав». 

І всі злії посміються, 

Як упаду в руки, 

В руки вражі. Спаси мене 

Од лютої муки, 

Спаси мене, помолюся  

І воспою знову 

Твої блага чистим серцем, 

Псалмом тихим, новим. 

 

1845 р. Тарас Шевченко захворів і виїхав у с. В’юнищі, де під час 

перестуди, знеможений, написав поезію на біблійні сюжети. Саме тому 
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поетичним зразкам того періоду притаманний глибокий філософізм через 

власне переосмислення псалмів. Крізь призму Шевченкового філософування 

увиразнюється процес псальмотворення: бачимо його як створення нових 

образів. При їх творенні відбувається трансформація, тобто фольклоризація,  

перетворення ж мотивів проходить за принципом апокрифізації. 

 Шевченків образ Кобзаря-речника поєднує християнський мотив як 

передумову творчого процесу та власний етичний кодекс. Найгрізніше 

звучить його звернення зробити людей вільними [291, с. 33]. Контрастність 

протиставлення краси природи й потворності неволі викликає у переспіві 12 

(13) псалма персоналізоване питання: «Як довго?» Через образ вірянина 

запитує речник, полеміст, а не плакальник. У цій трансформації виразно 

бачимо вже новий узагальнений образ. Питання «Як довго?» турбувало 

полеміста, бо його цікавило ставлення до людей, до молитви. Бог, який знає 

про все, сприймає щиру молитву людини під час переживань, тому псалма 

подає звернення до Бога, псалміст подає перше питання: «Як довго будеш 

мене забувати Господи?» Полеміст же, у стані тривоги, виявляє 

нетерпеливість і собі ставить питання: «Чи Ти мене, Боже милий, навік 

забуває, одвертаєш лице своє, мене покидаєш?» Логічне питання полеміста 

вимагає відповіді, що всезнаючий Бог не може забути своїх дітей, однак 

Шевченків співець вживає імперативну форму прохання «Спаси мене», 

обіцяючи віддяку «псалмом тихим, новим». Так описаний процес 

фольклоризації псалмів через творення нових образів, власне, автообразів: У 

Т. Шевченка – виразника надій та прагнень люду, а в українському фольклорі 

– притаманних народові-творцю ментальних та світоглядних установок. 

Отже, творення фольклорного образу є процесом дуже тривалим, однак 

вивершеним, оскільки його сутність криється в перетворенні псалмового 

мотиву таким чином, щоб його зміст був, за наповненням, якнайближчим 

щодо світоуявлень колективного автора. Яскравим прикладом процесу 

фольклоризації псалмового образу є творення особистості псалмоспівця 

Шевченком, який переломлює крізь себе біблійний зміст, тим проявляючи 
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себе. Таким чином, фольклорний образ твориться співвідносно із виміром 

його творця, є співмірним йому, тому народна псальма цінна у всіх варіантах 

навіть однієї й тієї ж теми насамперед як узагальнений образ народу. 

 

 

 

 

Висновки до 1 розділу 

 

На сьогодні в терміносистемі української фольклористики не існує 

чіткого розрізнення дефініцій понять духовна поезія та духовна лірика. На 

наш погляд, причина цього криється в складності й багатоаспектності 

категорії духовності, що виходить далеко за межі християнсько-релігійного 

світогляду й сфери побутування памʼяток народної творчості (хоча на 

побутовому рівні духовність асоціюється з біблійною літературою і 

цінностями релігійного світогляду). 

Достеменно відомо, що церковний переказ, церковно-співоче 

мистецтво (літургійні форми) й усні пісенні традиції існували паралельно; 

немає виразної межі між жанровими визначеннями духовний вірш і псальма. 

Друге поняття сформувалося в народному середовищі на позначення 

музично-поетичних творів релігійного змісту, що виконувалися поза межами 

церковного богослужіння. 

Жанр «віршів» на східнословʼянських теренах фахівці одностайно 

повʼязують із Хрещенням Русі. Відтак доводиться констатувати, що, попри 

тяглу традицію вживання поняття духовний вірш як жанрового визначення, й 

досі спостерігається певна розмитість його; вони залишаються відкритими, а 

діапазон думок щодо того, що саме вважати духовним віршем,  – досить 

великий. Одні науковці схильні позначати цим терміном тільки музично-

поетичні твори релігійного змісту, що виникли в народному середовищі і 

сформувалися під впливом епічної стилістики. Інші включають в обʼєкт 
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свого вивчення покаянні вірші, канти і псальми, що репрезентують книжні 

позалітургійні традиції духовної творчості. Ще інші дослідники схиляються 

до вельми розширеного трактування досліджуваного поняття, розглядаючи 

духовний вірш як відкриту систему, що обʼєднує народні епічні та ліричні 

вірші, покаянну лірику, релігійні канти і псальми, духовну поезію 

книжкового походження, сучасну авторську духовну піснетворчість, а також 

різдвяні колядки тощо.  

Узагальнимо складники категорії духовний вірш: 

1) епічні вірші, що виникли в народному середовищі незабаром після 

прийняття Руссю православʼя; 

2) фольклорні вірші пізнішого походження, стилістично наближені до 

традицій ліричної пісні; 

3) покаянні вірші, що склалися до XV ст. у монастирському середовищі 

на основі традицій церковної гімнографії; 

4) духовні канти і псальми, що розвинулися в книжній культурі XVII 

століття. 

Надалі у дослідженні ми використовуватимемо термін псальма на 

позначення жанру усної народної творчості, релігійні за тематикою твори 

якого містять поетичний (як першорядний) і музичний (як другорядний) 

складники, використовуються як поза- чи паралітургійний жанр і побутують 

передовсім у напівпрофесійному середовищі лірників. Найчастіше жанрове 

визначення псальма вживається в одному контексті з терміном кант (від лат. 

cantus – «спів», «пісня»), що актуалізує питання про співвіднесеність 

позначуваних цими термінами жанрів. 

Усе це дозволяє визнати, що універсальної жанрової класифікації 

фольклорної сакральної лірики досі не вироблено, хоча синкретизм 

духовного вірша (стиха, вірші), псальми, канта в їх фольклорному розвитку є 

суттєвою підставою вважати будь-який із класифікаційних критеріїв доволі 

відносним. Водночас все-таки зазначимо, що в цілому фольклорні жанри 

розмежовуються за певними родовими ознаками (епіка, лірика, драма); також 
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такими особливостями: формою викладу матеріалу (жанри пісенні, оповідні, 

речитативні та ін.); способами звʼязку з ритуально-обрядовим елементом 

(обрядова, необрядова лірика тощо); ознаками середовища, в якому 

виникають та поширюються твори певних жанрових різновидів (пісні 

родинного життя, козацькі, чумацькі, рекрутські, наймитські). Розрізняють 

також казкову, неказкову прозу. Зі свого боку, жанри диференціюються на 

такі дрібніші утворення: за віковими особливостями виконавців (дитячий 

фольклор); за ознаками розміру тексту (малі жанри) – прислівʼя, приказки 

загадки. При цьому певна усталеність, чітка традиційність, виняткова 

структурно-змістова тривалість і місткість цих жанрів полегшує вивчення 

художнього, ідейного та історичного аспектів фольклору, систематизацію 

фольклорного матеріалу, зокрема псальм.  

Мотив як предмет дослідження у фольклористиці, як і в інших 

наукових царинах, виступає текстовою макрокатегорією, що співвідноситься 

з темою, однак є більш осяжним, але, головне, виконує об’єднувальну 

функцію. Через це ми можемо говорити про мотивну єдність різних 

фольклорних жанрів, певну множину фольклорних мотивів, що дає змогу 

класифікувати їх. Як наративна категорія мотив інтегрує внутрішні 

(психологічні) та зовнішні (фольклорні) вияви колективної творчості, отже 

задіяний (як рефлексія, як результат об’єктивації) у формуванні (репродукції) 

етнонаціональних установок. Мотив як предмет наукового дослідження є 

макрокатегорією, повʼязаною з темою й сюжетом, проте більш загальною, 

такою, що включає усі елементи, спрямовані на вираження характерних для 

аспектів дійсності та способів їх відображення, – мотивів, образів, міфів, 

поетичного мовлення тощо. Обсяг категорії мотиву максимально 

розширений і є концептуальним щодо ідейно-тематичної та структурно-

компонентної природи твору. Будучи міжрівневою (також міжтекстовою та 

міжжанровою) категорією, мотив є найбільш універсальним обʼєктом й, 

водночас, інструментом вивчення фольклору. Характерними маркерами його 

виокремлення є повторюваність, відтворюваність на різних рівнях тексту, 
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семантична неподільність, неавтономність. Аспекти вивчення мотиву – 

фольклорний (трансісторичний), інваріантний та наратологічний. 

Аспекти дослідження мотивів українських народних псальм 

визначаються низкою факторів: українські етноментальні риси, специфіка 

жанру, наявність запозичених образів, сюжетна близькість з іншими жанрами 

(народні думи, плачі, голосіння та інша обрядова й соціально-побутова 

народна поезія). Мотивна природа водночас є маркером і жанру псальм, і 

кантів. Вона не має широкої тематичної різноманітності й повʼязана з 

духовно-релігійною рефлексією народного генія. Загалом усі псальмові 

мотиви вкладаються в такі тематичні групи, як апокаліптичні, покаяльні, про 

соціальну нерівність, агіографічні, есхатологічні та новелістичні. 

Дихотомічна класифікація дозволяє поділити псальмові мотиви на 

антропологічні й космологічні. При дослідженні псальмових мотивів 

насамперед варто звернути увагу на міжтекстову (міжжанрову, міжетнічну) 

міграцію мотивів, їх трансформацію при запозиченні або в діахронії 

(інтерпретація, контамінація, скорочення, розширення, конотація). 

Поняття фольклорного образу пов’язане насамперед із рефлексією 

внутрішнього світу народу-творця. Псальми, що поширювалися апокрифічно, 

спричинили бажання долучити до винятково біблійних образи, що містять у 

собі залишки попередніх вірувань. Крім того, смаки слухацької авдиторії 

обумовили посилення емоційної компоненти, що відображали власні 

переживання. Таким чином, фольклорний образ значною мірою – 

емпатичний.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАРОДНИХ ПСАЛЬМ 

 

2.1. Методологічні засади вивчення народних псальм 

 

Методологія дослідження народних псальм визначається двома 

ключовими факторами: основними методологічними принципами вивчення 

пісенного фольклору й структурною, поетичною та функційною природою 

народної духовної пісні. Остання увібрала в себе канонічні музичні, сюжетні 

й образні елементи й виконує не тільки функцію емоційного вираження 

народного генія, а й настановчу, моральну, таку, що навертає до духовного 

способу життя шляхом зображення реальних чи релігійно-міфологічних 

персонажів та фактів. Вдалим метафоричним терміном «Біблія для вбогих» 

називає духовні вірші Р. Лужний у своїй праці, присвяченій російським 

народним духовним віршам («Rosyjski ludowy wiersz duchowy – Biblia 

pauperum Słowiańszczyzny Wschodniej») [350, с.284–292].  

Спочатку розглянемо процес формування методології вивчення 

народних псальм із моменту початку їх фольклористичної фіксації. Так, 

М. Костомаров на прикладі аналізу окремих псальм уперше здійснив 

структурування мотивів, до яких зарахував позасюжетні елементи 

(наприклад, традиційний ліричний зачин), образи (наприклад, образи Божої 

Матері, ворога тощо) й сюжетні елементи (події та мовленнєві акти, зокрема 

звертання, відповіді, молитви, заклики тощо) [Народныя пѣсни … 1889, 

с. 182–186]. 

Ці перші літературно-фольклористичні спостереження цінні 

можливістю порівняння динаміки змін окремих псальм упродовж 

подальшого народного засвоєння або регіональної специфіки: розгортання чи 
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скорочення сюжету, появи чи елімінації окремих мотивів. Методологічно це 

відповідає генетичному (генеалогічному) підходу в поєднанні з 

текстологічним. На основі спостережень за типом засвоєння канонічних або 

інших книжних сюжетів О. Сироїд поділяє народні псальми на східні й 

західні [260, с. 128]. 

На початку ХІХ ст. фіксація фольклорних творів спорадично 

супроводжувалася їх коментарями та описом. Тоді ж склалися і засади 

перших аспектів дослідження народних та авторських духовних пісень. На 

думку О. Сироїд, яка досліджувала проблеми функціювання та інтерпретації 

усної духовної пісні в першій половині ХІХ ст., уже перші збирачі фольклору 

«сформували цілісну й логічну композицію, що за своєю структурою виказує 

дещо загадковий звʼязок з внутрішнім укладом наших писемних памʼяток – 

рукописних і друкованих збірників книжних авторських духовних пісень, а 

передусім «Богогласника» з його тематичною послідовністю частин: пісень 

Господніх, серед яких особливу роль відіграють різдвяні й страсні; 

Богородичних; присвячених Святим; і насамкінець – таких, які вводять у світ 

людських душевних переживань, повʼязаних з різними гріхами, 

усвідомленням марноти земного життя, невідворотності його кінця та 

продовження життя після смерті» [260, c. 24].  

Отже, в народній традиції на перший погляд анонімні, на перший 

погляд, духовні пісні зберігали структурно-тематичний зв’язок із книжною 

літературою, а найцікавішим для науковців аспектом наукового 

спостереження наразі є видозміни, варіації й контамінації народних псальм 

порівняно з вихідним сюжетом та образною системою. 

Чимало уваги в ХІХ ст. приділялося фольклоризації книжних духовних 

текстів в усному фольклорі, зокрема в низці спостережень С. Щеглової за 

мікротекстовою специфікою книжних стихів у народній традиції. 

Фольклориня виокремлює такі особливості при трансформації книжного 

тексту: а) перестановка строф; б) виокремлення й фіксація окремих строф та 

опущення (елімінація) інших; в) явище народної етимології; г) застосування в 
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незрозумілих для побутового сприймання місцях звукового символізму або 

вживання фонетично подібного слова з іншим значенням; ґ) трансформація 

художнього мовлення в бік народного, більш зрозумілого («в народному 

дусі»); д) вибіркове використання книжного тексту (виходячи з його 

народного розуміння) [317, c. 337–338]. Варіативність та спрощення 

сакральних сюжетів народних псальм можна пояснити і традиціями стихійної 

та практично орієнтованої моделі народної освіти: «Саме народна (модель 

освіти), оскільки увесь її зміст був пропущений крізь народне середовище і 

будь-який твір з репертуару старця враховував народне сприйняття як 

навколишньої дійсності загалом, так і цього твору зокрема. Це стосується 

всього традиційного розмовно-співаного матеріалу – від молитов та біблійних 

розповідей до релігійних псальм та моралістичних «сковородинських» творів. 

Таке старцівське «втручання» у трактування християнської моралі надавало 

творам більшої реальності, наближало їх до народного сприйняття» [161, 

с. 195]. Така етнокультурна трансформація псальмової міфопоетики й мотивів, 

з одного боку, ускладнює вичленовування й аналіз «чистих» образів та 

мотивів, з іншого, – демонструє багатий етнічний культурний пласт, який 

можна описати в категоріях «колорит», «народна тропеїстика», «архетип», 

«сакралізація» тощо.  

У контексті такого підходу варто згадати з методологічних позицій і про 

описані вище спроби М. Драгоманова й, особливо, І. Франка зі збирання та 

впорядкування апокрифічних текстів, їх численних літописних варіантів. При 

цьому І. Франко ще й спостерігав за характером змін протографа, обсервуючи 

індивідуальність переписувача або перекладача, його погляди, схильність до 

самоцензури, обдарованість. Вочевидь, такий текстологічний підхід потребує 

опрацювання дуже багатого поля першоджерел, крім того, на відміну від 

літописів, що залишилися книжними джерелами, псальмотворення 

розвивалося в усній, тому, замість одиничної авторської індивідуальності, ми 

отримаємо збірну. Слід, однак, зауважити, що обраний І. Франком 

масштабний підхід широкої текстологічної аналітики долає властиве 
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представникам раннього європейського романтизму прагнення максимально 

гармонізувати сюжетну охопність і форму (думи, канту, псальми) за рахунок 

зведення різних варіантів воєдино. Це обумовило фактичну фальсифікацію 

текстів, щодо якої вже з другої половини ХІХ ст. велася активна боротьба. 

Значної критики саме в цьому аспекті зазнав збірник І. Срезневського 

«Запорожская Старина» (1833) [267], де, серед інших зразків, у першій частині 

подані чотири надгробні пісні: «Надгробная песнь Свирговскому», «Вторая 

надгробная песнь Свирговскому», «Надгробная песнь Серпяге», «Надгробная 

песнь Чураю». При цьому зауважимо, що такого жанру фольклористи не 

виокремлювали, тому, згідно із думкою критиків [Іваннікова Л. В. Микола 

Костомаров та Ізмаїл Срезневський: захоплення, наслідування, розчарування 

(до 200-річчя з дня народження Миколи Костомарова) URL : 

http://ss.etnolog.org.ua/zmist/2016/3.pdf, с. 12], йдеться про ймовірну 

фальсифікацію, на що, крім іншого, вказує метатекстова єдність названого 

вище збірника: на це свого часу вказували М. Драгоманов, М. Костомаров, 

О. Пипін, Ф. Колесса, К. Грушевська. Однак серед сучасних дослідників нема 

єдності щодо цього явища, наприклад М. Дмитренко у передмові «Від 

упорядників» до академічного видання «Українські народні думи у п’яти 

томах» цитує С. Мишанича щодо недоречності знецінення більш раннього 

фольклористичного доробку в цілому лише на підставі доволі суб’єктивних 

підозр хай і досить авторитетних дослідників пізнішого часу. Таким чином, 

текстологічний підхід у версії І. Франка має право на реалізацію, однак вона є 

дуже складною, здатною, за висловом, наведеним Я. Мельник, «з’їсти» автора 

розвідки.  

Ми навели цей невеликий фрагмент розвитку текстологічного дискурсу 

для того, аби продемонструвати вплив філософських парадигм на 

літературознавство, методологію фольклористики, та й, власне, на 

фольклорний процес. Класицизм обстоює сюжетно-жанрову чистоту, через що 

народні твори були піддані певній цензурі переписувача; модернізм акцентує 

на невідповідності між означенням жанру і текстом, допущеній його 
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збирачами, таким чином підозрюючи їх у відступництві від наукових канонів; 

натомість постмодерні тлумачення сприймають різноманітність як даність. 

Час постпостмодернізму, чи метамодернізму, що вже настав, ще виявить себе 

у наукових підходах, однак тенденції вказують на те, що, ймовірно, 

відбуватиметься поворот до наївної віри першоджерелам, отже, можуть 

з’явитися і новітнє лірництво, як виник свого часу дауншифтинг, і нові 

псальми, до яких можуть бути застосовані підходи романтизму, збирально-

описові методи опрацювання. Наважимося припустити, що нас чекає новітнє 

лірництво й кобзарство у віртуальному середовищі, початок нового 

фольклорного процесу, передумови якого бачимо в блогерстві, ютуберстві, 

тік-токерстві тощо. 

Уже в середині ХІХ ст. спостерігаються компаративні тенденції у 

вивченні псальм, хоча вони були фрагментарними і, радше, принагідними 

(зазвичай у передмовах до фольклорних збірників). Так, В. Варенцов 

порівнював текст «Пісні про святого Олексія» в українській та білоруській 

усній традиціях, дійшовши висновку, що, попри варіативну відмінність, текст 

походить від редакції житія св. Олексія від 1660 року [42]. Незважаючи на 

неточність таких висновків (бралася до уваги тільки одна редакція псальми), 

порівняльно-історичний аспект міцно закріпився в дослідженні духовної 

народної лірики, особливо тієї, яка має книжне походження. 

Порівняльно-історичне та структурно-типологічне вивчення народних 

псальм та інших типів народної духовної лірики поклало початок функційно-

семантичному, наратологічному, ідейно-образному вивченню, а головне – 

позбавило ілюзій і помилок, притаманних першим збирачам фольклору 

періоду романтизму, з їх тезою про абсолютну фольклорну генезу таких 

жанрів. Було доведено, що народна псальма має книжне коріння й 

персональне, а не колективне авторство, проте згодом зазнавала численних 

варіацій, видозмін та контамінацій у результаті апробування, засвоєння й 

уживання у фольклорі східноєвропейських країн. П. Житецький із цього 

приводу вказує: «…Ми не можемо відмовитися від думки, що перші творці 
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дум належали до стану калік убогих, щирих піонерів у народних верствах 

гуманних ідей християнства..., котрих на Україні називають звичайно 

старцями, або дідами... всієї цієї „нищої брати”, котра і досі виспівує свої 

псальми на збіговищах» [126, с. 110]. 

Одним із перших фольклористів, що по-науковому підійшли до 

вивчення фольклору при його фіксації, був польський дослідник Оскар 

Кольберґ (праці «Instrukсji do badania właściwości ludowych» («Інструкції 

для дослідження народних властивостей») та «Pieśni ludu polskiego: 

suplement do tomu 1» (Пісні польського народу: додаток до тому 1). Учений 

пропонував алгоритм збирання-дослідження народних пісень, 

методологічними засадами чого є: 

1. Аналіз пісень з урахуванням соціокультурного контексту 

(місце, спосіб, традиції побутування жанру). 

2. Здійснення регіональної інвентаризації зібраного матеріалу. 

3. Врахування регіональної специфіки досліджуваного жанру. 

4. Фіксування позатекстового дискурсу (ритуалів, традицій 

виконання тощо). 

5. Фіксування й картографування довідок про фольклорні 

жанрові особливості регіону, де відбувається запис [346].  

В. Кушпет у фундаментальній праці «Старцівство: мандрівні співці-

музиканти в Україні (ХІХ–поч. ХХ ст.)» вказує: «Співці добре знали, що, 

коли і де потрібно було виконувати, але мету своєї виконавської діяльності 

вони не розголошували. Однак, проаналізувавши тематику старцівських 

псальм, помічаємо, що поруч із творами «до свят», пізнавальними (про 

діяння та житіє святих) та святиє псальми на поклонєнія (тут виділ. автора) 

існували псальми, які мали моральний вплив на слухачів (підштовхували їх 

до відвідання церкви, молитов, до мирного співіснування з сусідами тощо) 

або впливали на їхній фізичний стан (поліпшували самопочуття, сприяли 

одужанню і т. ін.)» [161, с. 220]. Зі спостережень науковця можна зробити 

важливий методологічний висновок: при аналізі псальм важливо 
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відстежувати вузькофункційні мотиви, які мають, виховне, цілюще або інше 

перетворювальне призначення, а отже, сакральну, чудотворну функцію. 

Гіпотетично в таких фрагментах тексту матиме місце міфологізація мотиву 

(образу) або вже власне міфологічний мотив чи образ. 

У праці «Двадцяте століття в українському фольклорі» Р. Кирчів 

відзначив, що, починаючи з 20-их років (нашестя більшовизму, створення 

СССР, голодомор, колективізація), спостерігається, з одного боку, відхід від 

класичних фольклорних форм, а з іншого, – новий виток «фольклору чудес» 

на основі інтерпретації релігійних сюжетів та посилення есхатологічних 

мотивів, викликане соціально-історичними перипетіями [135]. У збірнику 

статей «Із фольклорних регіонів України: нариси й статті» (Львів, 2002) 

Р. Кирчів розглядає псальми як лірницькі й жебрацькі пісні, які частково 

перекочували до родинно-побутових та похоронних пісень, і називає їх 

«напівнародними», підкреслюючи їхнє релігійне чи авторське походження. 

Так, описуючи лірницьку пісню «Іду я до гробу, темного, сумного», 

незважаючи на ритуальну тематику, він протиставляє її голосінням і 

«йойканням» [136, с.48]. Загалом науковець, аналізуючи ліричний фольклор 

різних регіонів України, послідовно дотримується триєдиного 

методологічного принципу – визначення образів, мотивів та поетико-

виражальних засобів. При цьому традиції, культурне тло, жанрова 

приналежність виступають фоновими пресупозиціями такого аналізу. Також 

Р. Кирчів неодноразово у своїх працях вказує на поетичну та сюжетно-

образну трансформацію релігійних та суспільно-побутових мотивів у піснях 

різних жанрів, що засвідчує валідність трансформативного підходу до 

вивчення образів і мотивів народних псальм. 

Наголошуючи на важливості дослідження фольклористики кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., В. Кушпет відзначає актуальність і провідну роль духовної 

лірики: «Саме в той час почалося активне записування текстів, мелодій дум, 

псальм та різножанрових пісень, фіксувалися духовні розповіді, молитви, 

жебранки, «запроси», подяки, ритуали, звичаї, складалися словники 
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професійної мови, реєстри бандуристів та їхні біографії, досліджувалися 

внутрішній устрій обʼєднань, побутове та мандрівне життя бандуристів, 

лірників, стихівничих» [161, с. 29]. Така увага до духовних жанрів і мотивів 

народної творчості пояснюється, з одного боку, останнім етапом існування 

старцівської та кобзарської традицій, які зникнуть уже на початку ХХ ст., з 

іншого, – віяннями модернізму, який викликав новий інтерес до 

інвентаризації традиційної культурної спадщини. 

Дослідниця наукових підходів до народнопісенної творчості кінця ХІХ 

ст. І. Мазур окреслює традиційний вектор таких розвідок: «Спроба 

класифікації пісень за ознакою соціального побутування – нове явище в 

історії розвитку фольклористики. Такий принцип побудови тематичних 

збірників української пісенної культури стане основним критерієм наукових 

праць фольклористів ХХ століття» [179, с. 81–82]. Фольклориня серед 

вищевказаних принципів наводить такі: 

1. Фіксування й упорядкування пісень в автентичному й 

самобутньому вигляді (без обробок), що становить вищу культурну цінність. 

2. Розробка етнографічної методики збирання-аналізу на 

доекспедиційному етапі. 

3. Встановлення жанру. 

4. Фіксування й опис варіативних зразків пісні. 

5. Фіксування й описування мовної специфіки народних пісень 

відповідного регіону. 

6. Комплексна паспортизація кожного зразка, що полегшує 

подальше власне наукове вивчення [179, с. 81 – 82]. 

Важливим питанням дослідження мотивів народних псальм є 

визначення авторства (якщо не персонального, то хоча б соціально-

групового). Існує думка, що, залежно від підтипу псальми (козацькі, 

старцівські тощо), можна зробити відповідні висновки й про авторство. 

Проте В. Кушпет зазначає: «…цілком очевидно, що в козаків, чиє життя 

залежало насамперед від уміння вправно володіти зброєю, не було ані часу, 
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ані достатнього хисту для створення козацьких псальм, на відміну від старців 

– незрячих музикантів, спеціально навчених, знайомих з «Устиянськими 

книгами» та, зрештою, зобовʼязаних нести у світ Боже слово та пісню-

псальму» [161, с. 150]. Цей факт накладає особливу місіонерську функцію і 

на сам жанр псальми, і на його народних носіїв, що посилює його сакральне 

й міфологізувальне значення, а, отже, – й супровідні мотиви. Сакрально-

ритуальні позатекстові псальмові мотиви посилювалися також традиціями на 

зразок відповідності місця, часу й адресата виконання псальм, що 

підтверджується табуюванням. Наприклад, деякі псальми категорично 

заборонялося співати дівчатам та жінкам.  

Зі свого боку, Д. Білецький у першому томі «Історії української 

літератури» зазначає: «Співці духовних стихів чи псальм із початку самі були 

творці їх. Це були напівосвічені духовні та дуже часто і просто релігійні 

прочани-паломники, так звані «каліки-перехожі», які співали свої релігійні 

твори в супроводі інструменту – гусель, а то й ліри» [26, с. 213]. Автор 

пояснює домінування мотивів набожності, навернення до віри, допомоги 

самим способом життя мандрівних лірників, які, зазвичай, займалися 

паломництвом святими місцями. Д. Білецький пояснює міжжанрову схожість 

мотивів та образів тим, що псальма щодо легенд та билин становить «другу 

громаду української епічної поезії» й створюється паралельно з цими 

спорідненими жанрами, починаючи з часів Київської Русі [26, с. 213]. 

 

 

 

 

2.2. Теоретико-критичні аспекти вибору методології дослідження 

мотиво-образної системи народних псальм 

 

Для історії науки вагоме значення мають гуманітарні аспекти пізнання 

передхристиянського релігійного світогляду наших предків. Тому важливим 



81 
 

є опрацювання доступної жанрології усної словесності, закарбованої й 

розсіяної в доступній літературі словʼянських і несловʼянських народів, 

відповідної бібліографії для евентуальних ситуацій, конкретних випадків для 

підсилення компаративістських порівнянь, паралелей та аналогій, 

відповідних досліджень за публікаціями доступних бібліографічних описів. 

Предметом нашого вивчення у цьому підрозділі будуть дослідження не лише 

духовних віршів чи, зокрема, псальм, а й фольклорних сакральних творів у 

широкому контексті, оскільки, як і псальми, вони були заборонені в 

радянський період. Так був штучно створений науковий вакуум, оскільки ні в 

царині богослів’я, ні фольклористики, ні історії, ні філософії, ні педагогіки 

чи психології духовно-релігійна тема в комуністичному ідеологічному полі 

не мала права на існування. Новітній український же період розвитку науки 

означився декількома процесами, що теж не сприяли розвитку відповідних 

досліджень. Серед них – емансипація тем за науковими спеціальностями, 

таким чином окреслювалися рамки наукового фаху, та протилежно обернена 

до цього сучасна тенденція міждисциплінарності, яка вже й мала би сприяти 

подоланню попередньо сформованої рамковості, однак додає формальних 

складнощів. До цих причин слід додати ще й межування між релігійним та 

світським знанням, що притаманна саме цим фольклорним жанрам. Все це 

призвело до певної обережності щодо вибору дослідницької тематики, яка 

інтегрує релігійну тематику, фольклорну творчість і духовну спрямованість, 

отже, й далеко не достатньо сформованого наукового базису. У зв’язку із цим 

наш аналіз історії досліджень проблематики фольклорних жанрів духовної 

спрямованості ґрунтуватиметься не лише на розвідках, присвячених поезії, а 

й на наукових результатах вивчення інших зразків сакральної фольклорної 

творчості, зокрема й нехристиянського походження. Це свідчить про тяглість 

фольклорної традиції опрацювання вірувань, отже, накладання церковних 

образів та етнічних мотивів, їх подальші спільні існування та розвиток, 

своєрідне вростання християнства в ґрунт світоуявлень українців про добро 

та зло. Ця діада, трансформована в «божественне-демонічне», проявляється у 
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всіх фольклорних жанрах, щоправда у досліджуваному, псальмах, мала 

особливу акцентність власне на світі цінності добра, чистоти, правди. 

Міфологічні, демонологічні узагальнення європейського, зокрема 

українського ареалу, в радянські часи табуювалися так само, як і сакральні, 

давнє мистецтво піддавалося ідеологічному пресингу та фальсифікаціям, 

врешті – знищувалося. 

Збирання й вивчення матеріалів, відомостей з української міфології 

постало в загальноєвропейському контексті та відповідало періоду 

підвищення інтересу до життя простих людей, зв’язку із природою, 

відданості сталим традиціям та давнім ритуалам. Це було обумовлено 

зверненням у кінці XVIII – поч. XIX ст. до тематики пошуку ідеальних 

сутностей, що й були віднайдені в простоті й невибагливості життєвих 

обставин та простоті й чистоті стосунків, регульованих традиціями. Цей 

напрямок, романтизм, зʼявився в Німеччині, після класицистичного й 

просвітительського ігнорування міфології, трактування її як продукту 

темноти, забобонів. Романтична філософія та естетика віднесли міф до 

вищих здобутків народного генія та мудрості. Романтизм у Німеччині 

почався із захоплення міфом у відомій праці Якоба Грімма «Німецька 

міфологія» (1835), що вплинула також на Англію, Францію, 

популяризувалася в Австрії, Польщі, Росії, Україні, інших країнах Європи та 

Північній, Південній Америці. Так був започаткований збирально-описовий 

період опрацювання фольклорних надбань. Розвивалися світоглядні 

орієнтації, не сприймалася буденність, звеличувалося «життя духу». 

Найвище поцінованою ця проблематика була в мистецтві, релігії, філософії, 

розвивався культ почуттів, захоплення фольклором, особливе зацікавлення 

фантазією, екзотикою, наслідуванням природи. Пропагувалася активність 

митця, розглядалася його самобутність (у випадку фольклору – народу). 

Важливим є те, що «Німецька міфологія» Я. Грімма акцентувала увагу на 

вивченні національних міфологій, у тому числі – словʼян. Народну міфологію 

характеризували через фольклорні твори. Ілюстрацію такого підходу 
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використав Р. Кирчів, який навів зразок малознаної статті українського 

фольклориста, етнографа, сучасника і сподвижника «Руської трійці» Григорія 

Ількевича (1801–1841) «Про руську міфологію за народними переказами», 

датовану 1837 р., а надруковану 1839 р. [43, с.10].  

 В. Гнатюк висловив велику шану М. Костомарову за працю «Об 

историческом значении русской народной поэзии» (1843), закцентувавши 

увагу на виокремленні в ній значної кількості різних мотивів та образів, 

поетико-виражальних засобів народних пісень. Тут же науковець визначив 

першопочатки народнопоетичного символу, а тому й численні змістові та 

поетичні риси пісенного українського фольклору. Значно ширше 

розглядається міфологічна тема в українському фольклорі, зокрема в 

народних повірʼях, піснях (за працею «Словʼянська міфологія», 1847). 

Привертає увагу внесок О. Афанасьєва, представника міфологічної 

школи в російській фольклористиці, зокрема його монографія у 3-х томах 

«Поэтические взгляды славянина на природу» (1865–1869). Україніка 

представлена як в основному тексті, так і примітках, порівняльних 

відомостях з українського фольклору (як друкованих, так і рукописних 

працях). 

 Монографія українського дослідника О. Потебні «О мифологическом 

значении некоторых обрядов и поверий» (1865) цілковито базується на 

результатах аналізу зразків, виявлених в українському субстраті. Цю ж 

проблематику бере за основу І. Нечуй-Левицький у нарисі «Світогляд 

українського народу. Ескіз української міфології» (1876).  

Не можна оминути увагою величезний масив фактологічного матеріалу, 

зібраного фольклористами, етнографами, згуртованими навколо Південно-

Західного відділу Російського географічного товариства під керівництвом  

П. Чубинського, й опублікованого у 5 томах «Трудов етнографическо-

статистической экспедиции в западно-русский край» (1872–1878). Вони 

багаті на етнографічні, фольклористичні твори, зафіксовані вірування, 
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забобони, світоглядні уявлення, замовляння, обряди, звичаї, пісні, казки 

тощо, містять релікти міфологічних уявлень українців.  

Народній культурі, зокрема й міфології, приділив увагу М. Сумцов. 

Особливо важливою є його монографія «Культурні переживання» (1890). 

Чимало міфологічних матеріалів знаходимо у праці «Фольклористичні 

розвідки» М. Драгоманова, а також у дослідженнях як українських 

етнографів, Володимира Милорадовича, Петра Іванова, Бориса Грінченка та 

низки дослідників, які здебільшого публікувалися на сторінках української 

періодики, так і російського вченого славіста Олександра Веселовського та 

ін. В. Гнатюк зосереджується на розгляді питання міфології, особливо 

передхристиянських часів, зокрема здійснює критичний аналіз й осмислення 

відомостей про богів, різні культи у княжі часи, народну демонологію. В 

«Історії України-Руси» М. Грушевський орієнтує вивчення української 

міфології на «новочесну науку». Таку ж позицію посідав В. Гнатюк у своїх 

наступних працях, оскільки М. Грушевський був для нього авторитетом. 

Варто зазначити, що автор нарису аналізує і називає відомості з української 

міфології, опубліковані в іноземних дослідників (О. Кольберга, 

А. Подбереського, Є. Руліковського, В. Ястребова та ін.). Аналіз спадщини 

В. Гнатюка можна здійснювати по-різному, незалежно від обраного підходу 

вона є важливою для науки. 

Однією з актуальних проблем сучасного літературознавства, 

фольклористики є необхідність вивчення особливостей духовних стихів, 

молитов, псальм, кантів, оскільки в попередні періоди їх досконало не 

аналізували. 

Перші прояви донаукової уваги до духовної поезії сягають Х ст., 

зокрема прийняття Християнства. Як констатує «Історія української 

літератури», старій владі докиївської Русі була необхідна політична, 

ідеологічна підтримка. Державна стара політеїстична язичницька віра, 

породжена патріархально-общинним відносинами, для християнства була 

уже не придатна. Згідно із задумом княгині Ольги та князя Володимира, у 
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988–989 роках було запроваджено християнську релігію у її східному 

візантійському, грецькому різновиді, що створило благодатний ґрунт для її 

народно-побутової рефлексії. 

На думку Д. Чижевського, цей доісторичний період вивчений мало, 

тому слід визначити жанри, які творилися автохтонами, повʼязати їх із 

традиціями інших цивілізацій, які збагачували перекази, легенди, псалми, 

псальми, канти, молитви [244, с. 232]. Спершу фольклорні жанри духовної 

тематики були представлені описами дій святих, пустельників та мучеників, 

чуд. Г. Нудьга визначив, що це – легенди релігійного змісту. Інтенсивно вони 

розроблялися в XIII–XIV ст., тоді ж зʼявився популярний збірник «Золота 

легенда» [60, с. 150]. 

М. Драгоманов (1876) здійснив класифікацію малих епічних 

фольклорних жанрів. Використавши досвід наукових студій Г. Булашева, 

Б. Грінченка, П. Куліша, П. Чубинського, І. Франка, науковець описав сім 

тематичних груп: 

1) природа; 

2) міфологія, мерці; 

3) люди, наділені чудодійною силою; 

4) скарби; 

5) родинне і суспільне життя; 

6) історичні події; 

7) бувальщини певної місцевості. 

Інше групування жанрів подав Ф. Колесса, який виокремив групи за 

темами апокрифів:  

1) легенди старозавітні (про початок світу, Бога і сатану, Адама і Єву, 

Давида, Соломона та ін.); 

2) новозавітні (про Христа, Богородицю, Петра і Павла, їх мандрівки і 

чуда); 

3) про святих (Миколу, Варвару та ін.); 

4) про позагробне життя й кінець світу; 
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5) легенди, притчі про щастя й долю [135, с. 488].  

Духовні стихи зʼявилися в докиївський період Русі, коли праукраїнці, 

на думку М. Грушевського, визначали своє місце в індоєвропейській родині. 

Культурні взаємини формували розвиток міфології, традицій під впливом 

германських і литовських – з одного боку, віруваннями іранських та 

індійських – з іншого. Подібності в молитвах, піснях через санскритські 

(Веди) та індійські традиції, розвивалися також у світоглядних поглядах 

сприймання горішнього світу, символізації предвічного дерева життя, вогню; 

появі оберегів і звичаїв [58, с. 5–6]. 

Характерні художні особливості притч: їм не притаманна описовість, 

характерна іншим епічним творам, природа згадується лише за необхідності, 

для декорації. Тут нема описів пейзажів, інтерʼєрів тощо. Існують певні 

пояснення правильного змалювання образів людей. Персонажі притч, 

зазвичай позбавлені зовнішніх прикмет (не даються їхні портретні 

характеристики, елементи зовнішності згадуються лише за умови, що це 

необхідно для втілення ідеї). Відсутнє в них розкриття характерів, не 

вказується на їхні індивідуальні риси. Образи у притчі – сформовані, 

постають субʼєктами морально-етичного характеру, вибору [135, с. 4–174].  

Словник літературознавчих термінів О. Пулинця, як ми вже зазначили, 

одночасно подає варіанти означень, які підходять псальмам під назвою 

канти. Мандрівні дяки виконували псальми відповідно до вподобань 

слухачів. Ці твори просякнуті світським, комічним змістом. В. Микитась у 

книзі «Давньоруські студенти і професори» розглянув феноменальне явище 

української давньої культури, шкільництва, функції українських мандрівних 

студентів і «мандрівних дяків», які в Україні іменувалися: «школярі», 

«бурсаки», «спудеї», «нижчі студенти», «бакаляри», «миркачі», 

«канцеляристи», «недоуки», «вандровані пахолки», «пиворізи», «мандрівні 

дяки», «горілкопивці» [12, с. 240–261]. У дослідженнях та мистецьких творах 

констатувалося, що їх виводили як потішників, голодранців, бешкетників, 

завзятих до випивок, любителів пива і браги, авторів гумористичних 
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бурлескно-травестійних творів, визначених громил-дяків, вʼюнких 

канцеляристів. Маємо зазначити, що це явище слід розглядати значно глибше 

й серйозніше, визначити, що гумор був лише прикриттям, найдоступнішим 

засобом добування провізії, визначальною рисою індивідуального характеру 

українців, як тих, хто говорив, так і тих, хто охоче слухав [там само]. 

Зазначимо, що з використанням псальм складалися духовні вірші, наявні в 

репертуарі сліпих лірників, кобзарів, старців-псалмоспівців, стихівників. 

Зосередимо увагу на власне літературознавчих та культурологічних 

аспектах дослідження мотиво-образної системи народних псальм. Як уже 

йшлося в попередньому аналізі, одним із універсальних підходів є 

компаративний. По-перше, на ньому ґрунтується імагологічний аналіз  

(див. п. 2.3.), по-друге, порівняльне зіставлення на рівні регіонів, періодів 

виконання псальм чи навіть етносів дозволяє спостерігати контамінації 

(перетворення) сюжету чи образу або і його заміну на інший. Так, на користь 

компаративного міжетнічного вивчення народних псальм свідчать факти 

видозміни або навіть заміни одного мотиву (образу) іншим. Наприклад, у 

циклі духовних віршів про святого Олексія в окремих українських 

інтерпретаціях можна простежити заміну його образу зображенням блудного 

сина тощо [260, с. 472]. 

Л. Білецький аналізує народні псальми (або стихи) посюжетно 

(тематика, фабула й ідея) та пообразно, не роблячи значних узагальнень, у 

той же час досліджує конкретні найбільш популярні псальми, серед яких 

центральне місце посідають «Голубина книга», «Пісня про Лазаря» та цикл 

стихів про святого Юрія. Автор розглядає поняття псальми, канта й 

духовного стиха як синонімічні й проводить паралелі в мотивах та образах 

між псальмами з одного боку, й легендами, билинами, думами та народним 

піснями – з іншого [26, с.198–215]. Важливим спостереженням науковця є 

зʼясування місця псальм серед інших фольклорних жанрів духовного 

спрямування та визначення тематичних рамок народних псальм: «Ці всі 

духовні стихи чи псальми тут показані є тільки частина доробку з української 



88 
 

народної релігійно-моралістичної поезії. Починаючи від героїчних, псальми 

виявляють одну найповажнішу ідею української релігійної лірики – допомога 

найбіднішим, найупослідженішим, які ні від кого вже не чекають захисту» 

[26, с. 198–213]. Перу Л. Білецького належить виокремлення провідного, 

спільного для всіх псальм лейтмотиву: у світі існує протистояння Кривди і 

Правди. Остання – завжди на боці нужденних, до яких у крайньому 

термінальному становищі приходить правда в образі людей або міфічних 

істот «з іншого світу, від Бога» [26, с. 213]. Так, Л. Білецький, можливо 

ненавмисне, окреслив супермотив Бога як утілення вищої правди й Іншого, 

того, хто не присутній у буденному житті, натомість з’являється як місіонер 

для допомоги нужденним. 

В. Домашовець, досліджуючи феномен псалмів Давидових у творчості 

Т. Г. Шевченка, зазначав: «Т. Шевченко не був єдиним поетом у світі, який 

переспівував псалми на свою рідну мову. Він мав чимало попередників й 

сучасників, зокрема й серед інших народів. У Середньовіччі їх обробляли 

всюди в поетичний спосіб. В Україні найбільше поширені були вони у 

вигляді пісень у XVI–XVII ст. У XVII–XVIII ст. псалми компонували й 

виконували мандрівні дяки, а в XIX ст. – бурсаки-школярі. Псалми були 

великим репертуаром лірників у вигляді духовних віршів або духовних пісень 

[90, с. 13]. Серед основних мотивотвірних характеристик української 

народної поезії (у тому числі й духовної) В. Домашовець називає 

«психологічний паралелізм», який буває «тематичний, композиційний, 

лексико-синтаксичний, строфічний, звуковий, ритмічний, прямий, 

заперечний тощо» [90, с. 14]. 

Специфіка дослідження фольклорних жанрів визначається їх 

формою (малі та великі, епічні) та жанротвірними смисловими ознаками, 

домінуванням оповіді або чуттєвості тощо. Відповідно до форми й цих 

ознак, псальми можна віднести до ліро-епічних творів малої форми. 

Л. Тараненко в аналізі просодичних засобів малих фольклорних форм 

визначає основні напрями їх аналізу: «Характеризуючи проблему 
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дослідження взагалі, зазначимо, що проведений нами огляд стану 

формування підходів і напрямів комплексного дослідження особливостей 

взаємодії засобів актуалізації текстів малої форми засвідчив насамперед те, 

що міфи як вихідна базова складова скарбниці усної народної творчості 

містили в собі багатомірний потенціал ідей, сюжетів, мотивів тощо, 

здатних виконувати роль архетипових зародків структурних і 

смисломістких елементів майже всіх фольклорних творів, які виникали з 

плином історичного часу та продовжують виникати дещо в іншій формі і в 

теперішній час» [272, с. 24]. На думку фольклорині, в основі дослідження 

малих форм народної творчості лежить зʼясування «актуалізації тексту», 

«взаємодії засобів» (образних, наративних, мовних), детермінувальним 

началом яких виступає міфологічне сприймання реальності. Отже, варто 

розпочинати аналіз мотиво-образної специфіки псальм від найбільш 

загальних елементів, які, водночас, є мінімальними компонентами – міф, 

мотив, образ. 

Л. Плотнікова зазначає, що ознаками усіх малих жанрів є короткий 

та узагальнений виклад подій, типізовані образи, мотиви й підтекст 

(алегоричний зміст), наявність конотації й (у випадку літературних жанрів) 

– несподівана кінцівка [237, с. 4]. Зі свого боку,  

науковці перераховують і специфічні ознаки малих літературних епічних 

жанрів, що перегукуються як із ознаками псальм, так і можуть бути 

окремим обʼєктом аналізу: спрощена структура, домінування символічно-

образного вираження предмета зображення; специфічні мовні ознаки 

(типові синтаксичні конструкції, лаконічність, структурна простота 

тексту), лінійність розгортання сюжету, надмірна емоційність та, 

найважливіше, «переплетення фактуальної та концептуальної інформації» 

[88, с. 78–79]. Усі вищеперераховані ознаки й феномени жанрів малої 

форми переважною мірою стосуються псальмових ознак, вкладаються в 

мотиво-образну структуру й можуть стати безпосереднім об’єктом 

застосування методів дослідження.  
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Відповідно до індуктивного принципу аналізу, у фольклористично-

культурологічному й власне філологічному підході до вивчення псальм 

доречно розпочинати з ідентифікації, вичленовування, стратифікації й 

інвентаризації міфів та мотивів (при цьому мотив може бути компонентом 

міфу). 

Сучасні антропологічні дослідження пояснюють подібність 

змістових елементів фольклору різних жанрів і навіть різних етносів дією 

спільних етнопсихологічних законів та схожістю народного укладу життя 

[112, с. 43]. У зв’язку із цим потенціал імагологічних досліджень мотиво-

образної структури виправданий тільки за явної рецепції образу чи мотиву, 

а за відсутності такої рецепції треба говорити про універсальну 

фольклорну типологію в рамках жанру або поза ним. 

У нашому дослідженні йтиметься про обрядове обрамлення при 

виконанні деяких народних псальм, хоча і подієвий, і композиційний, і 

чуттєвий складники псальмових мотивів та образів стосуються як 

виконання, так і змісту народних псальм. 

Розширення сучаного інструментарію дослідження фольклорних та 

літературних текстів зумовило актуальність трьох напрямів аналізу – 

філологічного, культурно-історичного та герменевтичного. Зважаючи на 

це, а також на вищенаведені результати аналізу історичного та 

синхронного фольклористичного дискурсів спробуємо екстраполювати 

найбільш актуальні методи аналізу народних псальм з метою обʼєктивації 

й інтерпретації їхньої мотиво-образної парадигми.  

Упорядники енциклопедії «Культурология. ХХ век : энциклопедия» 

(1998) виокремлюють такі міждисциплінарні концепції дослідження 

фольклорних творів, як комунікативна, філологічна, соціологічна, 

естетична та семіотична, які набувають найбільшого поширення [160, с. 

302]. Через достатню гетероморфність й відмінність окремих з-посеред 

вищенаведених концепцій (наприклад комунікативна й естетична) 

вважаємо доцільним у рамках цього дослідження зупинитися на трьох 
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векторах аналізу (культурологічному, філологічному та герменевтичному), 

які можуть подати цілісну парадигму мотиво-образної природи народних 

псальм. Водночас герменевтичний метод виступає звʼязувальною ланкою 

між дещо різнопредметними філологічною та культурологічною 

концепціями. 

Філологічний напрям фольклористичного дослідження – 

найдавніший і найбільш апробований. На думку О. Сироїд, він включає 

вивчення «специфіки мови фольклору, аспектів синтаксичної та 

композиційної організації фольклорних текстів, особливостей 

функціювання в них граматичних категорій, питання формування 

художніх засобів народно-поетичної мови і мовних (семантичних) 

констант фольклорного тексту, проблеми тлумачення значення 

фольклорного слова» [260, с. 37–38]. Із цього предметного для наукового 

дискурсу реєстру найбільш релевантними щодо мотиво-образної 

парадигми народних псальм видаються мовні засоби та наявні в них 

семантичні константи, а також композиційні аспекти організації псальм.  

Також важливим аспектом дослідження псальм на структурному 

мікро- та макрорівні є вивчення специфіки фольклорного мовлення та 

окремих мовних засобів. Серед останніх важливе місце посідають 

антропоніми як об’єктиватори основних актантів (виконавців дії) і як носії 

типових або ідеалізованих характерів. Із цього приводу Н. Колесник 

зауважує: «Доречно використовувати в дослідженні онімів усної народної 

творчості також прийом зіставлення. За нашими спостереженнями, 

фольклороніми мають здатність найяскравіше, найчіткіше реалізовуватися 

у всесловʼянському контексті, у межах словʼянської етнічної й культурної 

спадщини. Причини цього мають різну природу, як генетичну, так і 

функційну, як на рівні онімійної системи, так і на рівні фольклорного 

тексту» [138, с. 29]. 

З погляду культурологічної концепції зазначимо, що в гуманітарних 

науках постульованим фактом є те, що мовна складова образу й мотиву 
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невіддільна від їх поетичної та сюжетної природи, тому важливо враховувати 

лінгвістичні аспекти фольклорної поетики й сюжетики. У цьому контексті 

стають цікавими сучасні підходи до мовних аспектів культури й народної 

творчості зокрема. Так, наразі класична й давно визнана в мовознавстві 

теорія мовної відносності Сепіра-Ворфа, а саме погляди на неї крізь призму 

Гумбольдтіанського вчення, знаходить новий інтерес при застосуванні в 

лінгвокультурології [349; 342]. Її розвиток поклав початок порівняльному 

вивченню концептів та динаміки їх розвитку в гетерогеннних етносах [356; 

357], зʼясуванню їх естетичних та аксіологічних функцій у різних мовах. 

Аналіз відповідної літератури розкриває весь діапазон лінгвістичних та 

навкололінгвістичних підходів до зʼясування етнонаціональних характерів 

задля опису природного, переважно розмовного та народнопоетичного, 

мовлення.  

Загалом, лінгвокультурологія виникла у другій половині ХХ століття як 

міждисциплінарна й практично орієнтована царина. Вона активізувала нові 

джерела пізнання культури й ментальності – аж до традицій і способу життя 

[329]. Це означає, що психолінгвістичну та лінгвокультурологічну цінність 

має вивчення будь-яких мовних феноменів, пов’язаних із традиціями та 

життєвою практикою етносу, насамперед, це народний художній та 

розмовний дискурси й закодовані в них етноментальні ознаки, що складають 

мовну картину світу. 

Інноваційний підхід до конструювання мовної картини світу 

викристалізовується в руслі дискурсології, зокрема риторичного дискурсу 

[367]. Риторичні структури як фіксовані «мовленнєво-мисленнєві кадри» 

народного та національного життя проявляються в різноманітних текстах. 

При цьому дискурсивний рівень є найвищим мовним рівнем прояву мовної 

картини світу, а тому має практично необмежені можливості для її вияву й 

конструювання.  

Г. Хасслер проаналізувала концепцію В. Гумбольдта про мовний 

світогляд та його звʼязок із мовним релятивізмом і дійшла висновку: у світлі 
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теорії мовної відносності, попри думку В. Гумбольдта про те, що мова 

розвивається, як організм, у ній є ментальні константи, які, виникнувши 

одного разу, залишаються незмінними органами пізнання світу [342]. Це 

означає, що чим давніший семантичний феномен, тим точніше він 

відображає лінгвоментальні особливості етносу-носія. В цьому плані 

дослідження мовного та фольлорного матеріалу дає більш надійний і 

достовірний матеріал, аніж лінгвокультурологічне вивчення дискурсів. 

Такими сталими ментальними константами на мовному рівні виступають 

значення слів, концепти, на фольклорному – мотиви й міфологеми. 

Отже, одним із ключових методологічних положень нашого 

дослідження виступає теза про те, що в основі будь-якого дослідницького 

аспекту можливо застосовувати мінімальну інструментальну дихотомію 

«структура–функція». Такий елементарний спосіб породження 

епістемологічного дискурсу застосовний як до культурологічних, так і 

філологічних та соціально-комунікативних концепцій. Також доведено його 

ефективність при дослідженні мінімальних значеннєвих елементів фольклору 

(міфів, мотивів, ідей), які глибинно детерміновані триєдиною онтологією 

людського пізнання – психофізично-антропологічно-космогонічною. Таким 

чином, зважаючи на необхідність вивчення мотиво-образної системи псальм, 

де значення виступають по обидва боки структурно-функціональної 

дихотомії, у дослідженні, для досягнення поставлених цілей, доцільно 

застосовувати філологічний та культурологічний (зокрема імагологічний) 

підходи, поєднані герменевтичним. 

 

2.3. Імагологічний дискурс 

 

У кожному соціально-історичному середовищі, отже, і фольклорно-

історичному та літературному дискурсі, формується узагальнене, 

стереотипне й образне відображення феномену чужого (іншого), що є як 

результатом пізнавальної діяльності, так і рефлексії «я» на тлі «не-я». 
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Взаємодія «свого» й «чужого» в культурологічному значенні знайшла своє 

вираження в імагології як міждисциплінарній царині пізнання, образного 

відображення, оцінювання й продукування етнонаціональних (соціальних) 

стереотипів вказаної антитетичності. Отже, імагологія – вчення про образи. 

Культуротвірна й наукова епістемологічна роль імагології полягає в 

тому, що, досліджуючи інше й чуже у народній чи авторській рефлексії, 

дисципліна виявляє інструменти такого пізнання, механізми вироблення 

стереотипних уявлень, способи й час формування аксіосемантики тих або 

інших одиниць, знаків і культурних феноменів. Отже, пізнаючи іншого, 

пізнаєш себе. У такому контексті можна підсумувати, що імагологія вивчає 

способи рецепції феноменів «іншого», «чужого», «не-я» і тим самим 

дозволяє вивчити феномен «свого» в контрастивному або фоновому 

зіставленні з чужим. Також на тлі вивчення й пізнання чужого легко 

обʼєктивувати інструменти й механізми народно-стихійного чи авторського 

пізнання. 

Обʼєктом імагології є уся царина гуманітарних дисциплін, які вивчають 

або потенційно можуть вивчати культурні й природні феномени «чужого». 

Тому імагологія тісно взаємодіє з літературознавством, фольклористикою, 

історією, мовознавством, психологією, культурологією – усіма науками, які 

вивчають людину й культуру. 

Також імагологічні підходи проникли й у суспільно-політичні науки – 

історію, право, політологію, соціологію. Зокрема, В. Ліппман уперше вжив 

поняття «імагологія» щодо соціологічних досліджень. Відтак, імагологія не є 

винятково метафізичною наукою, вона ґрунтується на позитивістських 

експериментальних началах [348, с. 14]. У цьому плані спеціалісти з 

імагології можуть послуговуватися документальними джерелами й фактами, 

що відкриває широкі можливості для зʼясування причин змін історичних, 

культурних епох тощо. 

У Західній Європі з 1990-х рр. розвивається прагматичний аспект 

імагології, спрямований, використовуючи відомості антропології, психології 
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та семіотики, на формування спілкування й взаєморозуміння між людьми, 

здатий нівелювати міжгрупові відмінності в суспільстві [352, с. 209]. 

За О. Ощепковим, сучасна імагологія, попри сигніфікативну 

невизначеність, має щонайменше пʼятикомпонентне трактування: 

1. Дослідження літературного дискурсу на предмет наявності й 

інтерпретації образів чужого. 

2. Розділ літературознавства, який вивчає образи. 

3. Розділ історії, що займається вивченням суспільної свідомості на 

предмет розуміння й уявлення про історичну інакшість (інші епохи, 

країни). 

4. Соціокультурологічна царина досліджень із вивчення взаємодії, 

взаєморозуміння й культурного діалогу між відмінними етносами. 

5. Прикладна галузь, яка вивчає способи формування іміджу (синонім 

– іміджелогія) [229, с. 252]. 

М. Ільницький у методичній праці «Порівняльне літературознавство : 

навчальний посібник: у 2 ч.» обстоює думку, що міжкультурний діалог 

можливий тільки за наявності уявлень його учасників про себе та про 

партнерів з комунікації, причому таке взаємне уявлення вибудовується 

передовсім через сприймання себе, сприймання іншого та сприймання себе 

через віддзеркалення в іншому. Науковець визначає імагологію як сукупність 

наук, які вивчають таке сприймання через усі можливі аспекти, які є 

предметом міжкультурного діалогу (мистецтво, культура, політика, 

література, психологія, історія, соціологія тощо) [117, с. 244]. 

На думку польських дослідників, імагологія виникла не в соціології, а в 

компаративістиці, зокрема її герменевтичному напрямі, представленому  

Ж.-М. Муром. На його думку, народна уява схильна до створення утопічно-

ідеологічних образів іншого реалізує дві функції: культурологічно 

інтеграційну й дезінтеграційну (соціально вагомі тексти, несучи в собі 

відмінні ідеології у вигляді образів чужого, руйнують націю). Отже, в цьому 

контексті імагологія – герменевтично-феноменологічний підхід до 
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інтерпретації образу світу третьою стороною (перша сторона продукує 

феномени, друга – спримає їх як чужі й створює образ, третя, наукова, – 

інтерпретує й тлумачить) [361]. 

Новий виток розвитку імагології припав на рубіж ІІ–ІІІ тисячоліть. У 

цей час відбувся так званий «релятивізм національних категорій», який 

полягав у тому, що імагологічна увага з найбільш характерних маркерів 

(відомі особи, символи, події) перемкнулася на масові й індивідуальні 

феномени. Основним обʼєктом стало вивчення образу іншого в широкому 

розумінні й на тлі певної культури, до якої належить науковець-імаголог [80, 

с. 85; 92, с. 55–60].  

У цей період розширюється обсяг імагологічного обʼєкта з погляду 

суспільних наук – політології й історії. Якщо перша стала приділяти увагу 

практичним питанням іміджу політичних діячів, влади та способам 

трансляції їхніх (по суті чужих) ідей, то історики почали вивчати не тільки 

персоналії, дати й події, а й архітектоніку, мистецтво, жести, побутові 

предмети, звички, що характеризують певний період історії й доповнюють її 

інтерпретацію культурологічними кодами [36, с. 7]. 

На початку експлікації імагологічного підходу до вивчення народних 

псальм необхідно зʼясувати основні метакатегорії імагології: функції, 

предмет, основні поняття. 

Загальною й первинною функцією імагології є пізнавальна, яка є 

обопільно важливою як для «свого», так і для «чужого»: соціальні групи 

(етноси, представники субкультур, прихильники ідеологій тощо) з 

допомогою імагології здійснюють міжкультурну комунікацію, пізнають 

культуру одне одного. 

Х. Дізеринк наголошував навіть на політичній ролі імагології й 

літературознавства зокрема, вважаючи, що імагологія дозволяє пізнавати 

етносам один одного на тлі спільного багатонаціонального й 

мультикультурного простору [336, с. 13]. Натомість, на думку Дж. Лірсена, 

імагологія походить від етнолінгвістики, зокрема від фольклористичних та 
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літературознавчих спостережень Я. Грімма. Він вважав, що в основі 

національних літератур лежить спільна ментальна тотожність народів. 

Особливо це помітно в усній народній творчості [347, с. 17–18]. 

Щодо категорійного апарату імагології, то вона, перебуваючи на межі 

наук, використовує літературознавчі, культурологічні й етнопсихологічні 

терміни. Особливо активно нею застосовуються поняття з теорії 

інтертекстуальності, дискурсології й рецептивної естетики. Нові знання 

(епістеми) породжуються в когнітивному дисонансі між самоусвідомленням і 

рецепцією чужого. 

Наступним ключовим поняттям імагології є стереотип – стійкий, 

спрощений й апріорі оцінений образ у свідомості певної групи, який виконує 

захисну функцію, не дозволяючи щоразу при сприйманні обʼєкта приймати 

нові рішення, здійснювати оцінку й інвентаризацію. Загалом стереотип 

вважається негативним явищем, оскільки виключає усвідомлення 

багатоманітності й неоднозначності обʼєктів навколишнього світу [332, с. 8]. 

У фокусі вивчення імагології – образ, який, окрім індивідуального, 

оказіонального й спорадичного, завжди містить загальне, спільне, типове. 

Так, Д. Наливайко вважає, що літературний образ як обʼєкт вивчення 

імагології містить ознаки етнічної ідентичності й дає ключ до розуміння 

історії, ментальності народу тощо [214, c. 98]. Поширеною також є думка, що 

стереотипи – це сконденсовані й конотовані уявлення про чуже (інше), які 

випереджають реальні уявлення при сприйманні і фактично детермінують 

ставлення до обʼєкта на доперцептивному етапі. У цьому плані стереотип є 

не культурним, а ментальним поняттям [332, с. 8]. 

Основним поняттям імагології є образ, який, залежно від природи й 

функцій, поділяється на видові імагологічні категорії. Так, виокремлюють 

гетерообраз (образ Чужого, Іншого) та автообраз (етнокультурний Я-образ). 

У їхніх рамках можлива внутрішня диференціація за походженням, 

конотативним забарвленням, семантичною природою тощо. 
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Так, феномен повторюваності образів певної культури (маються на 

увазі і патерни поведінки, установки, традиції тощо) знайшов утілення в 

понятті імаготип, уведеному М. Фішером [339, c. 56]. Валідність такого 

образного феномену легко довести, спостерігаючи за поведінкою й 

мовленням представника одного етносу в середовищі іншого: досвідчений 

спостерігач насамперед диференціює атипові установки, патерни й реакції, 

що є індивідуальними проявами колективного імаготипу. 

Імаготип є важливим поняттям імагології, оскільки розуміється як 

субʼєктивний образ зовнішнього елементу світобудови (культури) у 

свідомості представника етносу. Німецький науковець Г. Зібенман, який теж 

проводив імалогічні дослідження художніх образів, доходить висновку: 

«Реальні образи, які ми представляємо у своїй свідомості, не завжди 

збігаються з відомими нам». На його думку, ключовим поняттям результату 

будь-якого пізнання є імаготип – образ, що виникає у свідомості на тлі 

зіставлення з автентичними (власними, автоімаготип) або зовнішніми, 

чужими (гетероімаготип) [360, c. 1]. Етноментальна картина світу, будучи 

досить герметичною й консервативною, відображує нові образи як «ближчі 

до своїх», більш відомі або контрастуючі, чужі, що є основою не тільки 

когнітивного дисонансу, а й наратологічної невідповідності задля 

запозичення або породження нових мотивів. 

У царині фольклористичних досліджень важливо врахувати 

співвідношення нового й етнонаціональних стереотипів та критеріїв його 

засвоєння. Особливо це стосується антропоморфних образів-персонажів, які 

пізнаються й оцінюються у взаємодії з Я-образом, типовими народними 

самоідентифікаціями. 

Найбільш прийнятне для фольклористичного дослідження визначення 

природи імаготипу сформульоване Г. Вілпертом у праці «Словник 

літературних речей» («Sachwörterbuch der Literatur»): носії певної 

ментальності, як і дослідники імагології, свідомо чи ні порівнюють традиції, 
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символи, забобони, вірування й уявлення іншого етносу з метою досягнути 

негласного консенсусу й взаєморозуміння [368, c. 405–406]. 

Науковці також послуговуються збірним терміном імаготема, який 

може включати діапазон цілісних або часткових компонентів обʼєкта 

вивчення імагології: власне образ, міф (міфологізація чужого), імаготип. Так, 

М. Швідерська із цього приводу зазначає, що мінімальними одиницями 

вивчення імагології є імагеми (за аналогією до термінів лексема, фонема 

тощо), до яких зараховують усі мінімальні й неподільні образні, 

характеристичні або наративні фрагменти, котрі зʼявляються й побутують у 

культурі. Дослідниця зазначає, що до імагем можна віднести як тропеїчні 

описи іншого (метафори, алегорії), так й естетично невалідні феномени – 

описи державного ладу, традицій, соціальних умов тощо [362, с. 117]. 

С. Милославська, досліджуючи становлення образу Росії в Європі, 

зауважує, що наука імагологія етимологічно й епістемологічно споріднена з 

низкою інших: соціологічним (іміджелогія), імагологічні студії (маркетинг, 

паблік рілейшнз), імагогіка (психологічний аспект вивчення образів Іншого) 

[353, с. 29]. 

В. Ліппман, увівши поняття стереотип та суспільна думка в 

соціологічному розумінні, відкрив нову парадигму у вивченні й інтерпретації 

колективного та індивідуального свідомого. Автор справедливо вважав, що 

людина, яка перебуває в полоні субʼєктивного «Я» з його ірраціональними 

установками, міфами, забобонами тощо, відбиває у свідомості «образ 

псевдосередовища». Останній – ілюзія, в якій, на думку пересічного носія 

культури, люди живуть як в обʼєктивній реальності. При цьому індивідууми 

вважають, що живуть у власному відособленому світі, хоча він один й 

емоційно нейтральний [348, с. 3–34]. Важливо зауважити, що комунікація 

тільки ускладнює гомогенне розуміння світу, оскільки комунікативні шуми й 

резистентність комунікантів ще більше віддаляють один одного від спільного 

розуміння світу, а надто – елементів чужого в ньому. 
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Російський спеціаліст з імагології О. Ощепков здійснив важливе 

спостереження про те, що для окремого індивіда в соціумі важлива «не 

ідентичність, а ідентифікація» як більш особистісний і субʼєктивно 

забарвлений процес. Це стосується не тільки соціальних ролей, а й відчуття 

приналежності до етносу й нації. Вияв такої приналежності (ідентичності) 

полягає у виробленні індивідом міфологем, установок і стереотипів, що 

маркують таку приналежність [229, с. 252]. 

Новітні часи характеризуються намаганням людини по-новому 

осмислити себе в постколоніальному світі, де шаблони й традиційні цінності 

вперше піддалися серйозному нівелюванню. На тлі глобалізаційних процесів 

по-новому почала цінуватися етнонаціональна та етнокультурна 

приналежність, а кожна національна культура вважається здобутком усього 

людства. У практиці постколоніального суспільства дихотомія «Свій – 

Чужий» максимально спрощена, а то й нівельована, проте у фольклорному й 

літературному дискурсах, які є визначним культурним здобутком, таке 

протиставлення є ключовим у розвитку конфлікту, сюжету, ідеї. 

Завдяки культурній ідентичності, на думку Е. Сміта, індивід по-новому 

відкриває культуру й пізнає себе; самовизначається й починає орієнтуватися, 

розвивати своє індивідуальне «Я» крізь колективне свідоме й підсвідоме 

[262, с. 26]. 

Важливо зауважити, що імагологічні дослідження відбуваються 

переважно в царині компаративістики, при чому досліджуються аспекти 

взаємовпливу, запозичення, спадковості, літературних міжнародних звʼязків 

тощо. Так, у середині ХХ ст. М. Конрад розробив засади основного принципу 

імагології як природного й неминучого літературного впливу в 

міжкультурній комунікації. При цьому науковець виокремив у механізмі 

такого впливу кілька ключових елементів, що його визнають: емітер (надає), 

рецептор (отримує, приймає), трансмітер (передає), інтермедіатор (в 

оригіналі – intermediaire, посередник, канал) [147, с. 329]. У той же час 

зароджується нова школа французької компаративістики (Маріус Франсуа 
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Гюйяр, Жан-Марі Карре), основним постулатом діяльності якої була теза про 

те, що національну літературу можна зрозуміти тільки у світлі її звʼязків з 

іншими національними літературами. 

Якщо провести аналогію між механізмом упливу однієї літератури на 

іншу за М. Конрадом й схемою соціальної комунікації Шеннона–Вівера, то 

можна виявити багато спільного. Річ у тім, що процес літературного читання 

наразі визнаний комунікативним актом, така аналогія свідчить про 

універсальність будь-яких комунікативних впливів. 

Згідно з моделлю Шеннона–Вівера, інформація, яка надходить через 

канал зв’язку піддається двом типам деформації: а) зовнішніми агентами (так 

звані шуми); б) інстинктивним спротивом самого отримувача інформації 

(резистентність). Останній підсвідомо й інстинктивно «захищає» свою 

духовну суверенність й не інтеріоризує все почуте (прочитане, побачене), а 

засвоює вибірково, відповідно до своїх внутрішніх етичних, ціннісних, 

естетичних «фільтрів». У випадку засвоєння імагем, які, по суті, є чужими 

елементами культури, під час сприймання змагаються дві тенденції: інтерес 

до нового й захисна функція власного духовного світу. 

Наразі варто розглянути онтологічну специфіку імагообразів як 

основних об’єктів вивчення імагології з метою екстраполювання цих 

узагальнень на предмет дисертаційного дослідження – мотиво-образну 

специфіку народних псальм. Отже, в основі наївно-побутового відображення 

Чужого (Іншого) лежать колективні та індивідуальні механізми пізнання, 

захисту Власного та суцільної стереотипізації як компромісу між двома 

попередніми аспектами. Стереотип, який співвідносно до індивідуальної 

творчості й обʼєктивності сприймання вважається негативним явищем, у 

народній стихії й фольклорі має свою цінність, оскільки дає змогу вивчати 

спосіб відображення іншого й свого у свідомості представників етносу. 

Дж. Лірсен із цього приводу зауважує, що стереотип – це не спрощене знання 

про феномени власної або чужої культури, а відображення їх реакції, 

суспільного резонансу (за сучасними підходами – іміджу) [347, c. 1]. 
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У цьому плані фольклор є чи не найбільш благодатним матеріалом для 

вивчення стихійних уявлень та іміджів конкретних культур або їх окремих 

елементів. Якщо художня література завжди елітарна (бодай певною мірою), 

представляє ідіостиль автора-інтелектуала і не може бути повноцінним 

джерелом стихійного іміджу чужих елементів культури, то фольклор 

(колишній і сучасний) дає цінний матеріал для стихійного розуміння як своєї, 

так і чужої культури. Причому чужа культура, зазвичай, видається 

авторитетною, часто – взірцевою («У сусіда хата біла»). 

З іншого боку, стереотипи стихійного (фольклорного) імагологічного 

відображення світу водночас є деструктивними, амортизаційними 

посередниками, які спрощують і примітивізують процес пізнання, 

позбавляють реципієнтів власної думки, нестандартного мислення, 

можливості засвоєння чужого через особистий, а не колективний досвід. 

Методологічним постулатом імагології виступає той факт, що стихійне 

народне відображення іншого містить мінімум об’єктивної інформації, тоді 

як зручні й часто ірраціональні уявлення абсолютизуються й закріплюються. 

Це означає, що в імагообразі найбільше відбивається не стільки знання про 

чуже, скільки спосіб засвоєння, вироблення уявлень і самоідентичності 

етносу. Тобто імагообраз непрямо відображає самого реципієнта, у випадку 

фольклорного відображення – національний характер. У звʼязку з цим в 

імагологічних дослідженнях фольклору важливо ставити не звичайне 

питання «Чи правдиве дане відображення чужого?», а методологічне «Як 

формується таке уявлення про чужого?»  

Із вищезазначеного випливає, що при імагологічному аналізі 

фольклорних творів важливо диференціювати автообрази, образи чужого на 

основі реальних ознак та псевдообрази (себе і чужого). Така неоднорідність 

образів у плані їх звʼязку з реальністю неминуча через дію художнього 

домислу, ідеалізації і навіть сакралізації чужих країн або, навпаки, їх 

знецінення або нігілізації (наприклад, образ монголо-татар у фольклорі). 
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Аналіз імаготипів українського фольклору ускладнений тим, що в 

процесі виникнення основного масиву народної творчості (до ХХ ст.) 

Україна практично не мала державності й легальних способів для 

культурного самовираження. Це породило комплекс неповноцінності у 

багатьох представників народних мас (анонімних творців фольклору). Цей 

факт сприяє ще більшій ідеалізації або нігілізації образів, повʼязаних з 

іноземними державами, їх культурами та артефактами. Наприклад у 

народних думах та піснях спостерігаємо сакралізацію країн, пов’язаних із 

місіонерською діяльністю Ісуса Христа, Діви Марії, натомість 

відслідковуємо виразно негативну репутацію народів-загарбників, 

конотативна оцінка яких завжди різка й категорична, не передбачає субтонів 

чи неоднозначності. 

Як уже зазначалося, етнічні імаготипи завжди конотовані категорично 

(позитивні або негативні), і така категоризація досить стійка в часі. Вона 

може бути замінена на діаметрально протилежну з еволюційно-історичною 

зміною ставлення до інших реалій (ксенофобія може змінюватися на 

ксенофілію). Яскравий приклад – стереотипне деструктивно заангажоване 

ставлення до країн Заходу серед населення колишнього Радянського Союзу і 

досить швидка переорієнтація на Європу як взірець достойного життя в 

пострадянський період. На цьому прикладі легко проілюструвати той факт, 

що образ чужого (гетерообраз) еволюціонує або переорієнтовується на інший 

конотативний регістр разом із образом себе (автообразом). Це тільки 

потверджує постулат про пізнання себе через іншого і навпаки. 

Співвідношення й порівняння авто- й гетерообразу породжує культурні 

феномени такого компаративного ставлення: іноземний, екзотичний, з 

шармом, закордонний, етнічний, «не наш», вишуканий, більш сучасний, 

історичний тощо. 

Окремо необхідно зауважити, що значна частина літературних і 

загальнокультурних імагем сприймається й потрактовується носіями певного 

(в нашому випадку – українського) народного характеру крізь призму 
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захоплення й романтичної недосяжності. Це, на нашу думку, повʼязано з 

двома факторами – екзотикою культури й природи інших країн та їх більшим 

індустріальним, культурним та політичним поступом (порівняно з Україною, 

яка тільки 30 років тому формально позбавилася колоніального гніту). Такий 

тип імагем варто номінувати наївними, романтизованими, примарними (за 

Ж.-М. Карре – міражами). Особливо патетичне ставлення здобули релігійні 

іноземні реальні та вигадані персонажі, історичні герої, просвітителі – всі, 

хто реально або потенційно міг би допомогти у визволенні українців від 

колоніального гніту (в часи активного творення фольклору). Ці тенденції 

персоніфікованого обожнювання й ідолізації конкретних іноземних 

персонажів виразно відбилися в жанрі народних духовних стихів (псальм), 

про що детально можна дізнатися зі змісту розділу 3. 

Поширення імагологічних методів у дослідженні фольклору й 

літератури дало новий виток розвитку порівняльно-історичній парадигмі в 

гуманітарних науках. Це, насамперед, пояснюється тотальним зростанням 

міжкультурної взаємодії в епоху електронних ЗМІ, а згодом і Мережі. 

Взаємний пошук типологічного й відмінного в націях, що перебувають у 

культурному полілозі сприяє не тільки пізнанню себе й Іншого, а й 

виробленню комунікативного інструментарію на основі поваги, розуміння, 

толерантності й прийняття, у результаті категорії «Чужий» та «Інший» тепер 

сприймаються не як ксеноморфні, а як індивідуальні, особливі, вияви 

божественної різноманітності у світі живого. 

Ще наприкінці ХІХ ст. французький літературознавець і культуролог 

Луї-Поль Бетц («Критичні спостереження над сутністю, завданням і 

значенням порівняльної історії літератури») відкидав сталість образів чужого 

й аргументував важливість відслідковування динаміки їх змін. Автор 

пропонував експліковувати не тільки окремі запозичені образи, а й вивчати 

«образи країн» у різних національних літературах та фольклорі з метою 

усвідомлення таких образів як інструментів пізнання себе, відображення 

національної онтології в «масштабному дзеркалі іншого».  
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Значний вклад у розвиток імагології вніс Г. Дізерінк, на думку якого, 

«порівняльна імагологія намагається насамперед дослідити й осягнути певні 

форми прояву образів (країн та етносів, прим. автора), як і момент їхнього 

виникнення й побутування. Окрім цього, вона хоче сприяти тому, щоб 

висвітлити роль, яку відіграють літературні образи при зустрічі окремих 

культур одна з одною» [336, c. 131]. 

М. Єрофеєв, досліджуючи образ Великої Британії в рецепції 

російського етносу, зробив цінні узагальнення щодо обсягу імагологічного 

образу, його складових. Науковець розділяв імагологічний образ 

(«уявлення») іншого народу насамперед на «уяву» (ірраціональне, 

продуктивне та репродуктивне) й «поняття» (раціональне, структурно-

схематичне, символічне). Що ж до наповнення обсягу поняття імагообразу, 

то автор включає до нього широкий спектр культурних нематеріальних 

артефактів та суспільних психологічних явищ рецептивного плану, як-от: 

стереотипи, установки, упередження, ідеї, мотиви, міфи тощо [99, с. 29]. Як 

видно з природи перерахованих явищ, окремі з них можуть бути легко 

обʼєктивовані верифікаційними способами (представлені й експліковані в 

науковому дискурсі), інші (упередження, установки) важко підлягають не 

тільки верифікації, а й вимірюванню й виокремленню з народного чи 

художньолітературного дискурсу. 

М. Ільницький з-поміж інших типів імагологічних образів виокремлює 

так званий збірний образ, символічний за своєю суттю, що акумулює різко 

протилежні риси без видимої шкали конотативної перехідності. На відміну 

від індивідуального образу, що у своїх художніх деталях, нюансах і 

внутрішній буттєвості легко співставляється з внутрішньою суттю Свого, 

знаходить моменти співпереживання, відстеження аналогії тощо, збірний, за 

М. Ільницьким, є колективним відображенням чужого етносу з його 

концентрованими й прагматично найвиразнішими рисами [117, с. 264]. 

Також науковець виокремив серед стихійних народних образів Чужого 

(Іншого) якісне протиставлення «ідеалізований – поверхневий» імагообраз. 
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Якщо останній властивий для побутового (ужиткового) рівня 

міжособистісної комунікації, то ідеалізований виконує важливу націєтворчу 

функцію самототожності й самоідентичності в моменти історичних 

перипетій, становлення державності, що характерно для України й досі [117, 

с. 265]. 

М.-Ф. Гійяр, описуючи перспективи порівняльного літературознавства 

в однойменній книзі, відмовляється від традиційного компаративного 

підходу, націленого на спадковість і взаємовпливи, та пропонує вивчати міфи 

й образи, що є наскрізними для різних літератур: «Не будемо більше 

відслідковувати й вивчати ілюзорні впливи одної літератури на іншу. Краще 

намагатимемося зрозуміти, як формуються й існують в індивідуальній чи 

колективній свідомості великі міфи про інші народи й нації – у цьому 

гарантія оновлення компаративістики, новий напрям її досліджень» [229, с. 

251]. Отже, у типологічно-спадковому аспекті схожості літератур, на думку 

науковця, лежить не безпосередній вплив, а функціювання первинних міфів і 

мотивів, які в подальшій літературній рецепції різних народів зумовлюють 

образну, ідейну або наративну схожість. 

Перед тим, як описувати методичні основи дослідження народних 

псальм, необхідно окреслити основні напрями їх імагологічного аналізу. 

Найближче імагологічне поняття, що може бути застосовне для 

дослідження псальмових образів – імагема, а псальмових мотивів, – це 

імаготема (за Ж.-М. Муром). Зокрема, якщо імагема асоціюється 

безпосередньо з етнонаціональним образом іншого, то імаготема – це більше 

за обсягом поняття, що включає образи, сюжети, характеристики, які 

переходять із твору в твір, з однієї літературної епохи – до іншої, при цьому 

залишаються сприймабельними й засвоюваними пересічним перцепієнтом. 

Отже, методологічно застосування імагологічних методів дослідження 

псальмових мотивів полягає в такому алгоритмі дослідницько-пошукових 

дій: 
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1. Ідентифікація образу (мотиву, сюжету) іншого шляхом зіставлення з 

відповідними автентичними етнонаціональними феноменами. 

2. Інвентаризація фольклорних феноменів, маркованих культурно-

семантичною настановою «Чужий» / «Інший». 

3. Класифікація фольклорних феноменів як імагем (імаготипів, 

імаготем) за літературознавчими аспектами (тропеїстика, наративні 

структури, поетика тощо). 

4. Репрезентація імагологічних феноменів з точки зору рецепції 

(включає компаративні методики визначення джерела-реципієнта та 

комунікативного каналу запозичення).  

Основним напрямом імагологічного аналізу народних псальм 

залишається інтерпретація «чужої» картини світу в псальмах та її 

відношення з автентичною національною картиною (протиставлення, 

аналогія, міфологізація, контамінація (зміна) тощо). 

 

2.4. Рамкова схема дослідження мотиво-образної парадигми 

народних псальм 

 

 Формування когнітивного потенціалу фольклору є основною 

функцією його структурно-семантичних одиниць, зʼясовуваних шляхом 

тлумачення символів (образів) і мотивів – мінімальних одиниць народного 

духовного вірша. Найбільш застосовним у дослідженні цього типу 

потенціалу вважаємо герменевтичний підхід, який повинен враховувати 

два типи тлумачення: народну герменевтику як вияв когнітивного 

потенціалу етносу й герменевтичне поле власне фольклору. Тут 

спрацьовує феномен, описаний В. Дільтеєм, за яким система символів і 

знаків, що складають знання, дається досліднику не безпосередньо, а через 

властиву йому систему відповідних символів та знаків. Виходячи з цього, 

валідність результатів герменевтичного дослідження фольклору порівняно 

невисока, проте вона дозволяє виокремити й оцінити ступінь 
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субʼєктивного, інтуїтивного й конкретно-ментального у відображенні світу 

анонімними й, по суті, типовими авторами.  

Підсумовуючи досвід провідних культурологів ХХ ст., І. Грищенко 

зазначає: «Етнічні символи можна визначити як своєрідну систему 

кодування основних рис національного характеру та уявлень етносу про 

світ та про себе. Відбувається кодифікація асоціативного рівня, 

надтекстова організація значення, що містить інформацію про певну 

структуру. Лише носій тієї ж етнокультури може розкодувати інформацію. 

Відповідно, відбувається стратифікація на етнічно Своїх та етнічно Чужих. 

Для процесу декодування етноважливої інформації використовується 

«народна герменевтика» [75, с. 162]. Отже, при герменевтичному 

дослідженні народних псальм важливою є етнічна приналежність субʼєкта 

дослідження, який у свідомості та підсвідомості має інтеріоризовані 

архаїчні елементи культури – міфологеми, мотиви, символи тощо. У такій 

ситуації дослідник може бути відносно обʼєктивним «мірилом» етнічно 

гомогенного дискурсу і здатен породжувати фольклористичний дискурс, 

виходячи з інтравертного відчуття й розуміння. Основною проблемою в 

такому випадку залишається питання верифікації епістемологічного 

знання. 

Що ж до самої методики герменевтичного аналізу фольклорних 

текстів дослідником, який має гомогенну етнічну приналежність, 

доречною видається думка про рефлексію сприймання та розуміння 

ідеального образу через призму особистого і колективного досвіду. 

Унаслідок цього актуалізується звʼязок між досвідом та гносеологічним 

обʼєктом. Останній «забарвлюється досвідом» субʼєкта перцепції, який 

отримує нове ставлення дотепер вже розкодованого дискурсу. Верифікація 

цієї рефлексії і може претендувати на герменевтичну інтерпретацію 

фольклорного тексту [34]. 

Отже, і народна, і наукова герменевтика є результатом усвідомлених 

та неусвідомлених аспектів рефлексії, яка інстинктивно розпізнає 
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найбільш архаїчні компоненти (знаки, символи, мотиви). На рівні форм 

суспільної свідомості таке відображення лежить в основі функціювання 

релігії, через іносказання якої (притчі, алегорії, символи) можна на 

чуттєво-інтуїтивному рівні задовольнити рефлексивні та інші когнітивні 

потреби. У цьому плані псальми як різновид духовної поезії виступають 

благодатним фольклорним матеріалом для герменевтичного дослідження. 

Тут слушною видається думка І. Грищенко про те, що «Етнорелігійні 

символи часто глибоко заховані у психології цілої нації. Вони стають 

елементами підсвідомого представників етносу і створюють звʼязки з 

несвідомими релігійними та іншими інстинктами, часто людина навіть і не 

усвідомлює, що саме ця категорія впливає на перебіг життєвих подій 

конкретної особи. Релігійна приналежність відіграє важливу роль, оскільки 

це не лише оцінний образ Чужого, який зафіксовано в культурі, – це 

значуща складова картини світу [75, с. 165]. Водночас опозиція «Своє–

Чуже» виступає маркером особистої, релігійної та етнонаціональної 

приналежності й актуалізує потребу в комплексному герменевтично-

імагологічному висвітленні проблеми псальмових образів і мотивів (див. п. 

2.3. Імагологічний дискурс). 

Безпосередні обʼєкти й параметри фольклорного тексту, що 

потребують герменевтичної уваги, попри цілісний характер рефлексивного 

сприймання, перебувають, за О. Івановською, у бінарній системі 

«традиційні смисли» – «функційна система субʼєктів-носіїв цих смислів». 

Основні складові цих систем – категорія суб’єктності (народ, соціум, 

слухач, дослідник) та обʼєктна щодо до них «знакова природа фольклору, 

трансмісія традиційного смислу, наратив як функція фольклорного тексту» 

[116, с. 37–38]. Макрокатегорія мотиву саме і втілює усю вищевказану 

правобічну опозицію, оскільки обʼєктивує і знакову природу, і смисл, і 

його трансформацію в рамках певного наративу. 

Що ж до процесу герменевтичного відображення фольклорного 

тексту, то тут неможливо обійтися без категорії «комунікація» як 
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конкретного у просторі й часі процесу внутрішньо- або міжкультурного 

діалогу адресанта: анонімного народного автора; читача, науковця. 

Т. Белюга зауважує, що «обʼєктами взаємодії є текст і адресат 

(реципієнт), котрий, засвоюючи текстове повідомлення, по-своєму його 

інтерпретує і таким чином створює новий текст (третій текст)» [17, с. 133]. 

Тож кінцевою проблемою герменевтичного вивчення народних псальм 

виступає процес верифікації так званого «третього тексту», який є 

результатом взаємодії суб’єкта як носія етнокультурного смислу й 

власного досвіду та об’єкта як утіленого в тексті колективного 

етнокультурного смислу й досвіду. 

Видається слушною думка В. Лисенка про те, що першим етапом 

герменевтичного аналізу, який унеможливлює однобічну, заангажовану чи 

упереджену інтерпретацію є «герменевтична рефлексія власної позиції 

дослідника – усвідомлення власних упереджень та передумов, які можуть 

вплинути на розуміння предмета дослідження» [170, с. 17]. Маркером 

валідності мотиво-образних характеристик народних псальм аналізу за цих 

обставин є максимально обʼєктивне проходження таких дослідницьких 

етапів, як сприймання, розуміння, зіставлення, відокремлення «свого від 

чужого» (ксенологічний аналіз), інтерпретація чужого через проєкцію 

свого (імагологічний аналіз), цілісна інтерпретація «своїх та «чужих»» 

образів крізь призму етноментального характеру, який приблизно 

збігається із самим дослідником (власне герменевтичний аналіз).  

Необхідно також зауважити, що на кожному наступному етапі 

аналізу використовуються елементи попереднього. Так, компаративний є 

наскрізним типом аналізу, тоді як імагологічний включений у 

герменевтичний. Однак усім цим видам аналізу має передувати 

вичленування при перцепції (прочитанні) кожної окремої псальми 

релевантних літературно-культурних одиниць – мотивів та образів. Отже, в 

найбільш загальному вигляді алгоритм дослідження й опису феномену 

мотиво-образної парадигми псальм включає такі етапи аналізу: 
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філологічний (ідентифікація, порівняння) – культурологічний 

(імагологічний) – герменевтичний. 

Включеність попередніх методів у наступні як супровідних 

пояснюється взаємопроникненням певних їхніх методик. Так,  

М. Швідерська вважає, що імагологія у своїй основі є компаративною, 

верифікується у вигляді герменевтичного (інтерпретаційного) дискурсу. 

Тільки так можна з’ясувати глибинну семантику «свого» і «чужого» [361]. 

Звісно, така рефлексивна етносемантика виявляється, по суті, фантазією, 

фікцією, етносуб’єктивною деформацією «своїх» та особливо «чужих» 

феноменів через призму оцінки, практичного значення, стереотипів, 

забобонів, урешті – ксенофобічних тенденцій, метафоричної природи 

мислення і як результат – символізації й сакралізації у вигляді релевантних 

для дослідження мотивів та образів. 

Якщо ж говорити про сам акт реалізації герменевтичного підходу, 

який полягає в перцепції (сприйманні), розумінні й інтерпретації, то варто 

зазначити, що всі ці етапи повинні відбуватися на тлі певного культурно й 

навіть архаїчно акцентованого стану активної свідомості дослідника: 

«Початки герменевтики полягають в архаїчному світорозумінні й 

мисленні, а її філософсько-методологічний апарат формується разом із 

потребою людського розуму й пізнання знаходити відповіді на такі 

питання, які переважають його розуміння» [316]. Значною мірою 

породження таких інтерпретативних знань спирається на інтуїцію, а 

категоріальний апарат – загальнокультурологічний або навіть 

еклектичний. 

Конотація сакральності, присутня і в мотивах, і в образах народних 

псальм, також накладає свій відбиток на розвідку. Вона виступає 

постійним бекґраундом дослідження й акцентує увагу на спільній 

етнокультурній настанові, яку, інваріантно, можна сформулювати так: 

людина не може вплинути на все, тому усвідомлює, що явища вияву добра 

і зла мають певною мірою божественну, космічну природу, перед якою 
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людина відчуває свою безпомічність і малість, а тому сакралізує, 

демонізує, звеличує, задобрює, поклоняється. Останні свідомі чи 

підсвідомі архаїчні механізми визначають естетичну цінність і практично 

орієнтовану глибинну семантику псальм на їх мікро- й макроструктурному 

рівні – образів (символів, персонажів, тропів) та мотивів (міфів, сюжетів, 

ідей). Основна пресупозиція чи, радше, опозиція, яка гіпотетично може 

спостерігатися впродовж усього аналізу «чужих» і «своїх» мотивів та 

образів – це опозиція «реальне–фантастичне», або «практичне–містичне». 

Задля створення відносно завершеної наукової картини мотиво-

образної парадигми народних псальм, з урахуванням обраної методологічної 

основи, ми аналізуватимемо образи на макрорівні (рівні окремого відносно 

цілісного фрагмента тексту – синтагми, висловлення, рідше – куплету, 

періоду). Такий підхід унеможливить гносеологічну плутанину між мотивом 

як мінімальним елементом і мотивом як сюжетом твору; між конотацією на 

рівні слова – висловлювання й конотацією «розлитою» усім текстом; між 

мікрообразом як компонентом твору й загальним міжтекстовим образом 

(наприклад, образ Іншого, Ісуса, Божої Матері в українських псальмах 

загалом). 

Мікрообʼєктний підхід до вивчення мотиво-образної парадигматики 

народних псальм продиктований різнорівневою природою ключових понять 

(образ, мотив, міф, поетика). Навіть побутове уявлення й освітній, що 

подається підручниками, зміст поняття образу передбачає мікро-, мезо- й 

макропараметри його сприймання й вивчення, оскільки він (образ) – це 

«категорія естетики, що характеризує результат осмисления автором 

(художником) будь-якого явища, процесу властивими тому чи іншому виду 

мистецтва способами, обʼєктивованими у формі твору як цілого або окремих 

його фрагментів, частин (виділення наше)». 

Також вищенаведений підхід відповідає герменевтичному аналізу 

відношення зображуваного до того, що зображує, як результатів двох 

накладених один на одного пізнавально-творчих процесів: «розуміння 
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творчого характеру процесу пізнання неможливе сьогодні без усебічного 

розгляду особливостей людської уяви, асоційованої зі здатністю інтелекту 

породжувати образи (наприклад, ментальні), так і репродуктивної уяви як 

уміння наочно відтворювати ідеальні й / або образи, збережені в памʼяті» 

[316, с. 166–167]. 

Подібно до того, як герменевтика передбачає пізнання твору крізь 

творчу призму науковця (перципієнта), імагологія, за Х. Дизеринком, 

пропонує вивчення образів іншого через «тимчасові» й «віртуальні» моделі 

мислення й сприймання, детерміновані власною та чужою ментальністю, 

національною ідентичністю. Отже, імагологія, у плані вивчення 

перенасичених запозиченими мотивами й образами українських псальм, є не 

тільки релевантною щодо такого предмета вивчення, а й органічно доповнює 

цілісний герменевтичний дискурс мотиво-образної природи жанру. Власне, 

імагологія є герменевтичною за своєю сутністю, проте має у своїй основі 

дуалістичну настанову, своєрідне «розщеплення» на «Свій» та «Чужий» (або, 

залежно від конотації, «Інший»). Водночас компаративний компонент 

залишається первинним і фоновим, оскільки без відокремлення запозичених 

мотивів та образів від їхньої народної рецепції неможлива первинна 

інвентаризація досліджуваного матеріалу. З огляду на це, пропонуємо таку 

рамкову схему дослідження мотиво-образної парадигми народних псальм: 
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Рис. 2.1. Схема послідовності дослідження мотиво-образної 

парадигми народних псальм 

 

У пропонованій схемі повною мірою відображена методологічна тріада 

«філологія (компаративістика) – культурологія (імагологія) – герменевтика 

(сакральний зміст)». Вона доповнена кроками дослідження власне мотиво-

образної системи народних псальм. 

Отже, після пропедевтичного етапу з виокремлення мотиву або його 

елементів (образів, характеристик, тропів тощо) при власне дослідженні 

застосовується насамперед компаративний підхід, який дає уявлення про 

стосунок цього мотиву до мікроконтексту його побутування або ж контексту 

твору (псальми в цілому). Прогнозуємо: те, що дисонує із загальнонародним 

етноментальним уявленням або ж, навпаки, обʼєктивує таке уявлення, і буде 

мотивом.  

Наступний етап (також компаративний, але й уже герменевтичний у 

своїй основі) – імагологічний. Він максимально реалізовує й експліковує 
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гетерогенність і контрарність мотивів, продукуючи їх бінарну класифікацію 

(автохтонні й запозичені). Водночас імагологічне увиразнення відбувається 

за рахунок фонової інтерпретації, насамперед «Чужого» на тлі «Свого» й, 

меншою мірою, навпаки. Результати такої порівняльної характеристики 

лягають в основу загальної герменевтичної (в нашому випадку – на основі 

спостереження й обʼєктивації наратологічних, культурологічних, 

етноментальних, лінгвістичних ознак) інтерпретації, виявлення й 

узагальнення типологічних (парадигмальних) закономірностей функціювання 

системи мотивів та образів у народних псальмах. Така прикінцева типологія 

гіпотетично матиме мінімум (у порівнянні з герменевтичною інтерпретацією) 

субʼєктивності й претендуватиме на епістемологічний характер, що набув 

знову-таки зразка класичного компаративного, а, точніше, порівняльно-

типологічного вигляду. 

Отже, мотиво-образна система народних псальм може бути частково 

описана філологічними, культурологічними, філософськими, психологічними 

(етнопсихологія, соціальна психологія) та/або іншими гуманітарними й 

соціономічними категоріями, проте, з огляду на жанрову природу 

українських народних псальм, вважаємо: а) початком дослідження мотиво-

образної природи псальм має бути компаративно-імагологічне виокремлення 

й ідентифікація мотивів; б) герменевтичний дискурс бачиться найбільш 

релевантним й основним процесом експлікації мотиво-образної природи 

псальм; в) заключний, узагальнювальний, етап передбачатиме типологічне та 

компаративну репрезентацію парадигми мотивів та образів аналізованого 

жанру. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 
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У результаті теоретико-методологічного аналізу дослідження 

народних псальм щодо їхньої мотиво-образної природи було зроблено 

низку висновків. 

Комплексні методологічні засади вивчення народних псальм 

випливають з історичних традицій їх вивчення та сучасних підходів. Так, 

за часів збирання й фіксації фольклору принагідно здійснювалися 

коментарі й попередня інвентаризація матеріалу (за жанрами, регіонами, 

способом виконання тощо). Перші дослідження мали історично-

типологічний, структурно-типологічний і, спорадично, компаративний 

характер. Зверталася увага також на фольклоризацію книжних текстів у 

псальмах, на ідейно-образну, жанрову природу псальм, їхнє мовлення, 

власне фольклористичні модальності їх інтерпретації. У ХІХ ст. складася 

валідна дотепер система фіксації, паспортизації й укладання реєстрів 

духовної лірики й, частково, її елементів, що підпадають під категорію 

мотив. Необхідно зазначити, що класичний період збирання-інтерпретації 

фольклору заклав основи ідейно-образного, функційно-семантичного, 

імагологічного та наратологічного типів аналізу. Це зумовило 

виокремлення на сьогодні трьох основних напрямів аналізу народної 

духовної лірики – культурно-історичний, філологічний та герменевтичний. 

Інтегрувальним й універсальним, таким, що враховує попередні 

підходи, вважаємо герменевтичний. Загалом він застосовується до двох 

типів інтерпретації народних псальм – народно-герменевтичного та 

літературно-герменевтичного. При герменевтичному аналізі псальм 

враховується етнічна приналежнісь самого інтерпретатора, який вже 

інтеріоризував базові архаїчні смисли для адекватної й спочатку 

субʼєктивної інтерпретації. У подальшому дослідник має використовувати 

категорію субʼєктності (творці й носії фольклору та сам дослідник) та 

обʼєктності (твір, текст) як інструменти рефлексії предмету вивчення. У 

зв’язку із цим герменевтична дослідницька система трилатеральна, а 

дослідник повинен верифікувати так званий «третій текст». Водночас 
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компаративний аналіз залишається наскрізним, а імагологічний є 

елементом герменевтичного. Максимально уникаючи міжнаукового 

еклектизму, герменевтичний аналіз народних псальм варто експлікувати 

шляхом обʼєктивування діалектичних звʼязків між: а) творчим характером 

народного відображення реальності; б) творчим і теж ментально 

опосередкованим характером герменевтичного бачення (тлумачення) 

мотивів й образів на макрорівні; в) за можливості гомогенних і 

одноаспектних категоріальних відображень художньої картини світу 

(основні категорії – мотив, образ, міф, поетика, мовні засоби, «Свій», 

«Інший», конотація). За такої умови модель дослідження мотиво-образної 

парадигматики народних псальм послідовно включатиме компаративний, 

імагологічний та завершальний герменевтичний аналіз. Результати 

останнього варто подавати категоріями класичного літературознавства та 

культурології, зокрема, зважаючи на мотивну природу псальм, у царині 

компаративно-типологічного літературознавства. 

У звʼязку із рецептивним характером більшості псальмових мотивів 

при їх дослідженні варто застосовувати імагологічний аналіз, який, будучи 

у своїй основі компаративно-герменевтичним, у змозі комплексно 

враховувати культурологічні, психологічні, літературознавчі, мовні та інші 

чинники. Для нашого дослідження найбільш релевантною виявляється 

художня імагологія у її звʼязку з етноментальними, етнопсихологічними та 

етнокультурними детермінантами стихійного народного генія, що, в 

рамках визначених і часто чітко регламентованих фольклорних жанрів, 

засвоює запозичені образи, демонструючи цим способи, механізми й 

закономірності народного художнього сприйняття й засвоєння світу. З 

іншого боку, таке народне пізнання корисне і для культури-реципієнта, 

представники якої можуть стороннім «незаангажованим оком» побачити 

переваги й недоліки власних цінностей, образів, історичних подій та 

артефактів. Методика імагологічного дослідження визначається не тільки 

її ключовими положеннями, а й категорійним апаратом, який загалом 
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запозичений з інших гуманітарних наук, насамперед культурології, 

психології та філологічних дисциплін. Найбільш диференційованим за 

природою й аспектами імагологічного вивчення виявляється поняття 

образ, тоді як допоміжними виступають стереотип, імагема, імаготема та 

інші параметри вираження й обʼєктивації феномену «Свого» й «Чужого». 

Водночас алгоритмом імагологічного аналізу виступають такі етапи: а) 

виокремлення «іншого» образу шляхом зіставлення з типовими 

українськими автохтонними образами; б) класифікація мотивних 

складових, маркованих культурно-семантичною настановою «Чужий» / 

«Інший»; в) класифікації мотивних складових за імагологічною 

таксономією (імагема, імаготип, стереотип) з урахуванням їх власне 

літературознавчої інтерпретації (елемент поетики, образ, троп, наративна 

структура тощо). 

Укладена нами рамкова схема дослідження мотиво-образної 

парадигми народних псальм передбачає таку методологічну етапність: 

пропедевтичний, компаративний, імагологічний, герменевтичний. Цей 

підхід дозволяє здійснювати типологізацію, отже, й класифікацію мотивів 

та образів, що є одним із завдань дослідження.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВНОГО ФОНДУ Й ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПСАЛЬМ 

 

3.1. Провідні мотиви псальм 

 

Із прийняттям християнства на офіційному рівні, що відбулося 988 року 

на території Старожитньої Русі, тоді як перший період утвердження 

апостольських та християнських апологетів відбувся в кінці ІІ ст., до 170 

року, за тлумаченням дослідників-тлумачів богословʼя (наприклад Федора 

Монусуетського) і нових дослідників А. Горського, Іоана Богослова, 

розпочинається книжний спосіб існування духовної поезії, зокрема псалмів. 

На цьому етапі ми знаходимо чітку вказівку на існуючі книги, що зʼявилися 

та були канонічними, однак письменники цього періоду рідко називали, з 

якої саме священної книги брався той чи інший епізод, тому ми знаходимо 

так звані «глухі цитати». Оскільки в другому столітті набули розквіту 

духовні християнські практики, то з’явилася велика кількість богодуховних 

пророків. Вважаємо, що основу для своїх учень письменники-теологи ІІ ст. 

могли шукати не в усних повчаннях інших пророків, а, радше, в усних 

церковних переказах. Другий період, що протікав до кінця ІІІ ст., визначився 

появою складених новозавітних книг. На сьогодні можемо зазначити, що 

фрагмент, знайдений ученим Мураторієм у Міланській бібліотеці, що 

відноситься приблизно до 200–210 рр. після Р.Х., подає історичний огляд 

майже всіх новозавітних книг [281]. Визнані світові дослідники засвідчують, 

що друга половина ІІ ст. безумовно означилася повсюдним поширенням 

богодуховних апостольських творів. 

Для нас важлива конкретна аргументація того, що євангелісти 

користувалися усними джерелами для оповідей про Христа, перебуваючи в 

місійних мандрах різними місцевостями, розповідали (скорочено, виразно) 

те, що вважалося необхідним для залучення до церкви. Таким чином 
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утворився відомий європейський тип усного Євангелія. Він, у писемному 

вигляді, й дотепер зберігається у наших синоптичних євангеліях (синоптики 

– художні образи). Український переклад терміну синопсису означає 

«здатний усе оглянути, зведення, що дають огляд усіх частин складного 

цілого». В богословʼї виразно вказано, що для розповідей про Христа 

євангелісти користувалися усними джерелами про нього [там само].  

Традиції виконавства, як і репертуар, характерні для України, 

передавалися т.зв. носіями побожних пісень (спудеями, бурсаками, дяками-

мандрівниками, колядниками, лірниками), які знали їх та могли 

інтерпретувати мотиво-образну систему співвідносно із ситуацією, власними 

та уподобаннями слухачів. Такий спосіб поширення відповідає 

апостольському проповідництву, завдяки якому могли й виникнути 

апокрифічні сюжети, що вирізняються більшою деталізацією, кількістю 

дійових осіб та іншими особливостями, що поглиблюють мотивну канву. 

Процес апокрифізації мав двосторонній характер, завдяки чому в релігійні 

тексти проникали фольклорні мотиви, а фольклорні переймали непритаманні 

їм молитовні та філософські у зрізі морально-етичної проблематики. Таким 

чином, ключовими мотивами народних псальм є почуття людини, її 

міркування про життя і смерть, роздуми про гріхи, вічність, минущість 

життя. У цих творах виразно відчуваються молитовні, покаяльні та інші 

мотиви, навіяні впливом Біблії. Творами на світську тематику вважалися 

духовні вірші, що подавалися за циклами (Ісусові Христові, Матері Божій, 

Миколі Чудотворцю…). У них, як правило, утверджувалося виправлення, 

пояснення потягу до земного чи небесного та здійснювався пошук шляхів до 

ліричного чи епічного напрямів оспівування. Основний репертуар цих творів 

такий: «Ісусе мій великолебний», «Страсті Ісуса», «Страшний суд» тощо. 
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3.1.1. Молитовні та філософські мотиви у народних псальмах 

 

Розвиток молитовних мотивів у літературі підкріплювався, по-перше, їх 

популярністю в Середньовіччі (передумова розвитку), по-друге, впливом 

нової європейської поезії (рушій розвитку). Звичайно, що цей жанр склався 

під впливом Біблії: літературні молитви генетично повʼязані з 

християнськими жанрами літургії (псалмами, кантами, гімнами, ектеніями як 

групою інших зразків, що їх об’єднано назвою молитовних прохань). 

Констатується, що разом із церковними літургійними молитвами побутують 

також апокрифічні. У них визначаються традиції, форми літургійних 

народних вірувань з використанням традицій (елементів), замовлянь та 

закликань. Дослідники, хоч і не подають тематичного групування, все ж 

вказують на їх побутування з важливими композиційно-змістовними 

елементами благодаріння й славослівʼя [22, c. 404]. До аналізованого обсягу 

псальм, у яких спостерігаємо молитовні та філософські мотиви, відносимо 

агіографічні (Лазар, Олексій чоловік Божий), Господські, з євангельськими 

сюжетами, приуроченими до Церковного року, зокрема різдвяні (Бог 

предвічний народився; Скинія златая; Весела світу новина; Я умом ходила в 

город Віфлеєм, Нова радість стала); «умілительні», покаянні, сотеріологічні 

(«Житіє моє всєгда горькоє»; «Боже зрі моє 

смірєніє») та інші. Серед фольклорних творів мотивно близькими насамперед 

є колядки, суспільно-побутові думи. 

Задля окреслення молитовних та філософських мотивів у народних 

псальмоспівах, згідно із визначеним вище апокрифізаційним механізмом їх 

творення, Л. Білецький визначив традиції побожних пісень, де ці мотиви 

виразно сформувалися, у виконанні лірників, кобзарів, стихівничих та 

старців, здебільшого в Україні, встановив також їх фольклорні особливості у 

Білорусі, специфіку виконання псалмів старообрядцями в Московії. Окрім 

того, довів, що мандруючи на південь, виконавці затримувалися в 
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Румунських землях. Вони підпадали під неабиякий вплив «Стихов 

умелительных» (авторства ченця Михайла з Нямецького монастиря). 

Український вплив на духовні стихи сягав і Сербії. Конкретно засвідчується 

це в стиху «Про Олексія. Чоловіка Божого», взятого із Мінеї Дмитра 

Тупталенка. У працях О. Білецького обґрунтовується більш давнє 

походження автора (V–VI ст.), та походження цього твору від середньовічної 

житійної легенди, а також те, що форма (віршована драма) і зміст 

українського твору походить з XVIII ст., що бачимо зі стилізації спілкування 

архангелів під тематику й стиль тогочасної польсько-української знаті. 

Молитовні мотиви у цій драмі проступають через ангельські співи фрагмента 

молитви Трисвяте: «Святий боже! Святий кріпкий! Святий безсмертний! 

Спаси людей твоїх!» [Драма про Олексія чоловіка Божого Хрестоматія 

давньої української літератури (до кінця ХVIII ст.) / Упорядкував академік 

О.І. Білецький. К. : Радянська школа, 1967. С. 287–307. с. 288]. У народній 

творчості спостерігаємо відповідні рефрени, наприклад після кожного рядка 

щедрівки «Стоїть яворець тонкий, високий»: «Гей, дай, боже!» [Стоїть 

яворець тонкий високий // Народні пісні в записах Івана Франка. Вид. друге, 

доповнене і перероблене. К. : Музична Україна, 1981. С. 32–33. с. 32]. Тісне 

переплетення молитовного та філософського мотивів відбувається в царині 

опису складності морального вибору, висвітленого на тлі контрасту життя 

Тимофія та Олексія. Перший – спав, заколисаний славою та багатством, йому 

поклонялися землі й народи, однак його життя минало бездіяльно, отже й 

безслідно. Другий обрав Божу милість в аскезі через цноту й убозтво, тому й 

був винагороджений Божою славою. Християнські чесноти та подвижницьке 

служіння, врешті, й перетворили шляхетного Олексія на чоловіка Божого, 

згідно з фабулою цього твору, таким чином ствердивши відповідні етичні 

віхи.  

Виразний вплив фольклорної традиції на розвиток цих мотивів бачимо 

у змалюванні сцени весілля, на яке гості відповідно збиралися: «Да хто курку 

озмемо, хто пирожков пару, И то Евфимияну понесем в подару…». 
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Фольклорний мотив проступає спочатку в описі обряду дарування 

(відбувається діалог у стилі весільної обрядовості: «Мужик (яблоки носить): 

– А я уже яблочки приношу вашеті: Прийми їх, добродію, здадуться навети. – 

Евфимиян: – Дякую вам, мужеве; рад естем вашмостем. Слуги! Дайте стол в 

ізбе столовой тим гостям! А тепер кождому з них по тавалні (рушнику) 

дайте. – Мужики: І ми ся подарками і сими кунтуєм (задоволені), І вашей 

панской мості велце денкуєм». Для порівняння – запросини гостей, записані 

в с. Колюсики на Поділлі: «Качури косатарю, Марисини проматарю, Проси 

своїх гостей, Щоб вони їли, і пили, І веселенькі були, Як птичка на весні: В 

поле йде – гуде, А з поля йде – грає, Як мак процвітає» [307, с. 201]. 

Згодом, більш рельєфно, той-таки фольклорний мотив проступає у 

віншуванні: 

- Пану Евфимияну нехай літа 

многа,- 

Зичу його милості всіх добр од Бога! 

Дай Боже, щоб дочекав він із сина 

потомства 

На помноження свого зацного 

домовства! 

А вашмосць щоб потіху з своїх діток 

мали, 

Щоб вони вас в старості києм 

підпирали! 

Нехай ваші волики, козки, 

козенятка, 

І весь статочок здоров і ягнятка! 

З ними і ви здорові! Того вам 

віншую, 

А п’ю заздоровную до вашмосці 

сюю. 

[Драма про Олексія чоловіка Божого 

Хрестоматія давньої української 

літератури (до кінця ХVIII ст.) / 

Упорядкував академік 

О.І. Білецький. К. : Радянська 

школа, 1967. С. 287–307., c. 297]  

За тим же словеньком будь же ми 

здоров, 

Будь же ми здоров, гречний 

паноньку, 

Гречний паноньку, чом Іваноньку. 

Дай же ти, боже, а в полі полон, 

А в полі полон із усіх сторон, 

Дрібні снопоньки, густі копоньки, 

В оборі плідно, дома західно,  

Дома західно та й си радісно! 

[Стоїть яворець тонкий високий // 

Народні пісні в записах Івана 

Франка. Вид. друге, доповнене і 

перероблене. К. : Музична 

Україна, 1981. С. 32–33., с. 33]  
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На Волині традиції побожних пісень, особливо «Христос вийшов з 

храму» засвідчили виконавці Л. Шевчук (с. Білашів, поблизу Острога) та 

Н. Шевлюк (с. Людмілпіль, з околиць Володимира-Волинського) [дом. фонд, 

Папка 4, с. 8].  

Репертуар духовних стихів із власним коментуванням представив 

Л. Білецький у науковому дослідженні «Релігійна поезія» у книзі «Історія 

української літератури» (народна поезія) 1947 р., розділ опублікований в 

Аузбурзі (Німеччина) [26, с. 196–215]. Дослідник визначав існування 

духовних стихів у репертуарі побожної поезії, до якої відносив і давню 

українську християнську пісню; яка «розвивалася поруч української билини в 

період княжої доби, творила другу громаду епічної української поезії» [26, с. 

197]. Учений систематизував репертуар виконавців, часово відніс їх до 

княжої доби. Відомими стихами були твори «Про Юрія Хороброго», 

духовний стих «Про багатого і Лазаря», «Духовний стих про глубинну 

книгу», духовний стих (псальма) «Про правду і кривду», духовний стих чи 

псальма «Про сирітку» [там само].  

Довідниковий літературний словник подає відомості про збереження 

молитви у фольклорі, констатує фіксацію елементів молитви у «Плачі 

Ярославни» у «Слові о полку Ігоревім», виокремлює психологічно-художнє 

відображення дійсності у сповідальності, духовному єднанні з абсолютом, 

визнає позитивне творення літературної молитви письменниками 

(Т. Шевченком, О. Кониським, Л. Костенко та ін.) [там само]. 

Одним із авторів, який поєднав молитовну та філософську лінії, що 

потім відобразилися й у фольклорі, є «Повчання» укладене Володимиром 

Мономахом, «благословенним, славним, нареченим у хрещенні Василієм, та 

руським іменем Володимир, отцем улюбленим і матірʼю своє Мономахів у 

благочесті наставлений, дітям моїм у доброчесності домогтись успіхів 

бажаючи, се пишу поучення вам, улюблені, і задля християнських людей, бо 

скільки оберіг їх по милості Божій і отчею молитвою од усяких бід» 

[Мишанич 205].  
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Зазначимо, що, за віровченням, подаються обриси заповідних 

обовʼязків, спершу до Бога, а потім й до ближніх, які поділяються на княжі та 

загальнолюдські настанови. Дізнаємося також, що вони перераховуються і в 

зверненні до дітей Божих, князь виділяє їх контекстом прочитання Божих 

слів (молитов: В.Н.), похвали за те, що Бог дав любов до ближніх 

(простолюду), для яких подає конкретний перелік дій чеснот: не забувати 

бідних, нагодувати їх; допомогти сиротам; оборонити вдову; не допускати, 

щоби сильні занапастили людину; не убивати ні невинного, ні винного, і 

навіть коли заслужить на смерть; не губити душу жодного християнина. 

Моралізує князь Володимир, говорячи про справу і злу і добру, наголошує в 

тексті: «Не кляніть Богом, а тому не хрестіться, якщо нема ніякої потреби для 

цього. Цілуючи Хрест братам або іншому кому, то підготуйте своє серце, 

щоб ви могли дотримати слова, якщо цілуватимете його, то додержуйте, 

щоби, переступивши, ви не погубили своєї душі». 

Аналіз мотивного складу «Повчання Володимира Мономаха» дає змогу 

відслідкувати відповідні мотиви як у псалмах, так і у фольклорі за 

посередництвом книжного джерела, самого твору. Таким чином 

увиразнюється тяглість власне мотивів та спроб їх ретрансляції та 

інтерпретації різними авторами, зокрема й народом. Слід підкреслити 

мотивну єдність «Повчання» та Псалтиря, визначену князем: «І відправивши 

їх, узяв Псалтир, розгорнув у печалі, і таке мені випало: «Пощо сумуєш, 

душе? Пощо бентежиш мене?» та інше. А потім вибрав слова ці чудові, 

розклав їх у ряд, і написав: «Якщо вам останні не любі, то беріть передніх»». 

Отже, джерелом філософування й молитовності цього твору теж є Біблія. 

Філософськими мотивами, що збагатили український фольклор, серед 

тих, що привернули увагу Володимира Мономаха, стали такі етичні діади: 

лукавість-терпимість, грішність-праведність, багатство-бідність. 

Молитовна, псалмова, наспівність тексту «Повчання» досягається 

завдяки ліричним відступам від філософування, зокрема декількома 

молитвами: «Помилуй мене, Боже, бо зневажив мене чоловік…»; «Візьми 
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мене із рук ворогів моїх, Боже, і від тих, що повстають на мене…»  

[Повчання Володимира Мономаха litopys.org.ua] та іншими, що складають 

першу частину. Друга присвячена морально-етичним мотивам, де автор 

моралізує щодо життєвих богоугодних справ, серед яких і напоїти й 

нагодувати страждущого, особливо гостя. Той же мотив спостерігаємо і в 

колядці «Пречистая Діва по світу ходила». 

Третя частина «Повчання» – теж молитовна. Кінцівка твору оформлена 

як традиційне благослів’я: «Во імʼя Христа Ісуса, Господа нашого, йому ж 

належить честь і слава, Отцю і Сину і Святому Духу, завжди і нині, і во віки 

віків» [Повчання Володимира Мономаха litopys.org.ua]. 

Мотивна єдність книжної та фольклорної творчості, натхненної 

псалмами, тягнеться від дохристиянських часів, через християнську 

апологетику, нову українську літературу до сучасності. Зокрема, і народ-

автор, і Володимир Мономах, і Тарас Шевченко звертаються до тези: «Бо 

коли хто каже: «Бога люблю, а брата свого не люблю, то лож»» (від Івана, гл. 

4, вірш 20). Серед найбільш улюблених народом (відомо близько 40 варіантів 

її змісту) і, до речі, Т. Шевченком українських дум – «Втеча трьох братів з 

города Азова», де нелюбов до найменшого брата обернулася для двох інших 

братів різними карами (в різних варіантах – по-різному). Ще одним 

свідченням мотивної єдності фольклорних творів є морально-етична 

проблематика билин про Альошу Поповича як богатиря з немалим багажем 

недостойних особистісних рис: захланність, заздрісність [26, с. 185], 

вочевидь для підсилення контрастності власне духовної сили над фізичною; 

та думи «Олексій Попович», у якій головний персонаж лише молитвою, 

щирим каяттям, а також язичницькою жертвою крові (в окремих варіантах) 

рятує інших від наслідків своїх гріхів неповаги, вільнодумства і попирання 

християнських цінностей. Таким чином увиразнюється мотивна лінія псальм 

«Біблія–літопис–фольклор–література». 

Отже, релігійна тематика псальм випливала з іще дохристиянських 

вірувань, язичницьких культів, тісно переплелася з літописною та власне 



127 
 

біблійною тематикою, об’єднавшись, по-перше, молитовними, по-друге, 

філософськими, зокрема морально-етичними мотивами. 

 

3.1.2. Історико-героїчні мотиви в сюжетиці псальм 

 

Г. Форіель свого часу пропагував новий принцип для вивчення 

гомерівських поем на базі спостережень тогочасних грецьких рапсодій. Він 

вважав, що сучасність Греції живе не стільки книгами чи мистецьким 

життям, скільки в народі, всьому його житті. Інтерес до старовинних балад, 

пісень новогрецького зразка притаманний слов’янському фольклору, 

оскільки він виріс із романтичних сюжетів та героїки змагань за свободу. Як і 

в грецькій традиції, історико-героїчна тематика походить із двох джерел: 

давнього (для Греції – античного, для наших теренів – біблійного 

письменства) і фольклорного. Їх злиття як у народнотворчому, так і в 

книжному варіантах обумовило посилення історико-героїчних мотивів 

псальмотворення.   

Історичні мотиви виникли через запозичення з перекладної літератури 

про організацію народного ополчення у греків, повʼязаного із початком 

вторгнення турків у Грецію. Грецькі патріоти вели партизанську війну з 

ворогами. Національна боротьба клефтів, їх подвиги утвердили цілий 

пісенний жанр, чимало взірців якого опублікував у своїй книзі Г.Форіель. Їх 

виконання вважається у фольклористиці першою спробою світової практики 

створення партизанських пісень. 

Маємо визначити, що співвіднесеність давньоруських пісень із 

клефтичними мало, крім мистецького, велике політичне значення. Воно 

визначило культурний вплив серед східноєвропейських народів, сприяло 

утвердженню словʼянського впливу на співців грецької свободи. Динаміка 

взаємозв’язку історико-героїчних (та й інших) мотивів у фольклорі 

українського та грецького народів засвідчує тісні контакти культур, що було 

підмічено ще Й.-Г. Гердером, який зазначив: «Україна стане колись новою 
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Грецією: прекрасне небо цього народу, його весела вдача, музичний хист, 

родюча земля та ін. колись прокинуться: так із багатьох малих диких племен, 

якими також були колись греки, постане культурна нація, і її межі 

простягнуться аж до Чорного моря, а звідти – на весь світ» [344]. Побіжно 

зауважимо, що датування цього висловлювання відповідає періоду розквіту 

духовної поезії на наших теренах.  

Л. Білецький стверджував, що, окрім світського елементу, в билинах, 

духовних піснях звучав заклик духовний, християнський, однак це не дає 

змоги визначати час і простір існування духовних пісень, порівнюючи їх із 

періодом існування билин, хоч ми й підтримуємо таку думку, бо автор 

приводить нас до висновку, що поряд з виконавцями билин існувало 

обʼєднання громадських співців (калік-перехожих, співців-мандрівників). 

Л. Білецький вважав, що вони ходили тільки по релігійних, святих місцях, 

монастирях, церквах, переходили величезні ареали світової цивілізації як 

української, так і чужоземної, творили духовні вірші, так звані «духовні 

стихи», канти, псальми і таким чином утримували себе та свої сім’ї. 

Репертуар цих виконавців складався з двох типів творів: пісень, які, 

паралельно, були і релігійними; пісень, що творились близько до тем 

дружинної поезії. Це переконливо засвідчують тогочасні церковні легенди 

страстей і чуд, як, наприклад, про князів Бориса і Гліба, Ігоря Ольговича, про 

Юрія Хороброго та багато інших, у яких викристалізовувався героїко-

історичний мотив творчості. Історико-героїчні мотиви звучать в 

апокрифічних, зокрема міфологічно-легендарних (Цмок; Про Бориса і Гліба; 

Про Іосихва Прекрасного); агіографічних (Св. Варвара; Св. Дорота; Єгорій 

(Юрій) Хоробрий; Федір Турянин).  

К. Черемський, досліджуючи кобзарсько-лірницькі діяння, доводив, що 

від Спаса 1775 р. лірники і кобзарі перебували на традиційному місці. 

Зокрема ним віднайдене свідчення про те, що продовжуючи традиції 

дванадцяти учасників ради всієї незрячої співацької братії, не для ворожих 

вух і з властивих вуст цехмістер робив звернення до них, а також до сердець 
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шанувальників Південної Славути, до носіїв кобзарсько-лірницької 

(густинської річки) заповітні слова, націлені на підняття духу, надихання на 

тематику боротьби із несправедливістю. Такого роду дослідження вказують 

на циклічність у кобзарській праці, з одного боку, та джерела розвитку –

історико-героїчної мотивності – з іншого. 

За редакцією дійсного члена АН УРСР доктора філологічних наук 

М. Рильського, 1955 р. підготовлено окремий розділ збірника «Українські 

думи та історичні пісні». Видання текстів упорядкували П. Павлій, М. Родіна, 

П. Стельмах. Вони вважали, що використання історико-тематичного 

принципу дає можливість простежити, як багатовікова героїчна поезія 

українського народу відображає історичну дійсність. Слід зауважити, що 

упорядники, як і було заведено в той час, дотягнули фольклорну традицію 

історико-героїчних піснеспівів включно аж до радянського періоду. 

Аналогічно вчинили й упорядники видання «Украинские народные думы» 

(Інститут світової літератури імені О.М. Горького, 1972 р.).  

Думи належать до однієї з найпоширеніших форм усної народної 

творчості, її питомої традиції, а виконання дум було неодмінною складовою 

репертуару народних співців. Героїчні мотиви билин як ліро-епічних творів, 

що їх Л. Білецьким, А. Веселовським, В. Міллєром було датовано двояко 

(події – від ХІІІ, лексика – від XIV–XV cт.), також триває дискусія щодо 

середовища їх творення. Однак саме мотивна єдність вказує на тяглість 

історико-героїчного епосу від княжих (деколи й раніших) часів через думи та 

історичні пісні до сучасності (проєкт «Пісні війни»). Релігійні образи величі 

духовного подвигу святих, мучеників, здійсненого задля оборони віри та/чи в 

її ім’я, у фольклорі переросли в образи ще й фізично могутніх воїнів-

оборонців рідної землі, при цьому мотивна канва залишилася незмінною, 

прослідковується і в літературних творах («Слово про похід Ігорів»). 

Свідченням мотивної єдності дружинної, духовної поезії, дум та 

історичної поезії, на нашу думку, можна вважати однойменних персонажів: 

Олексія Поповича, Марусю Богуславку, героїв-лицарів, богатирів, козаків, 
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які виступають проти поневолювачів і перемагають їх. Слід підкреслити 

особливості спільності походження авторства цих творів: як і в «Слові про 

похід Ігорів» це – середовище дружинників (в тому числі – знать); ймовірно – 

церковнослужителі, як ті, що супроводжували походи як духівники, так і ті, 

хто описував житія святих, творив на цій основі ліро-епічні твори; козаки (в 

тому числі – старшина). Тобто історико-героїчні мотиви притаманні тим 

фольклорним творам, що вийшли із середовищ еліт (управлінської, 

церковної, військової) різних часових періодів історико-культурного 

розвитку України. 

Так, псальма «Про Юрія Хороброго» звучить як твір про молодого 

мужнього воїна часів поганина Діоклектіана. Прийнявши християнство, 

Юрій почав знищувати поганські ідоли, за що його катували, а потім убили. 

У народі творилися і творяться міфи, легенди, вірування про вплив Юрія на 

природу (довкілля), людське буття та господарство. Текст оповідає, як Юрій 

здійснив воїнський похід у поганську країну, у якій того часу жителі змушені 

були віддавати драконові по одній дівчині в жертву. Тоді дракон залягав у 

воду і поїдав її. Одного разу такою жертвою мала стати дочка цісаря. 

Довідавшись про це, як християнин, Юрій помолився Богу і подолав у 

боротьбі лютого дракона, який упав до ніг хороброго героя, воїн наказав 

царівні привʼязати дракона своїм поясом до коня. З донькою цісаря і 

полоненим драконом вони повернулися до рідного міста. Його подвиг 

сприйняло населення міста і тому вони прийняли хрещення. Псальма 

оповідає про нову віру. Стих проголошується в різних варіантах, двох 

переспівах, складно утверджується, наближається до билини, у якій Юрія 

змальовано воїном, богатирем-переможцем. Він поданий через незвичайну 

обстановку, яка наближена до появи богатиря Юрія Хороброго [26, с. 189]. 

Додавання християнському мученикові рис давньоруського богатиря; 

міфологічна, що нагадує гомерівську, героїзація – прийоми, властиві власне 

фольклору, тоді як спосіб інтерпретації агіографії – близький до 

апокрифізації, де на основі базисного мотиву (нова віра – подвиг віри) 
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вибудовується новий, у якому історія підкріплюється героїкою, 

персоніфікуючись у зрозумілих народові образах. За змістом псальма «Про 

Юрія (Єгорія) Хороброго» наближається до билини про Іллю Муромця, де 

образ ворога теж репрезентований у зміїному, оскільки дракон – не властиве 

українським віруванням уособлення зла, більш близьким був змій, що потім 

у билинному епосі модифікувався в Тугарина-змія.  

Для аналізу вважаємо доречним вибрати думи «Самійло Кішка» (запис 

1832 р.). Мотивна співзвучність із первинною біблійною оповіддю проступає 

більш виразно, ніж із псальмою, що дає змогу розрізнити їх авторство: «Про 

Юрія Хороброго», як більше міфологізована, ближча до народних вірувань, 

може бути давнішою, образ автора колективно-неособовий. Тоді як «Самійло 

Кішка» – це історія про запорізького гетьмана, який пройшов через 

страждання, зберігши вірність своїй вірі, своїй землі, своїм побратимам, що 

теж відповідає тенденціям народної романтики. Час створення, на нашу 

думку, може бути ближчим до сучасності, автор вірогідно належить власне 

до козацької старшини. Однак обидва фольклорні твори мають спільні риси 

композиції та віршування, а мотивний напрям скеровує, по-перше, до історії 

(церкви, держави), по-друге, – до героїв, сам факт оспівування яких є виявом 

міфологізації. 

Ще однією гранню порівняльного аналізу розвитку мотивної лінії 

історико-героїчного спрямування у творах, які входили до репертуару 

народних співців, переплітаючись із псальмами, отже, підпадаючи під 

взаємний вплив, є історичні пісні та історичні балади (редакційна колегія 

збірника «Балади» не розрізняє жанри історичних пісень та балад). 

Істотною відмінністю історичних пісень є редукція їх сюжету, його 

націленість лише на висвітлення провідного мотиву: певної події («Ой на 

горі та женці жнуть», «Ой в неділю рано усі дзвони дзвонят») чи героя / 

антигероя («Максим козак Залізняк, козак з Запорожжя», «Ой був в Січі 

старий, сивий, на прізвище Чалий», «Ой Морозе, Морозенку» [Українські 

народні пісні в записах Софії Тобілевич. Упор. : С.В. Мишанич, М.В   
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Мишанич. К. : Наукова думка, 1982. С. 249–258.]). Псальми та думи ширше 

подають історичне тло подій. Нижче, для порівняння, наведені уривки з 

текстів псальми «Про Юрія (Єгорія) Хороброго» (за Л. Білецьким), думи 

«Маруся Богуславка» (за виданням «Українські народні думи», 1972), 

історичної пісні «Ой і не знав козак, ой і не знав Сафрон» (за С. Тобілевич). 

У шостому году восьмої 

тисячі 

При царю, при Яноарію 

Жила цариця Алісафія 

Родила собі аж три 

дочери, 

Три дочери – 

трилюбимиї, 

Четвертого сина світ-

Єгорія, 

Світ-Єгорія (світ 

прехраброго). 

З тої сторони із невірної 

Наїздила віра 

бесурменськая: 

Наїздив царище 

Даймонище –  

Він старих людей 

плінив-рубав, 

Молодих людей во 

полон забрав, 

Він заполонив аж три 

дівиці –  

Три дівиці – рідні 

сестриці,  

Четвертого сина, світ-

Єгорія, 

Світ-премудрого, світ-

прехраброго 

(Л. Білецький, 1947) 

Що на Чорному морі, 

На камені біленькому, 

Там стояла темниця 

кам’яная, 

Що у тій-то темниці 

пробувало сімсот 

козаків, Бідних 

невольників. 

Бо вони тридцять літ у 

неволі пробувають, 

Божого світу, сонця 

праведного у вічі собі не 

видають. 

То до їх дівка-бранка, 

Маруся, попівна 

Богуславка, 

Приходжає, 

Словами промовляє: 

«Гей, козаки, 

Ви, бідниї невольники! 

Угадайте, що в нашій 

землі християнській за 

день тепера!» 

(Українські народні 

думи, 1972) 

Ой і не знав козак, ой і 

не знав Сафрон, 

Ох, як славоньки 

нажити; 

Ой зібрав військо, 

славне запорозьке, 

Та пішов орду бити. 

А у суботу рано-

пораненьку 

Сафрон із ордою стявся, 

А у неділю, в обідню 

годину, 

Сам в неволеньку 

попався. 

- Ой ти, козаче, 

козаче Сафроне, 

А де ж твої воронії коні? 

- Гей, мої коні в 

хана на припоні,  

- Сам я, молод, у 

неволі!.. 

Ой хоч виведіте, ой хоч 

винесіте 

На високую могилу, 

Ой нехай я гляну, гляну-

подивлюся 

Та й на свою Україну 

(Українські народні 

пісні в записах Софії 

Тобілевич, 1982). 

Теми всіх трьох репрезентованих творів пов’язані з переживанням стану 

неволі, однак, на відміну від плачів, де сюжет цим і обмежується, в обраних 

зразках відбувається властивий епічним творам розвиток дії. Що ж до 

мотивного спрямування, то всі вони містять поєднання історії та героїки, 

коли головні герої в силу історичних обставин опинилися перед вибором між 



133 
 

життям та смертю, вирішивши померти, але залишитися на боці правди і 

справедливості.  

Отже, в історичних мотивах псальм майже відсутні міфологія, образи 

та фантастичні події, натомість героїчні мотиви активно переплетені ними. 

Переконуємося також, що думи своїм корінням, як і дружинна поезія та 

билини, сягають своїм корінням у героїчний епос Київської Русі, містять ще 

дохристиянські мотиви, зокрема поклоніння силам природи. Тема захисту 

рідної землі, боротьби з ворогами, захисту віри та її ширення, відстоювання 

правди і справедливості була поширена в героїчному епосі Київської Русі, 

стала мотивом і сюжетним матеріалом для народних псальм, однак існують 

суттєві відмінності між провідним та побічними мотивами дружинної поезії 

та билин з одного боку і духовної поезії та народних псальм – з іншого.  

 

3.1.3. Міфологічні мотиви народних псальм 

Б. Рибаков наголошує, що древньоруські книжники XI–XII ст. про 

язичництво намагалися заглянути в історію словʼянських народів і засвідчити 

різні стадії їх існування у глибокій древності. Автор наголошує, що в руських 

джерелах Київської Русі тричі порушувалося питання про періодизацію 

язичництва. Зокрема, ретельно виклавши Старий і Новий завіти, основні 

принципи християнства, він доходить висновку про те, що люди впали в 

язичництво після руйнації Богом Вавилонської вежі, розійшовшись по 

країнах, уже зі своїми національними характерами, мовами тощо. Ця легенда 

добре кореспондується із теорією Великого переселення народів. При цьому 

наводиться цитата з «Повісті минулих літ»: «По дьяволю научению они 

рощением, кладезем и рекам жряху носили жертви и не познавша Бога» 

[253].  

Друга спроба періодизації язичництва, на думку Б. Рибакова, повʼязана 

з рукотворенням ідолів і запровадженням жертвоприношення, наприклад 

батько і дід Біблійного Авраама («Посему дьявол и большее прельщение 
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вверже человеки начаша… осквернена»). До цих двох спроб періодизації 

долучалися літописці і руські історики. 

Автор (Б. Рибаков) подає іншу періодизацію за візантійськими 

зразками, наведеними в Іпатіївському літописі (1114 р.). Вона належить 

літописцю князя Мстислава Володимировича, який відвідав Ладогу під час 

зведення там стіни. Він вважав можливим для себе розмістити в тексті про 

словʼянських язичницьких богів виписки з книги Володимира Мономаха для 

встановлення часової та змістової спадкоємності (до появи Сварога, ера 

Сварога, ера Дажбога, ). Сам автор, як переконуємося, виявив зацікавлення 

висвітленням даних, повʼязаних лише словʼянською міфологією, водночас 

вважаючи, що питання розвитку релігії подано правильно. 

Аналізується і третє міркування про стадії язичницької віри [там само], 

яку Б.О. Рибаков вважає найбільш ґрунтовною та аргументованою, була 

позиція Григорія (Богослова) [там само], про те, що погані існували й 

поклонялися ідолам, творили їм треби; то і нині творять. Знавець високої 

богословської науки і знаменитий тлумач права Святої Віри створив трактат 

за короткою назвою «Слово об идолах». Твір лише частково інкорпорований 

в російське «Слово об идолах». У науку воно ввійшло 1851 р., доти 

дослідники не звертали уваги на періодизацію словʼянського язичництва, що 

вже функціонувала у всіх його списках. Твір складений і визначається 

мозаїчністю будови, поєднує грецькі та руські матеріали.  

Російський книжник XII ст. (датується умовно) взяв за основу грецьке 

повчання Григорія Богослова та увів його на Богоявлення (6 січня– ст.стиль), 

виступивши проти кровавих жертв і вакханалій (буйства, розбещеність з 

нагоди поклоніння богу виноградарства і виноробства) античного 

язичництва. Автор використав лише частину древнього повчання і щедро 

наповнив коротким перекладом грецького тексту і вставками про словʼянське 

язичництво, тобто подав «Слово» Григорія «Втолцех», з тлумаченням до 

словʼянського світу.  
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Оцінювалося «Слово» по-різному: можна припустити, що автор вважав 

своїм завданням висвітлити історію словʼянського язичництва на тлі 

тогочасного античного язичництва, з яким протягом 8 століть до цього 

боролися Отці Церкви. 

У праці Б. Рибаков наголошує, що, згідно із завданням «вигнати» з 

книжкових сторінок богомерзотні «басні» («міфи») і «кощуни», 

середньовічні церковники суттєво втрутилися у первісні тексти, 

позбуваючись міфів як недостовірних вигадок та «кощунів» як символів 

наруги над святинями. Узагальнення різних джерел засвідчує, що язичницькі 

забави стали згадуватися спочатку в контексті характеристик поведінки 

сільської молоді, потім поступово, із невеликими змінами, знизились до рівня 

дитячої гри, таким чином дійшли до ХХ ст. Древні міфи, на думку 

Б. Рибакова, пояснювали світогляд первісних людей, з часом (якщо не було 

поетів, слово обезсмертило їх) перетворювалися у «чарівні» казки або 

лаконічні прозаїчні перекази.  

М. Костомаров розкриває міфологічні погляди первісних цивілізацій, 

володіючих троякими джерелами: 1) перенесеннями язичницьких ознак на 

оточення людини стихійною природою; 2) зіставлення про загробний світ і 

виникнення з нього пошанування померлих; 3) визнання таємної сили у 

предметах та явищах, або ж волхвування. Після їх розгляду в конкретних 

думках визначає словʼяно-руську міфологію в період язичництва. Важливо, 

що автор серед виявлення словʼянських ознак виділяє малоруські 

своєрідності (українців – Н.В.), висвітлюючи самобутність збережених 

трояких джерел за міфологічним світосприйманням. Підкреслюється 

вагомість Слова (його магії), викладено обґрунтування великої уваги до 

нього, способу вираження ним думок, як вказує автор, їх всемогутність, і це 

вірування залишається в силі до сих пір. 

Дослідник Д. Чижевський наполягає на розгляді художніх 

особливостей в іншому варіанті: розгляд теми твору, змісту, висвітлення 

історії, своєрідності. 
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Можна стверджувати, що в Київській Русі здійснювалося літописання з 

ІХ ст., яке, за Нікольським, уже подавало історичні, етнографічні 

припущення. У цей період був створений історико-етнографічний твір, 

присвячений племені полян. На нашу думку, саме Нестор Літописець 

розкриває характер, властивий для Київської Русі через широкий горизонт 

народознавчих особливостей, подає генеалогію народів світу. У «Повісті 

минулих літ» конкретизує відомості про племена народів Сходу, Заходу, 

називає сусідів, особливо східних словʼян, племен балтійських, фіно-

угорських і самодійських груп уточнює окремі культурно-побутові 

особливості. Звичайно, найбільше уваги надано східнословʼянським 

племенам. Читач також віднайде відомості про походження назви «Русі», 

ареал розселення звичаїв та обрядів племен: полян, дреговичів, половчан, 

бужан, кривичів, волинян, в’ятичів [385, с. 7]. Нестор утверджує, що племена 

східно-слов’янські «Имяхут бо обичаи, и закони отець своїх и предания, 

кордо свои нрави». У давніх творах, що сформувалися на основі 

давньослов’янської міфології, у древньоруських джерелах вказувалася 

народність і звеличення книжності в Києві. Г. Амартольд зазначав, що 

ілюстрацією розвитку тогочасної етнографічної науки базувалася на 

давньоруській архітектурі церков, одягу, обрядах, місцевих звичаях та мові.  

Дослідники ведуть дискусію щодо першості переказів та легенд, при 

цьому прийнято вважати, що перекази мають передувати легендам. 

Етимологічно легенди трактуються як те, «що належить прочитати», їх 

виникнення датується середньовіччям (VI ст.). Те ж тлумачення 

фольклористика подає для визначення переказу.  

Спершу фольклорний жанр формувався із текстів апокрифів, описів 

житій святих, пустельників та мучеників, чуд. Їх читали в храмі на 

відзначення того чи іншого свята, з приводу урочистостей. Інтенсивно вони 

розроблялися в XIII–XIV ст., тоді зʼявився популярний збірник «Золота 

легенда» (Г. Нудьга, Українська літературна енциклопедія). 

Популяризувалися тексти на релігійно-дидактичну й фантастичну тематику, 



137 
 

притчі про тварин і рослин. Чимало творів писемної літератури прийшли у 

фольклор, ставши основою для духовної літератури. У княжу добу в 

Київській Русі, як і в усіх західноєвропейських цивілізаціях, зʼявився 

оригінальний староруський збірник легенд під назвою «Київський Патерик». 

Фольклорні вірші – більш пізнього походження, стилістично наближені 

до традицій ліричної пісні, псальми поєднуються з фольклорними жанрами 

(псальми поминальні, псальми-сиротинські плачі), отже, переймають низку 

мотивів більш раннього, міфологічного, походження. Г. Ількевич аналізував 

дослідження народної міфології І. Вагилевича (українського фольклориста, 

письменника). Його праця «Словʼянська демонологія» планувалася як 

монографія про словʼянську міфологію, у якій мав домінувати фольклорно-

етнографічний матеріал. На жаль, праця не була завершена. Більш 

значимими є дослідження Я. Головацького «Очерк старословʼянского 

баснословия или мифологии» (1860 р.), що резюмувала його тривалу 

попередню збирацьку дослідницьку діяльність. Вона, як і праця 

І. Вагилевича, узагальнювала наукові уявлення про словʼянську 

демонологію, здобуті через вивчення фольклорно-етнографічних матеріалів. 

Я. Головацький відзначив, що в народних віруваннях, обрядах наявні релікти 

давньословʼянської міфологічної архаїки (веснянки, купальські і колядні 

звичаї та обряди, весільний обрядовий спів «латканки», міфологічні мотиви, 

образи в народних казках).  

Специфіка фольклорного жанру, визначена як «здебільшого видове 

(значною мірою умовне) історичне поняття фольклористичної поетики, що 

обʼєднує класифікацію фольклорних творів за різними типами їх поетичної 

структури» [22, с. 193], обумовлює, по-перше, наявність певної хронологічно 

впорядкованої послідовності їх виникнення та розвитку; по-друге, 

особливості поетичної мови, які об’єднують однотипні твори в групи; по-

третє, умовність підходів, отже, змогу різноманітних інтерпретацій жанрів. 

Виходячи із цього, вважаємо доречним співвіднесення мотивів фольклорних 

псальм із праслов’янськими віруваннями, свідченням чого є такі фольклорні 
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жанри, як плачі, голосіння (в тому числі з огляду на специфіку функціювання 

та поширення), соціально-побутова лірика (чумацькі, бурлацькі, рекрутські, 

невільничі та інші пісні), а також т.зв. «дитячий фольклор», до якого 

відносять замовляння (елементи дохристиянської магії – замовляння, 

колискові, забавлянки, потішки). 

Отже, мотивна єдність псальм та інших фольклорних жанрів 

формується завдяки, по-перше, заснованості на дохристиянському 

релігійному міфі / міфах; по-друге, використанні співзвучних тем. 

Наприклад, виданий у 1905 році збірник «Коляди або пісні на Рождество 

Христове», розпочинається зі вступу, де упорядники покликаються на 

«Богогласник» (та його чисельні видання) як книжне першоджерело фіксації 

фольклорного процесу, датоване 1790 роком. 

Для співставлення нами обрані колядка 13 «Пісня на Різдво Ісуса 

Христа» [317, с. 38–39.], що в змісті названа «Стань, Давиде, з гуслями». Це 

найменування дало нам змогу зробити висновок про питомо фольклорне 

походження цієї псальми.  

Ангели своя лики 

Составаше с человека. Хрсту рожденному: и прочая 

Солнце, Луна и Зори 

Светаше с вышней горы, Хрсту: и прочая 

Воды пребышше Небес 

Шумаше вместе Словес, Хрсту: и прочая [317, с. 38–39] 

Крім того, вважаємо доречним згадування «Слова про похід Ігорів», де, 

як і в згаданій вище псальмі, виконавець (виконавиця – Ярославна) апелює до 

сил природи – втілень пантеону слов’янських богів: Вітру, Дніпра, Сонця. 

Ще одна паралель, вже із ближчого до нашого часу фольклорного 

надбання, проте зібраного за принципом «Богогласника», – колядка «Спи, 

Ісусе, спи, спатоньки ходи», яку подаємо у порівнянні з колисковою (вище 

вже йшлося про специфічне збереження псальмових мотивів у т. зв. 

дитячому фольклорі). 
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Спи, Ісусе, спи,  

Очка зажмури, 

Можеш, рибко, тихо спати, 

Тебе буду колисати. 

Спи Ісусе, спи маленький, 

Спи, Ісусе, спи! 

 

Спи Лелійко, спи, 

Голівку склони, 

Та на рученьки Марії, 

Бач, вона Тебе леліє: 

Спи Ісусе, спи маленький, 

Спи, Ісусе, спи! 

 

Спи Убогий, спи, 

Рученьки склади, 

Йосифа ще не видати, 

Несе хлібця Тобі дати. 

Спи Ісусе, спи маленький, 

Спи, Ісусе, спи! 

 

Спи, Терпіннє спи, 

Очка зажмури. 

Не питай, що колись буде, 

Що зготовлять Ти хрест люди. 

Спи Ісусе, спи маленький, 

Спи, Ісусе, спи! [Спи, Ісусе, спи. 

https://www.pisni.org.ua/songs/74642.html] 

Спи, дитинко, в колисочці та й 

велика рости, 

Чий ся мамка дочекає від тебе 

радості. 

 

Я повішу колисочку в лісі на 

дубочку, 

Буде вітер колисати мою 

дитиночку. 

 

 

Буде вітер колисати, дощик 

накрапляти, 

Будуть пташки прилітати дитині 

співати. 

 

Будуть пташки колисати дитині 

співати,  

Буде моя дитиночка здоровенька 

спати. 

 

Люлю, люлю, дитиночко, в новій 

колисочці, 

Спи щаслива, не докучай своїй 

матіночці. 

 

Ой спи, дитя, без повиття, я тебе 

колишу, 

А як уснеш, дитиночко, трошки 

тебе лишу [Дитячий фольклор. 

Колискові пісні та забавлянки / 

Упор. Г.В. Довженок. К. : Наукова 

думка, 1984.  c. 99] 

 

В обидвох наведених текстах виразно звучать мотиви турботи про 

майбутнє дитини, долі матері/батьків, їх тісного зв’язку, щоправда, у 

колисковій більш виразно проступають власне фольклорно-міфологічні 

мотиви, тоді як у колядці – фольклорно-біблійні, пов’язані з релігійним 

міфом. 

Яскраві прояви фольклорних мотивів також бачимо у фольклорно-

релігійній обрядовості, отже, й поезії, пов’язаній із чином смерті та 
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поховання. Загальновідомо, що традиційно над померлими мирянами читали 

псалтир. Крім того, поховання супроводжувалося піснеспівами, походження 

яких сягає дохристиянських уявлень про світобудову та зв’язок між світами 

живих та мертвих. Про це, зокрема, йдеться у народній псальмі «Божа Маті 

помирає»: 

Божа Маті помірає, 

Й она сину гаваріт: 

/ – Як умру я, мой синочєк, 

Будєш мєнє хараніт. / 2 

Своїм пєнням-пагробєнням 

І апостолам своїм. 

/ Як умру я, мой синочєк, 

Душу забереш собі. / 2 [Божа Маті помирає. 

https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK16100020]. 

Мотив зустрічі життя та смерті присутній і в інших фольклорних 

жанрах, зокрема в баладі «Чоловіче, що ти дієш?», де засуджується лінивство 

і марнування життя на розваги, відчуття безкарності та зневага до моральних 

цінностей. Дуже близький мотив – у псальми «Живі, живі, чоловіче, живі да 

й покайся» [Живі, живі, чоловіче, живі да й покайся. 

https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK16100019]. 

- Чоловіче, що ти дієш, 

Чом ти літа не жалієш? 

Усе гульки, усе гульки, 

А про смерть же нема думки… 

Ступай, душе, аж до раю, 

Бо там місто прибирають! 

Не до раю, а до пекла, 

Бо там буде тобі тепло! 

- Ні кадила, ні святила, -  

Отак мене смерть поспіла! [Чоловіче, 

що ти дієш? Балади родинно-

побутові стосунки. К. : Наукова 

думка, 1988. с. 75] 

Живі, живі, чоловіче, живі да й 

покайся, 

/ Да в велікіє раскоши да й нє 

удавайся. / 2 

Бо велікіє раскоши, ох, й они ж тєбє 

зрадєть, 

/ Й они тєбе, чалавіче, в тьомний гроб 

заправадєть. / 2 

…Ізгорнувши й бєлі ручки, з бєлим 

свєтом папращалісь: 

/ – Пращай, пращай, мой бєлий свєт, 

да ще яснеє сонце. / 2 

Да ще яснеє сонце, 

/ Зачинілісь маї двєрі, зачинілось 

аконце. / 2 

Зачинілось аконце – 

/ Нє побачу бєлаго свєту, ох, ні 

ясного сонца. / 2 [Живі, живі, 
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чоловіче, живі да й покайся. 

https://www.polyphonyproject. 

com/uk/song/BMI_UK16100019] 

 

Голосіння (плачі), що дійшли до наших днів, можуть і не бути поезією 

в сучасному розумінні (радше – читаною поезією), однак і не містять епічних 

компонентів, що були додані до них пізніше, із додаванням біблійних 

мотивів. Слід зауважити, що голосіння густо насичені типовими для 

фольклору риторичними зворотами, епітетами, метафоричними образами 

птахів (зозулі, голубки, ластівки), серед яких найвиразніше проступає образ 

зозулі як провісниці смерті: «Та будуть, моя дружинонько, сади розцвітать, 

та будуть зозуленьки кувать, і соловейки щебетать. Будуть мені, нещасниці, 

жалю завдавать, а я вийду за ворітечка та й буду питать: ви, зозуленьки 

сизесенькі, а соловейки малесенькі, та ви високо літаєте, ви далеко буваєте, 

чи не чули, чи не бачили дружиноньки вірненької?». Подібний мотив 

спостерігаємо в покаянних псальмах, піснях в смерті та піснях про «інші 

останні речі» (Богогласник, 1790): «Брате милый, святобливый, Сестро, 

будьте милостивы, Сестро, будьте милостивы, Сотворите милость убогим...» 

[317, с. 587]. Якщо голосіння, серед винятково народних елементів вірувань, 

містить покликання на християнські свята (Різдво, Великдень, свята 

неділенька, св. Миколи), то «Богогласник» містить більш витримані в дусі 

християнства прохання в годину смерті. Народна ж псальма, наприклад 

«Страдальная мати», ніби переплітає новозаповітний і фольклорно-

міфологічний мотиви. Для доповнення характеристик мотивної єдності у 

різних фольклорних жанрах додаємо фрагмент солдатської пісні «Ой у полі 

да три доріженьки лежало» 

Страдальная мати під хрестом стояла, 

Плакала, ридала, в сльозах промовляла: 

Ой сину, сину, за яку провину 

Переносиш муки, тяжкую годину 

На хресті?! 

А мій синочку, та мій 

молодісінький, 

А мій синочку, мій 

дорогісінький. 

Та на кого ж ти тут жіночку 

https://www.polyphonyproject/
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Я ж тебе купала гіркими сльозами, 

Я ж тебе ховала поміж ворогами, 

А нині плачу, бо тебе я трачу, 

Бо тебе, мій сину, скоро не побачу, 

Сину мій. 

 

Ти ж моя надія, ти мій світе ясний, 

Гаснеш дуже швидко, в’янеш безучасно. 

А хто зі мною буде, сиротою?! 

Щас одна я в світі, як билина стою 

Під хрестом. 

 

Ти вєдь обіцявся всіх людей спасати, 

І за це діждався безвинно вмирати 

За рід лукавий, злобний і неправий, 

Що зповнив на тобі свій засуд кровавий 

На хресті [Помишляйте, чєловєци. 

Псальми. 

https://nashe.com.ua/song/11714/album/712/] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой у полі да три доріженьки лежало: 

Що первая дороженька да в чистеє поле, 

А другая дороженька да до рідного батька, 

А третяя дороженька на високу могилу. 

молоденьку покинув 

Та й двоє діточок маленьких? 

О мій синочок, та мій 

дорогісінький, 

О мій синочок, та мій 

золотісінький. 

А мій синочку, та моя й 

дитиночко рідненька, 

Та яке ж тобі горенько 

трапилось, 

Та ти ж хоч розкажи на 

послідній дорозі. 

Та нам же ніхто не похвалиться, 

Та ніхто правдоньки не скаже. 

А мій синочку, та мій 

ріднесенький, 

Та тобі ж горенько трапилось. 

Та ми й не сподівалися та й не 

надіялись, 

Та сьогодні було живе, та й їло, 

пило, 

А ввечорі вже й не стало, моя й 

дитино. 

А як же нам тебе й забуваться, 

Та як же нам од тебе одвикать, 

моя й дитино? 

Та ніколи у світі ми не забудемо, 

Та ніколи не одвикнем, моя й 

дитино. 

А діточки ж мої манісінькі, 

сиріточки, 

Та як же й ви будете виростать, 

Та як же ви будете горювать? 

Та хто ж вам буде порядочок 

давать, 

Та хто ж вас буде й воспитувать, 

Та мої й діточки, та мої й 

сиріточки? 

Ой синочку ж мій, 
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А на тій могилі да глибока долина, 

А в тій долині да росла пшениченька яра, 

А в тій пшениченьці червона калина 

стояла, 

А на тій калині сива зозуля кувала. 

Ой то не зозуля, то ж рідная моя мати 

Випроводжала да свого сина у солдати: 

- Іди, іди, сину, да за ріднеє браття, 

Дадуть тобі, сину, государськеє плаття! 

- Лучче ж мені, мати, да й на світі не 

жити, 

Аніж мені, мати, цеє плаття носити; 

Лучче ж мені, мати, у тебе ціпом гепать, 

Аніж мені, мати, да в службі муштри 

слухать; 

Лучче ж мені, мати, да у тебе в киреї, 

Аніж мені, мати, да в государській 

шинелі; 

Лучче ж мені, мати, да сірі воли пасти, 

Аніж мені, мати, у службі ружжом трясти; 

Лучче ж мені, мати, да в тебе з 

грабельками, 

Аніж мені, мати, да в службі з 

шабельками; 

Лучче ж мені, мати, да у тебе на киреї, 

Аніж мені, мати, да у службі на перині 

[Українські народні пісні в записах Осипа 

та Федора Бодянських. К. : Наукова 

думка, 1978. c. 230–231] 

 

 

Та на кого ж ти розгнівився, що 

ти усіх покинув? 

Та чи ти на матір стареньку, 

Та чи на жіночку молоденьку, 

Та чи на сусід близеньких, 

Та чи на діточок маленьких? 

Та чого ж ти так рано 

Таку й хатку тісненьку забажав? 

Та туди ж ні вітер не завіє, 

Ні сонечко не загріє, 

Та моя й дитиночко дорогенька, 

Та мій синочку золотенький. 

Ой синочку мій рідненький, 

Та відкіля ж тебе й виглядать, 

Та коли ж тебе дожидать? 

Та чи тебе з гори, чи з долини, 

Чи з чужої країни? 

Та ми ж тебе та ніколи не 

побачимо, 

Та й голосочка твого не почуємо, 

Та моя й дитиночко рідненька, 

Та мій синочку золотенький. 

Та моя й дитиночко, та моя й 

молодісінька. 

А мій синочок, та мій 

гарнісінький. 

Ой дитиночко ж моя, ой Боже 

мій, 

А на кого ж ти покинув нас? 

Ой моя й дитино, 

Ой Боже мій, ой Боже, 

Ой моя й дитиночко рідненька 

[Обрядові пісні Слобожанщини / 

Упорядник В.В. Дубравін. – 

Суми: ВТД "Університетська 

книга", 2005. c. 405–407] 

Таким чином, підкреслимо, що важливою ознакою мотивної єдності 

різних фольклорних жанрів є органічне поєднання найхарактерніших рис, які 
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через особливість певної форми, співвідносяться зі ставленням до дійсності. 

Елементи художньої структури, водночас, визначають вагому роль 

фольклорного жанру у функціонуванні творчості, особливо в процесі 

успадкування фольклорних традицій. Оскільки всі фольклорні жанри 

орієнтуються на специфічну установку змалювання дійсності в єдності з 

традиційною літературною формою та аксіологічною сферою, відзначається 

хвилеподібність у величинах піднесення і згасання розвитку й актуалізації 

окремих мотивів. Все це сукупно характеризує різні етапи фольклорного 

процесу, особливості його розвитку. 

 

3.1.4. Побутові мотиви в українських псальмоспівах 

 

На відміну від церковних жанрів, які виспівуються у храмах, побутові 

псалми призначені для домашніх співів. Уважається, що вони не виконують 

функції молитов [94, с. 509–510]. 

Християнські мотиви відтворювали світські описи побутового 

характеру: Ісус Христос, святі Петро й Павло допомагають (тому плужок оре 

і підкріплюється рефреном) (Щедрий вечір. Добрий вечір»). На Поліссі, ще й 

нині побутує текст «Щедрий вечір, щедрий, усім людям щедрий», який 

відтворює побут селянина при очкуванні весни, дбайливості його праці в 

розмноженні бджіл, тварин домашньої власності. 

У навчальному посібнику «Біблія і українська література» В. Сулими 

наголошується, що надбанням Біблії можуть бути настанови Соломона, а, 

можливо, і раніше створені тексти, оскільки більшість із них зʼявилися у IX–

III ст. Дослідники псалмів і книги «Пісня-пісень» переконані, що вона 

відповідає аналогіям до словосполучень «цар-царів», «Святая-святих», 

«Соломонові пісні-пісень» – XII ст. Аналогія констатується і з грецькою 

мовою, вона дозволяє висловити думку, що пісенні цикли відповідають 

зимово-весняним настановам, здійсненню події весільного обряду, 

виконувалася нареченою, молодим, весільними дівчатами-дружками. Цей 
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екскурс свідчить про побутування і вкраплення язичницьких обрядів у 

східних народів, а саме поклоніння Богам і Богиням любові (в часи 

Соломона) і Купалу (у слов’ян), від милості яких залежало продовження роду 

царів та народне буття. Спільні мотиви купальських пісень, весільних та 

жартівливі переспіви-перелицювання коляд, наприклад «Новомодні колядки 

Гриця Щипавки» містять перероблення таких пісень, як «Бог ся раждає, хто 

ж то може знати» на «Русь вся страждає, хто ж то може знати» та інші. 

Репертуар лірників почали записувати досить пізно й підходили до 

цього дещо однобоко: збирався козацький епос, і, водночас, занедбувалися 

сатиричні пісні та псалми, у яких простежувалися помітні залишки 

репертуару колишніх мандрівних студентів і дяків. М. Возняк ілюструє 

зразок сатиричної пісні про Косьмину, який іде босий по морозі, голий по 

дорозі, та стрічає різних людей, котрих по-дурному вітає, за що «беруть 

Косьмину за чуприну, беруть у вулицю, били в потилицю»… Цей текст пісні 

нагадує аналогічну мандрівну пісню про ляха з Варшави: «да йшов ляшок із 

Варшави, на нім бути, сукні шари» [54, с. 324]. 

 Сатирична пісня належить до числа тих, у яких українці висміювали 

поляків, а поляки – українців. До сатиричних пісень лірницького репертуару 

належать пісні про бугая, про кисіль, тещу, біду та ін. М. Возняк ілюструє 

зміст пісні про кисіль («Ой мій милий заболів»), який висміює українську 

повільність, що довела до того, що:  

- Яцьку мій, Яцьку, 

Яцьку мій вірний, 

Ой як любив ти кисіль 

Тяжко без міри, 

А кисілю не діждав – 

Богу душу віддав. 

Яцькові вічна пам’ять 

А на многії літа [Ой мій милий заболів. https://nashe.com.ua/song/14204]. 

Аналізуючи репертуар лірницьких псалмів, автор зауважує, що 

сатиричні, гумористичні пісні лірники співали тільки при веселих нагодах, на 
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відпусках, празниках, ярмарках, а під час переходу від хати до хати – 

надавали перевагу духовним і повчальним пісням. Появі переспівів, зокрема 

й пародійним, сприяли перекручення, що ставалися через усну форму 

передачі тексту. В передмові до вищеназваного збірника «Коляди або пісні 

на Рождество Христове» зазначено: «Вже від кількох літ питають люди у нас, 

чи не маємо Коляд, а ми вагувалися видати. Тоті, які є по Богогласниках 

поукладані таким язиком, що часом декуди годі достоту розібрати, про що 

йде в них бесіда». Це і стало причиною, через яку лірники, кобзарі, 

бандуристи по-своєму виконували незрозумілі для себе тексти старих пісень. 

Наприклад початок пісні Василієві «Излияся благодать» переінакшено на «од 

злих еси благодать»; початок пісні про муки Христа «Родъ єврейський 

сотворенний» перекручено як «народъ» і т.д. Врешті, перекручення 

відбувалися не лише в псальмах, а й у піснях в цілому. Прикладом цього є 

варіанти тексту відомої пісні, авторство якої приписують Марусі Чурай, 

«Засвіт встали козаченьки», яка зазвичай виконується як «Засвистали 

козаченьки». 

 М. Возняк висловив думку про те, що лірник, кобзар перекручував 

первісний текст і доводив це першою строфою акростихової пісні Василя 

(правдоподібно Пашковського) про бідну сироту. Автор наводить зразок 

тексту у виконанні Остапа Вересая, який її виконував: «…одначе проти пісні, 

які механічно зберігав лірник у своїй памʼяті й тому псував так далеко, що й 

не впізнавши їх співали лірники, пісні, що глибше зачіпали життя народу й 

оживляли натхнення лірника. Чи описуючи, що дожидає грішників і що 

праведників, які муки перших, яке щасливе життя останніх, чи змальовуючи 

ненормальне суспільство й родинне життя (лихі відносини чоловіка й жінки, 

батьків із дітьми, дітей між собою, ворожнечу сусідів, про життя сироти, 

мачухи тощо). Лірники справляли сильне враження на своїх чисельних 

слухачів. Усі вони тамували подих, устремлявши очі лірникам або в простір, 

тільки час від часу чути зітхання або витко сльози на очах зворушних» [там 

само]. 
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Наводимо аналіз тексту лірницької псалми про сирітку, у якому 

вказується, що шум лугів порівнюється до улюблених лірниками. Цим 

започатковуються деякі варіанти пісні про сирітку «Зашуміли луги, 

забриніли ріки; помре отець, мати – сирота на віки: котрі великі, ті підуть 

служити, – котрі маленькі ті будуть бідити» [57, с. 326]. 

 Після вступу подається текст: «Пішла сирітка блукати по світу, шукати 

рідної матері. Зустрів її Бог. І сказав їй, що не знайде матері, бо вона лежить 

у гробі. Й пішла сирітка плакати на гріб матері, щоб порадила доньці 

попросити мачуху зшити сорочечку, змити голівоньку. 

А чужа мати сорочки не зшила:  

нещасну сирітку на смерть нарядила,  

пішла по сусідах, її обсудила: 

Сирота ледащо, не хоче робити, 

тілько опоминається сорочечку шити [там само]. 

Хоча сирота робить, її мають ні за що, називають її лінивою, 

недбайливою. І вислухав Бог молитву сирітки та забрав її до себе. І взяли 

сирітку ангели до ясного неба, прокляті кинули мачуху глибоко до пекла. 

Побутові мотиви, разом із перекручуванням незрозумілого слова 

«екзамен» виразно чуються і в псальмі «Ой хто хоче, ой хто може ці кзамени 

здаті», де Божа Матір свого сина просить бути терпимим до людей на 

Страшному Суді (кзамен), але чує, що люди не зважають на його науку, 

доводять янголів до сліз, однак таки закінчується повчанням і славленням 

неділі, що, до речі, корениться у дохристиянському періоді (етимологія слова 

«неділя»), а розвиток культу Святої Неділі обумовлений популяризацією 

апокрифа «Епістолія про Неділю» саме на наших теренах у формі 

специфічного «листа щастя» [38, с. 224]. 

 Янгал стоїть, плаче, 

/ Злодія он скаче. / 2 

Плаче перед Богам: 

/ – Святая нєдєля, / 2 

Як будєтє, люді, 
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/ Да в церкві хадіті, / 2 

Дак будє вам Гасподь 

/ Із нєба платіті. / 2 

Як будєтє, люді, 

/ Ніщих надараті, / 2 

Дак будє вам Гасподь 

/ Стали наполняті. / 2 

Да дай же нам, Боже, 

/ Да в мірі прожиті. / 2 

Святую нєдєлю 

/ Вавєкі славіті. / 2 [Ой хто хоче, ой хто може ці кзамени здаті. 

https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK16100022]. 

Близькі мотиви моральних страждань, хоч не пов’язаних із 

релігійними, знаходимо і в родинно-побутовій поезії. Наприклад у баладі 

«Мала мати й одну дочку» розгортаються водночас і побутовий (чоловік-

п’яниця), і міфологічний мотиви (риторичне звертання до Дунаю та щук, 

раків). 

Мала мати й одну дочку, 

Та й купала й у медочку. 

Та й купала – сповивала, 

Щастя й долі не вгадала. 

Щастя й долі не вгадала,  

За п’яницю заміж дала. 

А п’яниця п’є-гуляє, 

Йде додому – жінку лає: 

- Іди, жінко, хоч топися, 

Бо ти мені не годишся! 

Пішла жінка до Дунаю 

Та з Дунаєм розмовляє. 

- Ой Дунаю, Дунаєчку, 

Таким чином, побутові мотиви народних псальм багаті на близькі 

розумінню селянина події (одруження, сільськогосподарська праця тощо), 

учасниками яких (особливо в тематиці псальм) є Бог, Богоматір, ангели, 

святі, смерть, святі та інші, зокрема й міфологічні, сили. Іншим варіантом 

розгортання побутових мотивів є переспівування змісту біблійних легенд, 

зокрема про блудного сина, із трансформацією часопростору в звичні 

обставини, наприклад стосунків батька й сина «Чого грєшнік довго мєдліш» 

https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK16100022
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[Чого грєшнік довго мєдліш. 

https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK16100026]. 

– Чого грєшнік довго мєдліш, 

Чом нє станєш од грєхов? 

/ Развє ти мінє нє вєріш, 

Шо я єсть тобі пакров? / 2 

 

Єсть тобі в Царствє блаженство, 

Єсть тобі райскій вінєц. 

/ Ти вєрніся, син заблудший, 

Я прєдвєчний твой отєц. / 2 

 

Ти вєрніся, син заблудший, 

Я предвєчний твой отєц. 

/ І в награду я вєщаю 

Тобі райскій свій вєнєц. / 2 

 

– Ой Госпаді ж милосєрдний, 

Як я до тєбє прійду? 

/ Я, грєхамі й отяжонний, 

Своєму врагу служу. /2 

 

– Прийді, чадо, ко мнє смєло, 

Я тобі грєхі прощу. 

/ Брось ти своє злоє дєло, 

Я й до царства давєду. /2 

– Ой Госпаді мілосєрдний, 

Як я до тєбє прійду? 

/ Я й, грєхамі отяжонний, 

Скоро й в ад пойду. / 2 

 

– Прійді, чадо, ко мнє смєло, 

Творєніє рук моїх. 

/ Ти найдьош во мнє отраду, 

Спасєшся од грєхов сваїх. / 2 

 

– Я по своїм вазраженням 

Много міра возлюбіл, 

/ А на тєбє, мой спасітєль, 

На тєбє савсєм забил. / 2 

 

Я на Госпада ж забувся, 

Я малітву й нє чітал. 

/ Церкву Божую й аставіл 

І в раскошах в мірє жил. / 2 

 

– Ой живєш в етом мірє, 

Як заблудшая й овца. 

/ А в нєбєсному ти царствє 

Будєш жить і бєз конца. / 2 

 

Слава тобі, Госпаді, слава тобі, 

Шо ми сабраліся славіті Тєбє  

 

Ще одним прикладом переплетення біблійних та побутових мотивів є 

псальма «Жила вдома Соломія», де переповідається старозаповітний сюжет 

про мучеників Маккавеїв. 

Жила вдова Соломія. 

- Алилуя! 

Та й сім синів породила. 

-Господи помилуй! 

Породила возрастила, 

Богу жертву подарила. 

Написано у пророка: 

Отдать старшого отрока. 

Лицемери злобу мали, 

https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK16100026
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Маковея ізв'язали. 

Демон печі розжигає, 

Маковею угрожає: 

Щоб ти Богу не молився, 

Нашим богам поклонився. 

Луччє буду погорати, 

Як Господа в прах топтати [Жила вдова Соломія. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1601591533289814] 

 

Таким чином, побутові мотиви у різних фольклорних жанрах, зокрема 

й у псальмах, висвітлюють проблему взаємовідносин у сім’ї, однак 

специфічною рисою псальм є, по-перше, ґрунтованість на релігійній чи 

міфологічній легенді; по-друге, залучення відповідних персонажів з їх 

обов’язковим «оживленням», тобто наближенням до життєвих реалій та 

обставин народу-псальмотворця. 

 

3.2. Образна система народних псальм 

 

Ключовим принципом формування фольклорного образу є 

алегоричний. За етимологією – це іносказання, спосіб двопланового 

художнього зображення, яке базується на приховуванні реальних осіб, явищ, 

предметів під конкретними образами з відповідними асоціаціями з 

характерними ознаками приховуваного. Особливо важливо, що алегоричні 

особи, предмети, явища не дають абстрактні поняття (значаться вони в 

байках і сатиричних творах). Академічний словник обґрунтовує визначення 

терміну притчі, аналогії, параболи, що здавна використовуються у релігійних 

проповідях, полемічних творах, шкільній, релігійній драмі.  

Якщо, за думкою літературознавців, алегорію порівняти з метафорою, 

то ґрунтуються вони не на перенесенні зовнішніх ознак і властивостей на 

інший предмет чи явище, а на асоціативному переосмисленні самої сутності 

явищ і предметів. Алегоричність властива притчам. Вона спрямована 

(націлена) на подачу і на сказання – означення явища чи предмета з духовних 
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позицій. Тобто і притча, і псальма не зображує, а повідомляє про певну ідею, 

покладаючи в свою основу принцип параболи: оповідь немовби віддаляється 

від даного часу, простору і, рухаючись по кривій, повертається назад, 

висвітлює сповна явища. Основна думка в притчах подається шляхом 

іносказання – значення явища чи предмета, яке подається через називання 

іншого на основі їх подібності. Тобто реальний образ чи картина 

розкривається не в прямій образно-алегоричній площині, а в уяві слухача, де 

ці дві площини зіставляються. 

 

3.2.1. Генеалогія релігійно-міфологічних образів у псальмах 

 

Класифікацію родів літератури за системою періодизації подали в 

підручнику «Українська усна народна творчість» (2003) М. Лановик та 

З. Лановик. На базі існуючих трьох родів вони вивели періодизацію 

фольклору доісторичної епохи. 

 Міфологічна – первісна епоха – окреслюється періодом, коли на 

території України зʼявилися прадавні поселення у палеоліті та мезоліті 

(камʼяний вік). Київ – територія України – один із трьох центрів Європи, 

оріянський. У цей період зʼявилися первісні зразки художньої творчості, що 

відображають уявлення аборигенів про світ, їх місце в ньому. Тоді й виникли 

магічні дійства: магічні танці, певні ритуали, ритмічні рухи, жести, міміка, 

звуки. Можемо погодитися з думкою авторів про те, що палеоліт – перший 

період камʼяного, найдавнішого, віку людського суспільства, який приніс 

початкові форми словесності. 

 Другий період – мезоліт, чи камʼяний вік. Обґрунтовується думка, що 

саме тоді виробилася певна система культів рослин, природних стихій, 

різноманітні форми поклоніння предметам, кісткам, каменю, які принесли 

первісне магічне трактування церемоній, ритуалів, повʼязаних з діяльністю 

людей. Висловлюється думка про можливу зʼяву, популяризацію, 

пошанування культу вогню [134, с. 30].  
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 Третій період – протонеоліт – характеризується осілим способом 

життя, що сприяє досліджуванню довкілля, спостереженням за рухом 

небесних світил. У таких умовах зʼявляються астральні культи, поклоніння 

сонцю, місяцю, зорям, виникають міфи про природу, людину та світ [134, с. 

30]. 

Четвертий період – меоліт, чи мідний світ. Його визначають 4–3 тис. до 

народження Ісуса Христа. Поява в хатах печі обумовлює виникнення культу 

домашнього вогнища. Паралельно він утотожнюється із культом предків, 

який, зокрема, формувався у вигляді поховального ритуалу – спалення.  

Землеробські традиції та священнодійства (народна магія) 

популяризували культ води, сонця, місяця, зерна. Землеробство сприяло 

зародженню календарної обрядності, тоді поширилися первісні форми релігії 

(поклоніння померлим предкам, божествам, природним стихіям). Усталився 

культ сонця, печі, зерна, особливо останнє поєднує культ хліба з культом 

сонця і життя. На заміну магам приходять жерці, зʼявляються релігійні 

обряди.  

 При неоліті в ареалі України утверджувалася трипільська культура (3 

тис. р. до н.е.). Завершилося формування календарно-обрядових циклів, 

ритуальних дійств, повʼязаних із працею людини на землі [134, с. 31]. 

Зберігаються тотемістичні, анімістичні узагальнення, задобрюються сили 

природи, щоби вирощувати добрий урожай. Поширюється практика 

жертвоприношення рослин, їх плодів та людини. Від трипільської цивілізації 

залишилися культові поховання, що засвідчують побутування культу 

поклоніння рослинам, тваринам, активізувалися астрологічні культи та 

побутування культу змія [134, с. 31]. 

 Пʼятий період – епоха бронзи (3 тисячоліття до н.е. - 1 ст. н.е.). 

Відбувається зміцнення родів, їх організація, увиразнюється класове 

розшарування, виділяються різні суспільні верстви: жерці, мисливці, 

землероби. Похоронний обряд у вигляді спалення трансформується на 

поховання в землі, популяризується високий курган, виникають похоронні 
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голосіння. Розвиваються уявлення про таємничий потойбічний світ, душу, 

виділяється календарно-обрядова творчість, пошановується культ померлих. 

Система календарної обрядовості збагачується текстами колядок, щедрівок, 

веснянок, купальських, жнивних пісень. Удосконалюється система жертовно-

обрядових, ритуальних дійств (обряди супроводжуються різними словесними 

формулами, що стають основою для виникнення епічного жанру).  

 Шостий період – камʼяний вік (з 8 ст. до н.е. по 4 ст. н.е.). Проходить 

остаточне розшарування суспільства, формується полігамна (парна) сімʼя, 

зароджуються державні устрої, утворюються військові громади. 

Утвердженню сімейного укладу життя передувало виникнення усіх жанрів 

родинної обрядовості (усталюються, в першу чергу, весільні, родильні 

обряди). 

 Стійка скіфська (скитська) культура формувалася у 7–6 ст. до н.е. 

Відома в історії як народність, вперше описана вченим (філософом, 

істориком) Геродотом (484–420 рр. до н.е.). Він згадує про скіфів у своїй 

«Історії грецько-перських воєн», про неї також ідеться у Біблії [134, с. 32].  

 Сьомий період – прасловʼянський. Появу уявлень у словʼян історики 

датують близько VI ст. н.е. Тоді ж домінувала прасловʼянська культура, при 

якій функціонувала язичницька віра з усталеною чіткою системою поглядів і 

вірувань: найперше – поклоніння сонцю, іншим світилам, явищам природи, її 

стихіям (вогню, воді, вітру тощо), божественним втіленням – ідолам (Перуну, 

Сварогу, Дажбогу, Велесу, Ярилу, іншим). У цей період обожнювалися духи 

дому, домашнього вогнища. Серед прасловʼян побутували вірування, що 

поряд із матеріальним, видимим, світом речей, існує також невидимий, 

духовний, світ. Світ духів – домовиків, лісовиків, русалок, водяників та ін. – 

вважався не менш реальним, ніж видимий [134, с. 33]. У невидимий світ, 

вважалося, відходили душі предків (померлих). Аборигени намагалися 

задобрити богів у храмах плодами своєї праці, приносили жертви, які 

супроводжувалися культовими обрядами, наповнювали їх магічними 

ритуалами. Основною рисою фольклору міфологічної епохи є те, що народна 
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творчість не мислилась як художня, мала суто практичне застосування. 

Обряди створювалися не для розваги чи естетичного задоволення, вони були 

вимушеною практичною необхідністю зберегти урожай від пекучого сонця, 

посухи, дощу, граду, вітру, дітей від смерті, дім – від руйнування і т.ін. Так 

складалася ціла система магічно-ритуальних дійств для того, щоби 

задобрити, приборкати, задобрити ці сили. У цей період виникають та 

побутують міфи, магія, календарно- та родинно-обрядові ритуали, які 

виконують сакральну, тобто магічну функцію. Уся подальша усна народна 

творчість глибоко закорінена саме в ці міфологічні уявлення предків-словʼян. 

Вагомо, що в старожитну та Київську Русь релігійні пісні прийшли з 

перекладами церковно-словʼянською мовою, разом із Кирилом і Мефодієм. 

Значимо, що апостоли могли віднайти їх у ранньому християнстві у 

вищезгаданий період. Їх співали не тільки в храмах при Богослужіннях 

(особливо літургійних), а також у домашньому читанні. Вищеназвані факти 

засвідчують популярність використанням цитат із різних псалмів, які часто 

використовувались у древньоєврейських та давньоруських творах: «Слово о 

законі і благодаті», «Повчання Володимира Мономаха», «Працях 

Володимира Туровського», перекладах М. Ломоносова, В. Тредіаковського, 

О. Сумарокова, Г. Державіна, Ф. Глінки, Т. Шевченка, Г. Сковороди, 

П. Тичини, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Маланюка («псалми степу»). Вагомо, 

що М. Возняк, В. Домашовець, В. Микитась своєрідно трактували існування 

жанру псалмів. Християнство, яке, свого часу увійшло в Україну, було, 

звичайно, неоднорідним. У силу певних історично-культурних обставин 

виділялися найбільше два його типи: східний (грецький) та західний 

(римський). Основною орієнтацією останнього була культура з латинізацією, 

яка віддалялася від східної, утверджувалося на великих теренах, у різних 

мовах, культурах. Цей напрям вважав себе найчистішим, бо еволюційним 

розвитком започатковувався від первісного християнства [69, с. 5]. 

Домінування західної культури закріплювалося Католицькою Церквою, 

основною ознакою якої є визнання людської особистості як субʼєкта 
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культури, існуючої через призму діалогу її з Богом [69, с. 303]. Кінцевою 

метою східного христянства є співпричетність Божеству [69, с. 49].  

Східне православне християнство несло усім народам навернення до 

візантійського світогляду. Це сприяло сприйняттю єврейсько-християнського 

впливу, що ґрунтувався на своєрідному його примиренні з певними 

традиціями давньої грецької науково-філософської думки [38, с. 64]. Внесок 

візантійської орієнтації здійснений у Київській Русі спершу місією Андрія 

Первозваного, а пізніше – святими апостолами Кирилом (Костянтином) і 

Мефодієм, бо вони зуміли удосконалити руську абетку, якою фіксувалися 

тексти Св. Євангелія та Псалтиря. Народний переказ фіксує, що Кирило 

зустрів людину, яка розмовляє руською мовою. Це послужило спершу 

швидкому освоєнню розмовної мови, проведенню над нею граматичних 

обсервацій, порівнювання її звуків, само- та співзвуків. Останнє сприяло 

швидкому опануванню «руською мовою», а також тлумаченню прочитаного 

простолюдами. У Палеї популяризувалася звістка: «І хай буде відомо всім 

народам і всім людям, що руська мова ні звідки не прийняла цієї святої віри й 

руське письмо явилося Богом дане у Корсуні русинові, а від нього навчився 

філософ апостол Костянтин. Той же муж русин, як констатувалося був ніким 

не показане, тільки самим Богом Вседержителем. Той же муж русин був 

благовірний, постом і чеснотою приєднався до чистої віри, і він один з 

руської мови з'явився насамперед християнином, і не відомо нікому, звідкіля 

це» [38, с. 66]. Оскільки словʼяни тих часів і земель прийняли ще раніше вже 

християнську віру від німецьких та італійських місіонерів, то Богослужіння 

відбувалося незрозумілою їм латинською мовою. Письмо словʼянською 

мовою і проведення нею ж Богослужіння сприяли доступності нижчим 

верствам люду. Цією ж мовою поширювалися псалми, молитви, ектенії, 

Богослужбове Євангеліє, Апостол, Паремійник, які водночас поширювали 

християнські моралізаторські чесноти у часи України-Руси. Рівень 

популяризування цитат Святого Письма, користування Псалтирем, 

молитовних звернень до Бога засвідчують хроніки, листи Святих Отців, 
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списки християнських джерел, літописи та ін. Такі традиції перейняла 

Київська Русь від Сходу, особливо припали до душі «Притчі Соломона», 

Завіти дванадцяти патріархів, молитви, піснеспіви.  

Звичайно, між латинами та православними точилися дискусії, але наше 

завдання – висвітлити появу жанрів, утвердження молитви, псалмів, псальм, 

кантів у Київській Русі.  

Якщо звернемося до «Словника літературознавчих термінів», який 

популяризувався у другій половині ХХ ст. (В. Лесин та О. Полунець, 1965), 

можемо констатувати, що він уникнув введення реєстру дефініцій понять як 

щодо терміну «атеїзм», так і щодо жанру «молитва». Лише при поясненні 

реєстрового слова «вірш» розвиває віддалену від істини думку, що «іноді 

віршовий рядок називають грецьким терміном стих». Але останній 

стосується визначення поняття рядка [38, с. 64]. У цьому ж довідковому 

виданні все-таки розкривається термін «псалма». Він означується за 

перекладом із грецької мови як хвалебна пісня, пояснюється її релігійний 

зміст, авторство ж цілком віддається цареві Давиду. Значимо, що в словнику 

фактично визнано, що Псалтир використовувався як навчальна книга у 

давнину в Україні. Інформується, що дяки-вчителі змушували дітей завчати 

псалми напамʼять. Словник констатує, що «мандрівні дяки» дозволяли 

співати й імпровізаційні (змінені) тексти відповідно від уподобань слухачів. 

Тут вводиться вагома інформація для пізнання природи псальм, доказу появи 

і світського змісту цього жанру. З такого пояснення автор доходить 

висновку, що з використанням псалмів розвинулося складання духовних 

віршів, які поступово входили в репертуар сліпих лірників [Там само]. На той 

час важливою була інформація про наявність духовних пісень на тексти 

біблійних псалмів, які вже визначилися паралельною назвою «псальма». В 

цьому ж словнику коротко означені художні особливості виконання, будова 

(колективна, куплетна та багатоголосна пісня), час та територія поширення 

(ХVI ст., Польща, Україна, Росія). Пояснення псальми як багатоголосної 

пісні не відповідає дійсності, бо вона виконувалися одинокими лірниками, 
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інколи – двома виконавцями (лірником і поводирем). Дещо недостовірне 

твердження, що на зміну псальмам прийшли канти [Там само]. 

Традиція популяризації християнської духовності, як уже визначалося, 

прийшла у Київську Русь зі Сходу, але мала-таки деякі відмінності, оскільки 

спершу, на початках християнізації, до неї навертались і хрестились 

переважно убогі люди, з нижчих верств народу. Визнається це за Св. 

Письмом Матвія: «Убогим Євангелія проповідується» (XI, 5). У Київській 

Русі, навпаки, спершу християнізувалися князі, їх дружинники і бояри, а 

значно пізніше – простолюд. Рефлексії князя застереження як для дітей, так і 

для всього християнського народу: “Якщо вам Бог змʼякшить серце, то 

сльози свої пролийте за гріхи свої кажучи: Як оту блудницю, і розбійника, і 

митника помилував єси [Господи], так і нас, грішних помилуй. І в церкві 

дійте, і [спати] лягаючи. Не пропустіте ж ні одної ночі. Якщо ви при силі хоч 

раз поклонітеся до землі, а коли вам стане немічно – то тричі. І сього не 

забувайте, не лінуйтеся, бо тим нічним поклоном і співом [молитви] чоловік 

побіждає диявола, – і що за день людина согрішить, то цим ізбавляється [од 

гріха]. Навіть і на коні їздячи, [коли] не будe [у вас] ні з ким діла i, якщо 

інших молитов не умієте ви мовити, то «Господи, помилуй», благайте 

безперестанку потай, – бо ся молитва єсть ліпша од усіх. [Молітеся] краще, 

ніж думати, нісенітницю «їздячи» [142, с. 457].  

Іван Франко, подаючи аналіз до «Повчання» Mономаха в «Iсторії 

української літератури», виражає рефлексії щодо милуванням ним [князем – 

Н.В.] – природою, її красою, а також висловлює думку, що тут батько у своїм 

зверненні до дітей засвідчує: того часу князівські сини не всі вміли напамʼять 

«Отче наш» і «Богородице Діво». Прилученню до «Псалтиря», як пояснює 

автор памʼятки, він завдячує тим, що з ним відкрив і зібрав любі думки його, 

бо тяжко найти в Святому Письму таку другу книжку, де молитва була б така 

щира, така щиросердечна розмова з Богом, де той хто молиться, відкривав би 

Богові так явно, так просто своє серце, де би в найсумніших словах, які 

межують з розпукою, звучала така сильна певність «що Бог опора й захист 
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переслідуваних і терплячих, що він не покине праведника» [39, с. 162–163]. 

Він вважав також, що Божої ласки, побіди над врагом дияволом, можливо 

домогтися трьома добрими ділами – «покаянням, сльозами і милостинею» 

[142, c. 456]. Автор тексту висловлює думки, що це не тяжка заповідь Божа, 

бо тими ділами трьома можна позбутися гріхів своїх і [царства небесного] не 

лишитися [Там само].  

О. Мишанич – український літературознавець, фольклорист, доктор 

філологічних наук, свого часу – заввідділу давньої української літератури, 

констатував, що в Лаврентіївському списку «Повісті временних літ» введено 

важливу літературну памʼятку Київську Русі як жанр оригінальної 

літератури. «Повчання дітям» Володимира Мономаха, грамота до Олега 

Святославича там само, а також вміщено «Молитву». Аналіз останньої 

дозволяє твердити, що вибудована вона на основі богослужбових памʼяток, 

здебільшого пісної «Тріоді», укладених уривків молитов, тропарів, кондаків, 

ірмосів, канонів Св. Марії Єгипетської, Андрія Критського, Св. Іоаникія, а 

також ще не відомих джерел. Літературознавчий словник-довідник 

(Р.Т. Громяк, Ю.І. Ковалів та ін.), повторює думку попередників про те, що 

зібрання ста пʼятдесяти псалмів за назвою «Псалтир», увійшли до Святого 

Письма, ставши навчальною книгою. Тут же наголошується: «Поетична 

образність та тонкий ліризм перетворили її на найпопулярнішу книгу в 

Києво-Руських списках XI ст.», зокрема, за різновидами, на популярну книгу: 

Псалтир гадальна, Псалтир тлумачна, які входили до Псалтиря, 

використовувалися в добу українського бароко. 

Жодна з біблійних книг Старого Завіту, що складається з псалмів, так 

не розглядає питання термінології, як у працях різних дослідників, де один і 

той же текст визначають по-різному: «духовна пісня», «псальма», «духовний 

кант», «духовний вірш», «книжна пісня». Автор праці Ю. Медведик вважає: 

така проблема зʼявилася тому, шо на тексти викладаються два погляди – 

музикознавчий та літературознавчий. Він вважає найбільш 

використовуваними такі терміни, як «художня пісня» (І. Франко, М. Возняк, 
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В. Гнатюк, О. Гнатюк, Ю. Медведик); «духовний кант» (Н. Герасименко-

Перейнявська, Л. Корній, П. Мацейко, І. Лещенко, Л. Івченко та ін.); 

«псальма» (М. Крушельницький, О. Шреєр-Ткаченко, Т. Шеффер). Ми 

приєднуємося до визначення обраного нами означення з тією відмінністю, 

що «псалом» – книжний варіант, тоді як інші – народні [153, с. 9–10]. Автор 

вдало тлумачить термін «псальма» співмірно із усними фольклорними 

творами, а «псалма», «псалом» – з письмовими, насамперед – з текстами 

псалмів Давидових. 

Ставлення до релігійно-християнських традицій показово засвідчують і 

нинішні вчені, зокрема, С. Грица, авторка численних книжок, серед яких – 

монографії, наукові та науково-популярні фольклорні збірники, аналіз 

доробку академіка Ф. Колесси. Заглиблення в пісенний фольклор, 

фольклористику в цілому дає змогу зрозуміти епоху. В умовах тоталітарного 

режиму, майже повністю, більш як на п’ятдесят літ було відкинуто справжню 

науку. Режим заборонив цілий пласт дослідників духовності. В умовах 

тоталітаризму майже повністю заборонялися духовні вірші, псальми, пісенні 

молитви, пов’язані з християнством. У народній практиці за них боялися 

навіть згадувати. С. Грица уточнює, що в науці їх замовчували, критикували 

як релігійні пережитки. Треба було міцно тримати у свідомості принципи 

духовного життя, до яких були причетні релігії світу, з ними – християнські, 

щоб їх було не так просто викоренити.  

Дискусійними є візантійські впливи на релігійну, літургійну творчість. 

У період розселення індоєвропейських етносів народи західної Європи 

збагатилися різними традиціями, наблизилися до середземноморської 

культури від культури досі малознаної та маловизнаної серед словʼян. До 

них, на думку М. Грушевського, не досягали грецькі традиції. Тут відчувався 

вплив ще й азіатської цивілізації, юдаїстичні впливи, щодо усіх етносів 

впливовим було християнство з його течіями. Словʼяни вже мали стосунок 

до релігії з першого тисячоліття н.е., бережливе ставлення до давніх вірувань 

впливало на те, що наші предки усі часи були віруючими, разом з тим, як 
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наголошував митрополит Іларіон (Іван Огієнко), віра народна лежить в 

основі його культури. Таким чином, зрозуміло, що без вивчення народної 

віри, в основі якої, можливо, віра християнська, дохристиянські вірування 

досягли б менше. 

Отже, щоби зрозуміти історію культури та літератури необхідно 

вивчати дохристиянські і християнські вірування українського етносу. В 

радянський період як народні звичаї, так і Біблія, Псалтир ігнорувалися, 

майже не вивчалися, бо насаджувався атеїзм. Джерела релігійної літератури 

зʼявлялися в зарубіжжі до тисячоліття хрещення Русі. Значної популярності 

тоді набув переказ про те, що святий апостол Андрій Первозванний «посетил 

нашу землю и благословил ее будущую великую истинную церковь». Цей 

образ із притчі перейшов у фольклор, оскільки, як і притчі Соломона, що 

поширювалися в Київській Русі, в алегоричній формі виражали духовні 

настанови.  

У викладі релігієзнавців, теологів подано ширше тлумачення про 

побутування жанру розкриттям теми «Притчі Христові». Ними 

наголошується, що тексти взяті із життя людства. Нерідко Ісус Христос 

пропонував своїм учням і народові навчання, повчання у формі 

вищезгаданого жанру. Перебуваючи наодинці Він укладав роздуми у притчі, 

пояснював їх особливо згадуваним учням, щоби привернути увагу слухачів, 

привчити їх до роздумів у подібних ситуаціях, серед природи, доводив ними 

істину віри і таїнства, таким чином впливав на почуття земного, сам 

пояснював в можливих деталях і небесне чуття. Образки з різних притч 

інколи зустрічаються і в Старому Завіті. Так першою притчею можна назвати 

оповідь Іоама Смоглі про дерева, що бажають вибрати собі царя (Суд., IX, 7-

20), що її використав І. Франко в поемі «Мойсей». Притчі Ісуса вирізняються 

своєю простотою природністю. Якщо Він бачив перед собою засіяне поле, то 

говорив про сіяння зерна. Говорить до учнів, які були упереваж рибалками, – 

пропонує притчу про риболовлю. Сидить за столом – і Царство Боже 
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уподібнює великому застіллю. Проходить через виноградний сад – говорить 

про виноградну лозу і по гілках на лозі укладає нову притчу.  

Як духовний жанр, що увійшов і закріпився в Старому і Новому 

завітах, притчі сприймалися в старожитній, Київській Русі, що засвідчено 

прийняттям, популяризацією християнства. В академічних дослідженнях 

художньо розкривають вартість слова з художнім зображенням реальних 

подій, осіб, явищ. Значимою є «Притча про сівача» [Мф. XIII, 3-23], де 

використані художні тропи, які переконують у художності, виразності 

малого жанру, епічної мініатюри, досконалості коротких алегоричних 

висловів морально-дидактичної спрямованості. Значимість притчі в тому, що 

в ній відсутня будь-яка точна, історична достовірність, конкретність у 

просторі і часі, вона порівнює у параболічній, формальній (прислівʼями, 

приказками, порівняннями, схожостями) формі. Вона має сферичну 

композицію, з якою рухається за кільцевою траєкторією: саме в оповідях 

наступає неминучий етап, коли вони повертаються у вихідну точку, 

збагачуючись набутим розумінням, якому властивий значущий сугестивний 

(вплив), повчальна сила. Жанровою властивістю притч є постійна 

метафоричність виразів, що утверджують сівача, при цьому слово «сівач» 

(іменник) вживається не в автологічному, а в переносному значенні 

(порівнянні), що підсилюється художньою образністю, впливовістю, 

можливістю слова на основі порівняння, що базується на алегорії, 

метафоричності дії. Все це мотивується мінливістю оповіді, моральною 

лаконічністю, мініатюрою оповіді. Отже, образ у творах духовної тематики і 

спрямованості ще із першоджерел релігійної літератури формується завдяки 

метафоричності. 

Відлунням біблійного метафоризму (алегоричності) є низка псальмових 

образів релігійного походження, що асоціюються не стільки із конкретними 

церковними міфами, скільки з їх метафоричним навантаженням. Наприклад 

Матір Божа – із захистом, покровом (псальма «Пречистая Діво, мати 

Руського краю», Ісус Христос – з усвідомленням власного служіння (псальма 
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«Во граді Єрусалимі страсті Христові»), святі Петро і Павло – як помічники 

людським душам («Ой ти, Петро, і ти, Павло» [157, с. 71–78.]). 

Важливо, що при використанні текстів притч Старого Завіту, оповідей 

про царя Соломона, приверталася увага на створення притчі «Про вибір царя 

між деревами» [книга суддів IX, 8-15]. За усталеними зразками творилися 

тексти в народі про вибір царя між звірами, птахами і т.п. За їх аналогіями 

поширювалися релігійні (невеликі) літературні твори дидактичного 

характеру, в якому дійсність протиставляється алегорії поза конкретними 

часовими і територіальними означеннями; ця характерна риса літератури має 

невелику різницю в різних релігіях – буддизмі, індуїзмі, християнстві, ісламі. 

Існує твердження у європейському світі, що в Старому Завіті релігійні притчі 

часто називалися оповіданнями афористичного характеру. У них думка 

виражена у конкретній лаконічній формі [книга притч Соломона] і звід 

окремих частин проповідей, тлумачень святого письма, творів церковних 

письменників, історичних творів, матеріалів з будь-якого питання подаються 

у хронологічному порядку [166, с. 509].  

 

3.2.2. Розвиток релігійно-міфологічних образів у народній духовній поезії  

 

Після офіційного прийняття християнства в Русі-Україні активізувався 

розвиток культури освіти, наук того часу, створюються і відкриваються 

школи з вивчення церковного співу («Двор демесников за святою 

Богородицею над горою») в Києві. В оповіданні Київського патерика йдеться 

про першого доместика розпорядника церковного уставу. Є також свідчення 

1053 року про уславленого співака, вчителя церковного співу Мануїла, 

подаються також інші імена співаків у провінціях. Так інок Ктовського 

монастиря славить святих, «памʼять і складає похвалу Св. Борису і Глібу». 

Київські ідеологи, щоб піднести авторитет Руської Церкви, знайти доказові 

факти її рівності з Візантійською, героїзували своїх земляків, руських князів, 

що першими сприяли християнізації, ширенню нової релігії на 
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східнословʼянських землях. Уточнимо, що вони стали першими святими на 

східнословʼянських землях, вони були синами князя Володимира, але 

прийняли мученицьку смерть 1015 року. Результатом цієї оповіді стала поява 

сюжету в пʼяти варіантах (списках): перший – прославляє їх як княжичів; 

другий – віддає похвалу мужнім воїнам; третій – уславлює страстотерпців, 

святих Руської землі; п’ятий – святих небесних покровителів; шостий – за 

чудодійні дива біля їх могил, що стало підставою для успішної канонізації 

[60, с. 121]. Образи Бориса та Гліба, популяризація їх чудодійної сили 

вилилася також у «Сказання». Мистецтвознавці, літературознавці, теологи 

зафіксували біля двохсот їхніх варіантів. Літописець Нестор завершує 

оповідь про них похвалою і молитвою Борису і Глібу. Знаючи традиції 

Візантійської житійної літератури, автор не вбачає виклик тому, що 

перетворити анонімні сюжети розширюючи церковне життя цих князів, він 

пише своє «Чтение» у своєрідному стилі: розширює рамки сюжету, подає 

«агіографічні» повчальні, белетристичні, послаблює історію, її елементи. 

Борис і Гліб подаються як взірці святості від першої зʼяви у світ, кожен з них 

прагне до аскетизму, подвигу, тому з радістю сприймають брати і 

мученицьку смерть, яка трактується як веління Бога… [94, с. 123]. Маємо 

зразок вдалого сприйняття жанру народного «Сказання» (200 зразків). 

Православна Церква України подала текст акафіст за назвою «Святим 

страстотерпцям» (2012 р.). Отже, Борис та Гліб – це образ князів-

страстотерпців, а псальма «Про Гліба і Бориса» входила до репертуару 

 зіньківського кобзарського панотця середини XIX ст. Дмитра Кочерги. 

У Київську Русь спершу прийшли Кирило-Мефодіївські переклади 

церковно-словʼянських текстів Псалтиря, Святого Письма, Читті Мінеї, з 

ними канони, гімни, молитвослови, акафісти. За грецькою мовою остання 

назва означає один з жанрів християнської гімнографії. Створювався він у 

IV–VII ст. у Візантії, поширювався у південно-східних країнах Європи і 

пізньому середньовіччі в східнословʼянських країнах. Науковець 

В.І. Крекотень у дослідженнях визначає цей жанр як багатострофний гімн на 
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честь Ісуса Христа, Богородиці, того чи іншого святого, важливої події 

утвердження у християнському світі. В академічних довідниках, 

літературознавчого, історичного, богословського спрямувань визначено 

структуру акафіста, оскільки цей твір є гімном, то, зазвичай, виконується 

стоячи. Структура акафіста розпочинається за чином – кукулієм. Після нього 

подається 12 строф більших – ікосів, які чергуються з меншими кондаками. 

Завершується акафіст шістьма парами рядків (хайретизів), звернень до 

обʼєкта, який оспівується привітаннями «хайре» («радуйся»). Римування в 

них має регулярний характер. Ікосам акафісту властива однакова 

(повторювальна) ритмічна структура. Вищезгадуваний кукулій зʼєднується з 

ікосом спільним рефреном, але відрізняється від них ритмічно. Кондаки 

мають інший рефрен («алилуя»), давньоєврейською мовою означає – хваліть 

Бога, хвалебний приспів у християнському Богослужінні. Найдавнішим 

зразком-еталоном жанру визначено «Акафіст матері» (Гімн Богородиці), 

датований з приводу облоги Корсуня персами та аварами (626 р.). Авторство 

жанру акафіста первісно приписуються Роману Солодкоспівцю (620), 

патріархові Сергію (638) або Георгію Пісіду (VI-VII ст.). 

У східних словʼян найпопулярнішим у гімнографії вважається акафіст 

«Ісусові Найсолодшому», «Успінню Богородиці», «Миколі Чудотворцю» і 

київський акафіст святій Варварі. Авторство останнього приписують 

українському церковному діячеві Іоасафові Кроковському. Розвитку 

духовності українською мовою уже посприяли видання «Біблія» (2004), 

«Закон Божий» (2003), «Псалтир» (2006), «Акафістник» (2007) та ін. Значиме 

видання українською мовою містить звіт акафістів (3 томи), укладених за 

вагомістю фактів пошанованих вірянами «Воскресіння Христове», «Господу 

Ісусу Христу», «Страсті Христові», «Пресвятій Богородиці», а також 

«Акафіст святому Івану Предтечі», «Акафіст святому Миколаю» та ін. 

Вагомо також, що «Акафіст святому рівноапостольному князю Володимиру», 

«Акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі», «Пресвятій Богородиці на 

честь її Почаївській чудотворній іконі», в яких лаконічно і логічно в текстах 
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висвітлюються перекази історичних подій в Україні, про події в старій Русі, 

про діяння і чудеса у різних етнографічних етнорегіонах, зокрема й на 

Волині, канонізованих князів Володимира, Ольги, Івана Мазепи, факти 

християнські про піклування за справедливий державний устрій Київської 

Русі. При цьому оспівуються їх діяння. Наприклад, згадуючи про святителя 

Іова, уславлюють захист у біді вірян у період Збаразької битви, наступу 

турків на Почаївську лавру. Ревне моління і звернення Іова до Богородиці у 

1675 р. про захист населення від мусульманського війська знаходимо 

відомості про богослужіння Іова у храмі Дубенського острова, його моління 

усамітненого у печері, звернення до Богородиці популяризуються акафістом. 

Вищезгадана тема зворушливо вплинула на народ, знайшла мистецьке 

утвердження як професійних композиторів, так і популяризувалась 

лірниками, кобзарями, бандуристами. «Битва під Почаєвом», «Іов 

Почаївський» фіксують народний текст, як отець Залізо (він же Іов) 

зафіксовані істориком, науковцем Миколою Костомаровим, який записував 

тексти від лірників та кобзарів у м. Рівному (1846 р.). Якщо церковні та 

народні піснеспіви (особливо канти, псальми) уславлюють святих 

українського краю рідною мовою, то християнські центри УПЦ МП 

висловлюють тексти словʼяно-російською мовою. Про це засвідчують 

видання Почаївської лаври. Своєрідно трактується історія, мистецтво 

збірником акафістів «Липенського мужского монастиря» (2007), де твориться 

новий пантеон мучеників. 

Для розуміння образної системи народних псальм дуже важливо 

окреслити образ народу, їх творця. На користь цього свідчить той факт, що 

лише окремі релігійні сюжети лягли в основу народних творів. Вочевидь той 

чи інший вибір був обумовлений індивідуальними симпатіями як творців та 

виконавців, так і слухачів до певних мотивів, образів. Для кращого розуміння 

змісту творення релігійно-міфологічних образів доцільний науковий екскурс 

у зміст релігійності українців. 
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Т. Рильський у праці «К изучению украинского народного 

мировоззрения» [252, с. 119-114] відзначав, що світське населення ретельно 

дотримується релігійних форм поклоніння, хоча, звичайно, не надто добре 

розуміє їх значення, деколи – цілком не розуміє, лише відтворює ритуальні 

дії. Саме тому автор подає тлумачення щоденних молитов, які суттєво 

відрізняються від використовуваних у церкві. При цьому уточнюється, що 

домашні молитви відрізняються в окремих сімʼях одного й того ж села, а 

буває, що хлопці моляться по-церковному (тобто так думають), а дівчата – 

по-домашньому, іншими молитвами. Зокрема в поширених молитовних 

текстах Сквирського повіту відчутний вплив унії. Так автор вирізняє зразки 

образу «домашнього Бога» на противагу «церковному Богу», подає перелік 

ранніх молитов, що повторюють десять заповідей.  

Сон Божої Матері 

На Осіянській Горі на Святії Землі, там церква стояла, а в ній Божа 

Мати спала. Приснився Їй сон: що Ісуса Христа на муки брали, до хреста 

руки прибивали, терням увінчали, кров розливали, християнам пити давали. 

Взяла Божа Мати Ісусика під праву ручку, принесла на всю нічку. А із 

всевишньої на утренню, з утренні на вечірню, з вечірньої на право-вечірню, з 

право-вечірні на казнь, з казні на Чорне Море. На Чорному Морі камінь 

лежить, а на камені церква стоїть, а в ній престол. На престолі Ісус Христос 

лежить і книжечку читає і до християн промовляє:  

«Християни православні, не бійтеся моєї муки, візьміть Ісуса Христа в 

руки, понесіть його по всьому світу. Закажіть малому, старому, сліпому, 

кающемуся – хто Божої Матері сон буде знати, того буде Господь Бог 

рятувати. Той не буде на вогні погоряти, не буде на воді потопати, не буде 

звір поїдати, не буде без сповіді і секременту наглою смертю помирати. Як 

на древі лист обпадає, так Господь милостивий всі гріхи прощає», - 

зафіксовано від Н. Кучера – Корецького району; П. Арсенича – І.-

Франківська та ін.  

Терпіння Марії 
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«Іду я в чисте поле, в зелену діброву, там стоїть висока тополя, а під 

тою тополею сидить Пресвята Богородиця. Свого сина на руках тримає, 

сльозами ся вмиває, шовковою ризою ся вкриває. Від усієї злоби ся спасає, 

нічого ся не боїть ні стуку, ні грому. Хорони Боже і мене того, на кожнім 

місці, на кожнім кроці, кожну годину, кожну хвилину. Хорони мене Боже від 

злобного ворога, заслони йому очі, щоб не бачив, куди я йду» (Зафіксовано від 

А. Артемчука м. Житомир).  

За думкою Т. Рильського, такий спосіб молитися не заважав великій 

урочистості молитвенності в цілому, відповідному «психічному» настрою 

молитви. Далі автор наводить достовірні факти, що обумовили такі висновки. 

Він стверджує, що той, хто знав сільську сімʼю, яка в білих сорочках, 

святковому одязі, сидячи за столом при великому святі здійснювала молитву 

перед трапезою, хто прислуховувався до урочистої інтонації слів, 

висловлених господарем при першій чарці, хто задумувався над тим, яке 

велике значення для знеможеного постійною фізичною працею, при простій, 

а то і злиденній їжі, складає святковий відпочинок і при звичайних наїдках і 

питві, той зрозуміє величне багатство різних спонукань, з яких складаються 

почуття набожно-святкові, викладені під значенням Різдвяних чи Великодніх 

святок, і для того стане зрозумілим урочистий настрій молільного 

простолюдина, не дивлячись на слабке розуміння ним слів молитви. Саме 

тому образ «домашнього Бога», що проявляється в домашній молитві, є 

навіть більш благородним, високим, ніж той, якого подає церква як рівного 

рівним. 

Такий загальний настрій виявленої набожності, властивий і звичайним 

людям у церкві, де вони виявляють слабке розуміння почутих слів і 

символічного значення обрядів. Селянин чутливий більше до поетики 

зовнішнього культу. Велике, найкраще в селі приміщення, безліч ікон, 

свічок, святковий одяг народу, дим кадила – все це разом взяте і вироблене 

формує поетично-святкове враження. Мабуть і досі, знищуючи розписи 

Модеста Сосенка в смт. Славське, прихожани хотіли позбутися старого і вже 
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трохи зблідлого розпису, щоби, натомість, прикрасити дорогою керамічною 

плиткою стіни улюбеного храму. Звідти ж, із цих уявлень про красу Божого 

дому, і прагнення прикрити церковні бані якомога яскравішою сяючою 

сріблястою чи золотою покрівлею.  

Розглядаючи сутність релігійної набожності та поетико-урочистого 

настрою, але народ – як слабкого богослова, який не особливо точно 

розрізняє значення тих чи інших окремих обрядів, можемо узагальнити, що 

місцеві народні звичаї зливаються воєдино з церковними обрядами, так 

твориться народна молитва, із переломленими крізь призму народних 

уявлення образами Бога, Богоматері, святих, їх діянь. 

Для утвердження релігійності селян особливої оригінальності в 

обрядових, святкових дійствах набуває використання відповідної одежі (білі 

сорочки) та виконання молитов перед трапезою. Проповідь, звичайно, 

залежно від священника, в цілому мало цікавить учасників Служби Божої, 

тому вона не впливає на слухачів так, як хотілося б. Власні спостереження за 

поведінкою навіть сучасних відвідувачів церкви, навіть тих, хто активно 

живе церковним життям, дають змогу стверджувати, що й наші сучасники не 

надто обізнані зі змістом літургійного дійства, діють інтуїтивно. Наприклад в 

ектенії за оглашенних при словах «оглашенні, голови ваші Господеві 

приклоніть» зазвичай вклоняються всі присутні. Більш ніж Біблію в народі 

читали Читі Мінеї, вони викликали співчуття, розчулювали, що й 

висловлювалося у простій формі народної псальми. Саме тому псальма про 

Лазаря набула такої популярності, що перейшла у фразеологізм «співати 

Лазаря», значення якого – прибіднюватися, щоби розчулити. 

 Т. Рильський наводить приклад дзвонаря як позитивного носія 

народної культури, засвідчує його вразливість поетизованими образами, його 

релігійність – глибоко культивована, однак він жодного разу не звертався до 

відстороненого догматизування [там само]. 

Пізнання побутування жанру псальм подається у ретроспективному 

історичному аспекті (номінативному), розкриваючи науковість через призму 
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едиційної проблеми. Прилучення богослова І. Власовського розширить уяву 

про висвітлення релігійності українського народу. Відомий богослов 

приготував працю в Європі, видав в Нью-Йорку (США), він розробив ідею 

самобутності ставлення українців до релігії, сформував і визначив її на 

«пʼять діб» від давнини (передхристиянського періоду) до сучасності. Таким 

чином відобразив світогляд аборигенів від Х до християнського віку, до ХХ 

ст. Розпочавши працю 1942, довів її до ХVІ ст. Відзначимо, що наукову 

розробку починав в Україні, а, відбувши трьохмісячне увʼязнення, 

продовжив наукові студії у Празі (Чехія), побудував їх на багатому матеріалі 

словʼянського відділу університетської бібліотеки.  

Видана праця «Нариси історії Української Православної Церкви» 

самокритично оцінена автором, отримала широкий науковий резонанс, 

оскільки вона була однією з перших історій Української Православної 

Церкви. Уникаючи політичних оцінок, І. Власовський викладає своє бачення, 

мотивуючи, що видана праця не ховалася під прикриттям науковості ревізії 

історичних фактів, ніби опертих на нові джерела невідомих самому 

професору М. Грушевському. Вона вийшла під ідеєю обґрунтування фактів 

(в чому найперша перемога «науковості від історії»), а не на домислах, тому 

автор у припущеннях домігся систематичного огляду у різних напрямах 

духовного життя і творчості та історичних умов, які «дала впродовж віків 

українському народові, а через нього можливо й іншим, його Рідна 

Українська Церква» [55, c. 8]. В очікуванні видання, яке завершилось по війні 

в умовах розквіту національно-церковного життя літератури, ставилося 

завдання впливу на українську молодь, яка виросла в умовах антирелігійного 

виховання. Народна українська творчість, на яку впливала християнська 

література – оповідання євангельські, старозавітні, псалми, житія святих, 

повісті, легенди апокрифічні, під впливом церковно-богословської поезії, 

церковних піснеспівів – розвинулась новими християнськими мотивами та 

образами. Це чітко виявилося як у творенні різних, побожних легенд та 

оповідань на теми початку світу космогонічні (Н. Вернюк), з біблійної історії 
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обох заповітів, про кінець світу (есхатологічні – Н. Вернюк), про людський 

страшний суд, муки пекла, з житій святих і т.п., так і в переробці, 

перетворенні, пристосуванні творів народної поезії передхристиянської доби 

до нового часу народного світогляду. І. Власовський відзначає, що вони були 

пройняті натуралістичним характером: народ-хлібороб, за констатацією 

автора, оспівував у них благодійні сили природи. Люди відчували вплив 

надприродних сил, але прислухалися до церковних співів, придивлялися до 

образів у церквах, до малюнків на церковних брамах, мурах, так що церковне 

мистецтво виховувало вірян, які слухали церковні проповіді. 

Науковець-богослов не оминув висвітлення питання про 

християнізацію, вказавши на період поганських часів, створену починаючи 

від них народну поезію. Найперше відзначає цей процес у колядках, де 

засвідчуються християнські погляди, але, водночас, трансформуються сили 

природи іменами Господа, святих. Дізнаємося також, що в різних містах, 

селах зʼявлялися місцеві святощі (ікони, колодязі, фігури або придорожні 

хрести), про які почали творити побожні пісні та легенди. Автор припускає, 

що в Київську добу церковний спів отримав власний розвиток: чужі церковні 

співи, грецькі і південно-словʼянські, трансформувалися в традиціях рідної 

народної поезії. Поруч із грецькими наспівами утворювались свої, для 

творення яких особливу роль відіграв Києво-Печерський монастир, тому що 

в багатьох рукописах, писаних книгах зустрічаються наспіви і ноти 

київського митр. Григорія Цамблака, який був аматором і знавцем 

церковного співу. Джерела констатують, що нотними знаками в той час 

залишались «крюки», «знамена», бо фіксувались безпосередньо над словами 

і складами [37, с.159]. Як бачимо, Власовський засвідчує, що в першу і другу 

добу попередньої історії побутували жанри духовних піснеспівів. Але він не 

подає назви праць, що лягли в основу висновків науковців (М. Грушевського, 

Д. Антоновича та ін.) 

Ми вже згадували про роль І. Франка у збиранні, узагальненні та 

систематизації духовної спадщини. Як вчений-новатор він виявляв 



171 
 

зацікавлення до біблійних сюжетів, образів Старого і Нового завітів, 

засвідчив велику вартість їх у художній творчості, вершиною чого стали 

поема «Мойсей», збірка «З вершин і низин», зображення в поезії «Христос і 

Хрест», «Мій Ізмарагд», цикли поезій «Поклони», «Паренетіон», «Притчі», 

«Легенди», поезії, наукові студії «Сучасні досліди над Святим Письмом», 

«Створення світу» та ін. Неодноразово він звертався, як відзначалося, до 

біблійних старозаповітних сюжетів для визначення героїв твору поемі 

«Мойсей», «Давид» та ін. У творі про віщування Давидом майбуття, 

утвердження християнських чеснот, який не вивчається у школах та закладах 

вищої освіти, змальовано образ царя, пророка, поета, Соломонового батька, 

який обʼєднав ізраїльський народ, створив державу з столицею в Єрусалимі. 

Він вважається творцем книги «Псалтир». В «Історії української літератури» 

неодноразову згадується як пророк, який віщує олюднення Сина Божого. Як 

необхідна книга «Псалтир» складений за канонами єврейської поезії, це 

першоджерело більшої частини вечірніх і ранкових молитов. Як необхідна 

богослужбова книга «Псалтир» перекладений словʼянською мовою, за 

свідченням Нестора, Кирилом і Мефодієм. «Псалтир» був навчальним 

посібником Древньої Русі [197, с.271, 295, 254, 291]. Використовується у 

надзвичайно життєвих ситуаціях: читається над хворими, особливо тими, хто 

перебуває під впливом злих духів, прочитується над померлим від часу 

заснування Християнських церков. Із «Псалтиря» богослови та науковці, 

літературознавці використовують афористичні вислови, притчі, псалми і 

прислівʼя. 

Книга псалмів оформлена у збірник наприкінці V – поч. IV ст. до н.е. У 

давнину тексти виконувалися співом під акомпанемент струнного 

інструменту. В Київській Русі використовував псалми князь Володимир 

Мономах у «Повчанні дітям», про що йшлося вище при аналізі мотивної 

єдності книжних та фольклорних джерел.  

Подані у монографіях радянського періоду «Українська народна 

поетична творчість» в двох частинах (за ред. М. Рильського) історія та теорія 
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побутування фольклору в дожовтневий період, висвітлюють розвиток 

народної творчості від міфологічного часу до нинішнього. Всі жанри 

фольклору розглядаються злагоджено і в логічній послідовності. Перша 

частина дожовтневого періоду виведена як посібник вивчення народної 

творчості. Великий внесок у видання його розділу зробили вчені львівських 

наукових центрів та Ужгородського університету. Тут висвітлюється 

специфіка родів і видів фольклору, розглядається народна творчість в 

історичному розвитку за жанрами. Розділи започатковуються науковою 

передмовою академіка М. Рильського «Вступом про значимість словесної 

творчості».  

Дослідження А. Іваницького «Українська народна музична творчість» 

розпочинається з характеристики зимового календаря. Не заглиблюючись у 

міфологеми, автор висвітлює традиційне мислення наших предків під 

впливом природніх явищ, ще до переміщення слов’ян, а з ними й українців. 

У далекі часи слов’янські а з ними українські громади усвідомлювали два 

сезони в одному році: теплий та холодний. Потім, сконсолідувавшись за 

критеріями часу, вирізняли три повторювані сезони: холодний, перехідний, 

літній [252, с. 67].  

Це підтверджують автори трьохтомної монографії «Археология 

Украинской СРСР», осмислюючи етап бронзи (друге тисячоліття до н.е.), 

автори зазначають, що на зламі тисячоліть серед аборигенів поширювалося 

пошанування природи світла, обожнювання сонця. Не розуміючи 

властивостей астрономічного календаря, предки по-своєму розуміли дію 

новорічної обрядовості, через значення сонця, а, разом з ним, і чотирьох його 

річних фаз (два рівнодення і два сонцестояння). На території словʼян 

господарський рік пояснювався аграрним циклом, обумовленим 

язичницькими віруваннями. У цей період, як пояснюється у вищеназваній 

монографії, епоха бронзи накладалася на старші тотемістичні, анімістичні 

уявлення камʼяної доби. Привнесене язичництвом розвивалося поклоніння 

сонцю. Така етапність зумовлена тим, що словʼяни-хлібороби більше, ніж 



173 
 

скотарі, залежали від явищ природи, а з ними визначалися періоди (сівба, 

догляд за рослинами, збір урожаю). Предки-словʼяни вірили у весняне 

рівнодення, пошановували богів, вважали, що небо заселене вищими силами. 

У словʼян з весняним рівноденням розпочинався язичницький Новий рік, він 

започатковувався напередодні сівби, відзначалися найдовші дні, літнє 

сонцестояння. Індоєвропейські предки теж віщували з ним пробудження 

природи, початок господарського року і календаря. Тому визнавалася велика 

сила сонця на початку календаря. Зʼявилися весняні пісні (у Білорусі вони 

називаються волочебними). Напередодні грудня наші предки відзначали 

свято повороту сонця на літо.  

Наукове зацікавлення міфологією слов’янських народів дозволяє нині 

висловити думку, що зимова обрядовість відзначалася і нині побутує як 

єдиний жанр. Але не погодимося з цим твердженням, бо назва «коляда» 

(колядка) є латинізмом, запозичена з новорічних відзначень у Візантії. 

Щедрівки та колядки не тотожні, мають низку спільних та відмінних 

особливостей: вони адресуються певному адресату із дотримання 

відповідного етикету. Гурт, окремий виконавець під вікном просять 

визначити господаря, якому й співатимуть. Здебільшого – господар-батько, 

господиня-мати відзначають імʼя найменшого, середнього, старшого 

адресата (сина-доньки). Тоді на завершення виспівують «Добрий вечір! 

Святий вечір!» Щедрівки ж, як правило, завершуються спеціальним 

приспівом «сто кіп вівса і колядка (щедрівка) уся!» Коляда – жанр 

величальних, календарних пісень. В дохристиянський період присвячувалося 

добробуту, возвеличенню адресата. З поширенням християнізації вона 

адресується Різдву Христовому. Тому звучить приспів від Святвечора (6–7 

січня) до Богоявлення (18–19 січня). Дослідник О. Потебня вважав, що 

коляда повʼязувалася з весняним рівноденням у дохристиянські часи. На 

багатьох словʼянських землях колядкам, щедрівкам навʼязувалася назва 

«керечун». Етимологічно вона означає короткий грудневий день. Таке 

визначення повʼязане з тим, що словʼянські традиції відзначення включали і 
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«керечун» (зимове сонцестояння), як вже говорилося, і весняне рівнодення. 

«Керечун» збігався із давньоримськими сатурналіями (пошанування 

язичницького Бога Сатурна – бога посіву і землеробства). Відбувалося це в 

Римі між 17–24 грудня, пізніше сатурналії також зіткнулися із 

християнською новозаповітною легендою народження Христа. Переміщення 

новорічних свят з весни на 1-ше січня відбулося в Україні у ХIV ст. Це 

сталося внаслідок переходу в Європі на січневе літочислення. Серед 

простолюду (землеробський період) початок Нового року вважали весною, а 

час рахували «літами». У наш час в Україні така зміна пояснюється впливом 

юліанського календаря, який Петро І закріпив першого січня. Тому серед 

українців період 24 грудня – 1 січня вважається старим стилем. Виконання 

щедрівок побутує 6 січня на Чернігівщині, Волинському Поліссі, Буковині, 

Закарпатті частково – у Галичині. Згідно з думкою вчених, колядування і 

щедрування повʼязані з утвердженням землеробства, культу родини та сім’ї. 

Тут явно звучить магічна сила слова. Її знаходимо в заспіві, приспіві, 

закодованих формах «Щедрий вечір! Добрий вечір, добрим людям на 

здоровʼя». У колядах використовується «Святий вечір! Святвечір! Добрим 

людям на здоровʼя!» Аналіз цих текстів дав змогу поділити їх за групами, що 

характеризуються певними особливостями. 

1. Серед них – здебільшого речитативний вступ, діалог, завершення з 

побажанням щедрості, радості і гараздів у господарстві: 

Під (пуд) вікном (окном), чорна хмара вʼється. 

Під (пуд) хатиною колядник товчеться, 

Пустіть його до хати, він (вун) вам буде співати (спєваті) коляди [від 

Олени Шпак с. Білашів Острозького району, Уляни Кот Дубровицького 

району, Євдокії Шевлюк с. Людміполь Володимир-Волинського району – 

Волинь].  

Дитячі колядки та щедрівки, які виконувалися раніше та 

популяризуються нині, характеризуються здебільшого жартівливим змістом, 

речитативно-декламаційним змістом, мають прості наспіви:  



175 
 

Я щедрую у дядька, 

Дайте дядьку пирожка,  

Як не дасьте пирожка, то виведу вола на неруг, 

Викрутю в нього правий ріг, 

Буду рогом трубіті, буду волом робіті: 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу…  

2. Найбільше колядок і щедрівок популяризуються дорослим 

населенням (парубками-дівчатами, мішаними гуртами, нині – концертними 

виступами, а також сімейними родинними звітами під час оглядів-конкурсів). 

Відзначимо, що внаслідок популяризації текстів у книзі О. Воропая «Звичаї 

нашого народу», текст Маланки розігрується гуртами з традиціями водити 

козу. Символізують ведення кози – тотему європейських словʼянських 

народів – нині в Івано-Франківській, Львівській областях, на Поділлі та, 

частково, на Східній Волині. В даний час нівелюються етнографічні традиції, 

бо на Волині виконували новорічні співи учасники-перебиранці, і співали 

«Щедрий вечір! Святий вечір»: 

Пане господарю, вийди-но на двір. Святий Вечір! 

Вийди-но на двір, щось тобі Бог дав. Святий вечір! 

Щось тобі Бог дав: два стіжки жита. Святий вечір! 

Два стіжка жита, третьої пшениці. Святий вечір! 

Третьої пшениці – на паляниці. Святий вечір! 

Четвертої гречки – на варенички. Святий вечір! 

Пʼятий ячменю – на кутю жменю. Святий вечір! 

А шостий – овса, й до коляди вся. Святий вечір! 

Записи колядок та щедрівок індивідуалізувалися для господаря: 

Добрий вечор тобі, добрий господарю  

Йдем до тебе. 

(Повторюється перед кожним куплетом) 

Чи дозволиш нам пощедрувати, - 

Просим тебе. 

І сина, і дочку, і сивую неньку, -  

Просим тебе. 

Неньку стареньку, жінку молоденьку, - 

Просим тебе. 

Для старшого покоління виконувалося колядки, які вводять приспів 

«дай йому Боже, щастя й здоровʼя!», «дай його дому…»: 

Ой, дядьку, дядьку, на твоїм двору. Дай йому, 
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Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

На твоїм двору яворко стоїть. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Яворко стоїть, там Йванко ходить. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Іванко ходить, шапочку носить. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Шапочку носить, коника водить. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Коника водить, в батенька просить. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Ой, тату, тату, жениться хочу. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Ой, сину, Йванку, котору любиш? Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Я тую люблю, що в царскім двору. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Ой, сину, сину, не твоя рівня. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Ой, тату, тату, я тую люблю. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому. 

Що вміє шити, ще й вишивати. Дай йому, 

Дай йому, Боже, щастя, здоровʼя – його дому». 

Записала К. Цимбалюк, а розшифрувала Л. Гапон, запис від 

фольклорних ансамблів с. Новий Корець Корецького району Рівненської 

області та ансамблю с. Біловіж Рокитнянського району Рівненської області.  

3. Церковні колядки і щедрівки. Так визначаються піснеспіви за 

дослідженнями М. Возняка, М. Грушевського та І. Франка. Останній 

відзначав, що церковні піснеспіви присвячуються біблійному сюжету 

відтворенням моралізаторських притч, особливо – життєпису Ісуса Христа. 

Вони, за думкою вищезгаданих вчених, досконалі текстами та мелодикою. В 

різних їх варіантах віряни наближали біблійні сюжети до рідної землі своїм 

діалектом. Вони удосконалюються після відновлення суверенної України, 

тому назвемо для підтвердження тексто-мелодику коляди «Бог предвічний». 

У церковному виконанні популяризується тематика, приурочена до 

Водохреща. Цей різновид занепадає, виконується не у всіх храмах. Ми 
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подамо варіант, який популяризувався у селах Тайкури, Новосілки, Уїздці 

Здолбунівського району Рівненської області. 

В наукових студіях виділяється церковне виконання, оспівуються 

півчими унікальних рукописних, едикаційних уславлень, возвеличується 

святість (Ісуса Христа, Божої Матері, апостолів та ін.). 

Спершу вкраплювалося церковні атрибути, будівництва храмів: 

У Куцівці – селі церкву збудували 

Радуйтеся люди, Земля веселися, 

Син Божий народився. 

Церкву збудували з трьома верхами, 

Із трьома верхами, із трьома вікнами. 

У перше віконце світить ясне сонце, 

А в друге віконце світить ясен місяць, 

А в третє віконце світять ясні зорі. 

(Рефрен радуйтеся люди, земля веселися,  

Син Божий народився – повторюється після кожного рядка). Записано 

на Житомирщині від Людмили Артемчук.  

Вищезгаданий текст засвідчує, що в Україні видавалося багато 

текстологічних джерел, як традиційно обрядових, що виділяли зразки за 

жанровими особливостями (колядки, щедрівки, веснянки, русальні, 

купальські). Звичайно, це позитивні явища, бо популяризувалися твори серед 

місцевого населення, але, разом з тим, далеко не всі жанри охоплено. Деякі 

зразки нівелюють жанрову специфіку. Наприклад, із зимово-обрядового 

циклу зникли пісенні йорданські зразки «На Йорданській річці тиха вода 

стояла…», зникли з публікацій постові пісні, веснянки, відсутні реліктові 

русальні, царинні, водіння куста (С. Кітова). Тому належить видати 

хрестоматію, подати тексти музично-пісенних зразків, розкрити специфіку 

того чи іншого виду. Оскільки вони є реліктовими, із неіснуючих 

етнорегіонів України.  

4. Маланка визначається як певне ритуальне дійство з певними 

обрядами. Щодо європейських етносів відомі такі, як «Коза», а в Болгарії – 

«Вовк». В Україні, як у більшості країн Європи, також побутує Коза. На 

Поділлі Маланку не пускають в хату. Маланкування транспортували як 



178 
 

дійство Нового року. В цьому народному театрі дівчина переодягається в 

парубка, а парубок рядиться у дівчину. Маланчин обряд на південній Волині 

замінений «перебираннями». Маланка-дійство вносить безлад у хату, у 

світлиці звучать дотепні жарти. Коза викликає здійснення обряду смерті та 

воскресіння, відновлення Нового року. Традиційно беруть участь пʼять 

учасників з козою, вони мають виконувати колядкові пісні особливо 

речитативного звучання.  

У посібнику М. Лановик та З. Лановик розглядається ритуально-

міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості. Визначається, 

що вони були повʼязані не тільки з періодом очікування весни для 

розгортання землеробської праці, а також із прадавніми міфами про 

народження Всесвіту. Згадуються також містерії, що зберегли тяглість 

традиції до наших днів, а саме – щедрий вечір на честь народження бога 

Діоніса. Возвеличувався тотем кози:  

Де коза ходить, там жито родить, 

Де не буває, там вилягає.  

Де коза туп-туп, там жита сім куб, 

Де коза рогом, там жито стогом, 

Де коза хвостом, там жито кустом. 

У зимових святах велику роль відігравали засівки (посипання) житом та 

пшеницею, ячменем та горохом, а, при всьому, це дійство пошанування 

Слова. 

М. Максимович, видаючи збірку «Українські пісні» (1827) навів зразок 

засівання, в якому зафіксовані давні вірування у магічну дію. Вчений подав 

текст, з яким підлітки, парубки заходили в домівки і виспівували: 

Ходить Ілля 

На Василя, 

Носить пугу 

Життяную, 

Де замахне –  

Жито росте. 

Роди, Боже! 

Жито, пшеницю, 

Всяку пашницю: 
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У полі ядро, 

В домі добро! 

Текст, за свідченням М. Максимовича, виконувався речитативним 

співом і використовувався для магічного впливу, супроводжуючись рухом 

виконавців, пантомімою. Текст давав можливість імпровізувати господарям 

за певну нагороду. Київське видання (1992) подає варіанти: 

Сію, вію, посіваю, 

З Новим роком поздоровляю. 

Щоб було в вас в стіжку, 

В мішку, 

І в коморі, 

І в оборі, 

В ложці, в мисці, 

І в колисці. 

В академічних виданнях традиції посівання не розглядаються, а це 

діяння розвиває пошанування слова – відгомін магічного впливу, побажання 

для кожної домівки.  

М. Грицай вказує, що в Україні «водили козу, посівали, співали 

обрядові пісні для театральних ігор, але все це розкривало давню трудову 

діяльність (мисливство, хліборобство, військовий захист рідного краю) 

первісної людини, розкривало повноту і вплив на почуття її, застосовувалися 

різні жанри усної народної поезії. Найчастіше використовувалися хороводні 

пісні, календарно-обрядова поезія і, звичайно, казки. У науковій діяльності 

І. Франка, його дослідженнях, поданих у ЗНТШ, наголошується, що лялькова 

вистава з’явилася в Європі, Африці, Азії, що проявляє її єдність з вертепною 

драмою, походження від «живого» вертепу. Театралізація ігор, що зазнали 

грецького впливу, засвідчується починаючи з періоду Ксенофонта та 

Арістотеля уже в третьому віці до нашої ери [55, с. 21]. Аналізуючи твори 

Есхіла, Софокла, Еврипіда, І. Франко ставить питання, коли і якими 

дорогами дійство різдвяних «маріонеткових» форм зайшло до Польщі й 

України. Деякі вистави пройшли еволюцію для нового вертепу, що показано 

в статті «Народна драма» (П. Пономарьов). Дослідник вказує, що в основі 

драматичних памʼяток «була обрядова поезія, Слово і мелодія». В ній були 
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поєднані елементами драматичні дії. Наводиться аналіз ігор «Мак», «Дід», 

«Кострубонько», «Коза», «Маланка», «Вій та жебрак». Зазначимо також, що 

в XVII–XVIII ст. використовувалися інтермедії, а також розвивалися 

«ляльковий та живий вертеп». Вони побутували і в Україні як лялькові 

вертепи. Неодноразово звучали пісенні жанри, І. Франко засвідчив, що це 

середньовічні, європейські традиції. У записках НТШ зробив висновок, що 

це зразки української народної драми, зовсім не залежні від польських, хоч в 

іграх «Цар Максиміан», «Лотка», «Трон» звучать подібні сюжети. 

В. Томенко у праці «Народна драма» розкриває результати своїх наукових 

спостережень народного театру. Автор вказує, що на Русі існувало 

язичницькі ідеологічні уявлення, побутували язичницькі ігри, які 

супроводжувалися відповідними масками, ігрищами, співами.  

І. Франко подає аналіз вертепної драми, ввівши псалму про народження 

Ісуса Христа, винагородження його дарами. У псалмі оповідається, що 

радості великі у Бозі. Твір писаний старословʼянською мовою і містить 

побажання «Дай же Боже всім тебе знати і на всяких разі тебе стати. Всім 

нам родився і пеленами накрився». Аналіз свідчить, що ця вірша читалася з 

рукописного збірника 2-го десятиліття. 

Записи Р. Краплича подаються також з Волині у 15-ти зразках. Вони 

супроводжуються коментуванням виконання з Рівненщини і декількох видів 

з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Автор Р. Краплич майстерно описує 

зразки вертепних текстів і пісень. В той же час поданий збірник київський 

варіант з текстами до «водіння Кози», розігрування Маланки та тексти 

посівань. У записах із Закарпаття (1995) подані матеріали 27 дійств у 

вертепній драмі, а також записи колядок і щедрівок. Збірка складена із 

художньо довершених зразків Закарпатського регіону, що публікувалися у 

різних збірниках та періодичних виданнях впродовж ХХ ст. Тексти 

відтворені в сучасному викладі й наголошено, що це – перша спроба подати 

найбільш повне зібрання творів цього жанру разом із пісенним супроводом 

пісень-колядок, поданий для використання у вертепних дійствах.  
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Зібрання з Волині опубліковане О. Ошуркевичем з назвою 

«Волинський вертеп» (1996). Пісні виконуються за традиціями, 

супроводжуються вказівками, методичним аналізом етнографічного 

матеріалу про українську народну драму.  

Аналітичний огляд подав вчений Й. Федас книгою «Український 

народний вертеп», що була видана ІМФЕ з аналітичним оглядом історії 

лялькового та живого вертепів. Вперше в історії народної драми подані 

сюжети та їх аналіз у словнику-довіднику «Українська фольклористика» 

М. Чорнопиского. Підручник підготовлений для студентів, науково-

педагогічних, кульпросвітніх працівників, журналістів. Автор аналізує як 

маріонеткове, так і живе народне дійство. М. Чорнопиский досліджує 

дефініцію вертепної драми, вказує, що вона театралізується за допомогою 

ляльок та ряджених, «живого вертепу». Походження назви подається у двох 

версіях: перша – від назви печери, в якій народився Ісус Христос, друга – від 

слова вертіти – обертати, бо в дійствах вертяться ляльки, а в живому вертепі 

– персонажі. Як пісні, так і сюжети дійств були популярні по всій Україні з 

багатьма варіантами. Найвизначніші – з Сокиринського, Батуринського та 

Межигірського районів. Автор відзначає, що народна драма, вистава була 

зручною для переслідування радянською владою, тому Схід і Південь 

України втратив ці дійства. В Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, 

Тернопільській, Рівненській областях він виконувався і в часи репресій. 

У наш час Волинське Полісся розкриває реліктові памʼятки, що 

засвідчують існування тіньового вертепу з пісенним супроводом релігійними 

творами. Але обʼєктивно відтворити чи реставрувати, як вказують 

дослідники О. Правдюк, О. Ошуркевич, В. Данилюк, С. Шевчук, відтворити 

архаїчні звичаї дуже важко. Для цього необхідні розгорнуті наукові студії, 

вивчання хронік, літописів, етнографічних свідчень ранньохристиянських та 

християнських періодів Київської Русі, що розкрили би памʼятки 

фольклорних ігор, музикування на гуслях, трубах, сопівках (сопілках), 
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свирілях, розкрили унікальний синкретизм прадавнього та давнього 

мистецтва.  

У дослідженні «Народна драма на Волинському Поліссі» [311, с. 28-38.] 

зафіксовані первісні форми релігійних вірувань у цьому регіоні. Вказано, що 

серед прадавніх традицій Волині (Дубровицького, Володимирецького, 

Зарічнецького районів Рівненської обл.; Володимир-Волинського, 

Турійського, Ковельського районів Волинської обл.), не раз записано від 

старожилів вказаних місцевостей про виступи певних ряджених звірів. Вони 

могли бути оберегами в праці, побуті людини, її ставлення до Тура, Вола, 

Коня, Кози, Лелеки, Бузька та Журавля. Повага до їх культу утверджувалося 

біблійними сюжетами, повʼязаними з нашаруванням релігійних пояснень 

безсмертя душі, яка може перетворюватися, переходити у тварин, рослин, 

птахів.  

У дослідженні лауреата Шевченківської премії О. Білецького про 

витоки і становлення драматичної літератури в Україні наголошено на 

висновку, що магічні функції тварин збереглися найбільше в обрядовості 

календарно-зимового періоду. Він констатує, розвиває думку про те, що 

лише в колядних іграх на Різдво в якості давнього обрядового символу 

виступає в цій місцевості Коза, до якої раніше приєднувалися Тур, а 

можливо, і Кінь, Ведмідь та ін.». 

Отже, до аналізованої групи образів належать як канонічні в сучасних 

релігіях, зокрема християнстві (Ісус, Матір Божа, святі), так і міфологічні, які 

залишилися в народній пам’яті на рівні етноментальних установок (Сонце, 

інші сили природи). До синтетичних образів цієї групи, витворених власне із 

плином фольклорного процесу, відносимо узагальнений образ «домашнього 

Бога», який, попри спорідненість із релігійним міфом, суттєво олюднений, 

навіть, точніше, обукраїнений. Цей Бог, з одного боку, величний і 

недосяжний, з іншого – новозаповітна легенда про його народження 

настільки органічно вплелася в наш національний характер, що дослідники-

етнологи не раз натрапляли і зараз спостерігають уявлення українців про 
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Богоматір як власне рівну нашим уявленням про материнство. Свідченням 

цього є й вишивані ікони, і Матір Божа у вишиванці, і добре збережений 

пласт псальм, пов’язаних саме з життям Богородиці. Це знайшло також 

відображення і в інших видах мистецтва, насамперед – у музиці. У світовому 

мистецтві зразки псалмів творили Г. Сковорода, Т. Шевченко, 

Дж. Паестрина, Г. Шутц, Й. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Ліст, Й. Брамс, 

І. Стравінський, К. Неодорацький та ін. Жанр псалми засвідчує перехідний 

етап від церковної музики до світської, і, особливо, до ліричного канту. З 

часом книжний псалом сформувався як багатоголосна пісня духовного 

змісту, що популяризувалися в Україні, Білорусі і Росії у XVII–XVIII ст., а 

народна псальма перейняла релігійно-міфологічну образну систему із 

церковної літератури та залишків традиційних українських вірувань, 

трансформувавши їх відповідно до власних ментальних рис.   

 

3.2.3. Образи й типи з народного життя у псальмах 

 

Для вивчення релігійно-міфологічних образів народних псальм був 

доцільним аналіз вірувань і короткий екскурс етнопсихологічно-етнографічні 

розвідки, а для дослідження інших образів доречно звернутися до джерел їх 

виникнення та способів науково-фольклористичного опрацювання. 

За роки радянської влади епічний жанр, а саме він повною мірою 

відповідає цілям дослідження образності народноспіваних оповідей-псальм, 

був висвітлений у підручнику «Українська народна творчість» (відп.ред. 

М. Рильський), інтерпретація тексту із позицій діалектичного матеріалізму як 

панівної методології філософського рівня здійснена у зібранні «Думи». 

Послідовно, в такому ж напрямі відтворено текст про епічний жанр дум, 

виконанням кобзарями та лірниками в підручнику «Українська народна 

поетична творчість» (1983 р.). Аналіз творів епічних жанрів, згідно із 

марксистсько-ленінською ідеологією, був акцентований на порівнянні 

сюжетів, утвердженні класового партійного аналізу епосу від часів ХІ–XIV 
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ст. з обов’язковим подовженням героїко-історичних мотивів та образів 

борців до радянського періоду. 

П.Д. Павлій вважав, що необхідно визначити традиційні жанри, бо 

наплив інших художніх троп спричинює вплив на них. Найперше дає поради 

визначити текст, групу, але насамперед – аналіз сюжету й адресата твору. 

Важливе звернення найперше до композиції (будова рядків і твору в цілому), 

а тоді слідує розгляд і емоційне позначення (заспів, кінцівка). Сюди включені 

особливості славослівʼя, роль автора в донесенні інформації, тиради, ритм. 

Також варто розкрити строфіку, важливість епізодів для всього твору, 

аналізувати граматичні звороти, виконувані ними функції. 

Пізнавальними, своєрідними в аналізі кобзарських народних дум є 

естетичні міркування початку ХІХ – поч. ХХ ст., зафіксовані Ф. Колессою 

тексти, доробок В. Перетца, генезис «великих робіт» найбільших дослідників 

дум у цілому. Їх дослідження визначаються капітальністю, завершеністю, 

отже можуть (і вже виконують) роль фундаментальних для всіх подальших 

розвідок щодо епічних фольклорних творів. Фольклористичні дослідження 

цих авторів (та й періоду в цілому) характеризуються з’ясуванням 

теоретичних матеріалів, обґрунтуванням вагомих щодо збереження й 

вивчення культурної спадщини думок, підтримкою зацікавленості в 

дослідженні дум. Теоретики визначають, що велика доцільність аналізу 

фольклору, його епічних жанрів, у той період були зумовлені практикою 

збирання й опрацювання народних дум. К. Грушевська вказує, що їх дійсно 

було багато і не всі вони реєстровані, перші зразки, через брак 

зацікавленості, певною мірою занепадають, розчиняючись у численних 

варіантах, якими багата народна творчість. К. Грушевська, аналізуючи думки 

В. Перетца, говорить про ґенезу цієї літературної творчості, підкреслює 

відмінність позицій навіть на бібліографічному, упорядницькому рівні. Праці 

Д. Ревуцького переконують, що він не тільки започаткував аналітику з 

чотириста одним зразком, а також увів вивчення поетики згаданих багатств, 

найперше – пісень, дум, за критеріями епосу (тематика праць), крім того, 
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розкриває їх різноманітність за тодішнім рівнем їх розвитку, за збірками, що 

містять поодинокі записи про кобзарів, творців дум. В них знаходимо більше 

записів літературної історії, соціології кобзарських діянь, однак 

використовується дуже мало текстів. Д. Ревуцький обмежував кількість 

історичних дум у межах ста п’ятдесяти, він дослідив порівняно невелику їх 

кількість. 

Систематизовані праці про кобзарський епос подано в аналізі статті 

І. Власовського. Це період останнього десятиліття ХІХ ст. Автор, з погляду 

історії дум, подає свій виклад записів, присвячених історико-літературному 

дослідженню епічної поезії. К. Грушевській вдалося проаналізувати епос з 

ракурсу нашої теми завдяки декільком спробам аналізу суспільно-наукових 

студій. Вона, зокрема, розглядає питання про діяльність сліпців при 

шпиталях, при цьому вдається до аналізу тих наукових розвідок, у яких 

зʼявляються відомості про думи. Третина праць того часу належить 

М. Драгоманову, його критичним заміткам у часописі «Життя і Слово». Крім 

того, кобзарська творчість аналізується за «Київською старовиною», 

«Этнографическим обозрением», публікаціями Б. Грінченка. К. Грушевська 

досліджує думи і в статтях-тематичних оглядах народного епосу, однак  

Л. Лісовського в огляді «Збирання і видання дум в ХIХ і в початках ХХ віку» 

не подає. 

П. Житецький першим на науковому рівні проаналізував не лише 

тематику й поетику дум, а й звернув увагу на образи, їх символіку. Ним 

виокремлені образи сокола («вільна душа козацька» [Житецкий  П.]), матері 

й сестри. Якщо перший був образом сучасного, то жінки – символізували 

рідну домівку.  

М. Пачовський у праці «Дещо про руські билини і думи» [Пачовський] 

вказав, що епічними образами українського фольклору є ще й рослини: явір 

(«дерево життя»), дуб (сила, незламність). Сучасні дослідники, наприклад 

Й. Берко, теж пішов шляхом аналізу рослинних символів у творчості, 

зокрема Т.Г. Шевченка. 
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Ці ж образи зустрічаємо і в псальмах. Г. Сковорода свого часу написав 

пісню, що, з його ж подачі, увійшла в лірницький репертуар. Це твір «Стоїть 

явір над водою». При порівнянні образів явора у філософському та 

фольклорному контекстах бачимо, що авторський текст використовує радше 

символічність дерева життя, тоді як народний більше схильний 

застосовувати його як один із тропів. 

Стоїть явір над горою, 

Все киває головою, 

Буйні вітри повівають, 

Руки явору ламають. 

Буйні вітри повівають, 

Руки явору ламають. 

А вербочки шумлять низько, 

Волокуть мене до сна. 

Там тече поточок близько, 

Видно воду аж до дна. 

Там тече поточок близько, 

Видно воду аж до дна. 

Нащо ж мені нарікати, 

Що в селі родила мати? 

Нехай у тих мозок рветься, 

Хто високо вгору дметься. 

Нехай у тих мозок рветься, 

Хто високо вгору дметься. 

А я буду собі тихо 

Коротати малий вік, 

Так мине мене все лихо, 

Буду щаслив чоловік. 

Так мине мене все лихо, 

Буду щаслив чоловік [Сковорода Г. 

Стоїть явір над водою, все киває 

головою. Режим доступу : 

https://proridne.com/]. 

Стоїть явір над водою, на воду 

схилився: 

На козака пригодонька — козак 

зажурився. 

«Та не хилися, явороньку, ще ж ти 

зелененький: 

Не журися, козаченьку, ще ж ти 

молоденький!» 

— Ой, як мині не хилитись — вода 

корінь миє. 

«Ой, як мині не журитись — коли 

серце ниє! 

Ой, поїхав в Москівщину козак 

молоденький, 

Оріхове сіделечко и кінь 

вороненький. 

Ой, поїхав в Москівщину, та там и 

загинув, 

Свою рідну Україну — на віки 

покинув. 

Та й казав, щоб не висипати високу 

могилу... 

Казав, щоб посадити в головах 

калину. 

«Пташки будуть прилітати, 

калиноньку їсти, 

Будуть мині приносити від родини 

вісти» [Малоросійські пісні в ст. 

Новомінській, Єйського повіту, 

Кубанської області. Тифліс, 1884. 

Режим доступу : 

https://uk.wikisource.org/]. 

Дискусія про джерела дум та пріоритетність книжних джерел над 

усними (П. Житецький), означення кобзарства, лірництва як підтвердження 

шпитальної теорії походження дум, первинність російських джерел (Погодін-
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Соболевський) тривала достатньо довго. Її розв’язком може бути прийняття 

сторони тих науковців, які у своїх міркуваннях не обирають зручні для них 

зразки народної творчості, а роблять вислід великих масивів, по-перше, а 

також осмислюють такі концепти, як мотивна єдність та образна тяглість. 

Історія діяльності організацій старців (цехів), описана як взаємодія 

спільноти, де панували певні побратимські відносини, проводилися цехові 

збори, координувалися фінанси, виразно окреслювалася юрисдикція. Попри 

рід діяльності (мистецтво), все ж умови діяльності старцівських спільнот 

були достатньо жорсткими, тому існували чіткі правила, за порушення яких 

були передбачені різні види покарань, зокрема – обрізування торби, себто 

позбавлення жебрацького стану. Така діяльність вирізнялася 

організованістю, ортодоксальністю. 

Дванадцятий археологічний з’їзд, що відбувся у Харкові 1902 року, 

подав клопотання до міністерства внутрішніх справ про поліпшення долі 

кобзарів і лірників. Це стало стимулом для появи багатьох публікацій, 

розпочався новий період висвітлення історії дум. Зокрема зʼявилися 

дослідження дум у цілому й спеціальних тем, пов’язаних із ними. Для 

розвитку фольклорної тематики багато зробила Леся Українка і К. Квітка, 

Ф. Колесса.  

Осібно розглядалися доробки професійних співаків, популяризувалися 

видання про виконавців співу, що надалі сприяло закріпленню цієї теми як 

вартісної в наукових роботах. Зʼявилися роботи, пов’язані з підготовкою до 

цього зʼїзду. Тоді М. Сумцов видав програму для дослідження кобзарів, за 

нею зібрав чимало відомостей, надрукував низку статей із записами текстів 

народного епосу. Появилася стаття П. Куліша про кобзаря старих мерчаків 

Івана Метесу, який співав про О. Поповича, виконував думи «Про вдову», 

«Про сестру і брата», тому маємо право думати, що це була дума з 

репертуару його вчителя, бутника. Вагома стаття П. Тиховського, бо в ній 

розкривалася біографія виконавця Гната Гончаренка, давалися звістки про 

його виконавство. Стаття С. Маслова про лірників Полтавської та 
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Чернігівської губернії у першій частині містила відомості про лірників: 

Д. Куцого з Гурівки, і Т. Бобенка з Піддубнівки. Вони співали тільки псальми 

й сатиричні пісні. У другій частині йшла посвята лірникові М. Дуброві. Його 

репертуар С. Маслов поділяв на псалми і псальми, приспівки, танці та 

вуличні пісні. Між псальмами знайдено згадку про бідну вдову, це, очевидно, 

був уривок із думи. Окрім інформації про виконавців, застосовувався 

фонограф для фіксації творів.  

К. Грушевська розглядає діяльність кобзарів міста та села. Вона вважає, 

що з ними подавалися підробки дум. Вони не розглядали політичну 

ситуацію, акцентували увагу на школи, осідки (центри кобзарів і лірників). 

Вони утверджували практику про походження тих чи інших дум. Траплялися 

серед них і фальсифікати про серпягу та кобзарів України. Виділялося 

важливим свідчення ролі церкви в утвердженні кобзарства. Нею 

засвідчувалося, що кобзарі-лірники, виконавці народних пісень (сліпці) 

гуртувалися біля церковних дворів, визначались із репертуаром. Публікація 

К. Грушевської завершується розділом «Деякі висновки й побажання», до 

якого введені тексти дум, дослідів і побажань на подальшу діяльність 

дослідників. Дослідниця засвідчує необхідність окремішності студій  

народного епосу початку ХХ ст. Дослідниця розкриває побут кобзарських 

корпорацій й висвітлення ними текстів й дум.  

П. Павлій висловив думку, що для встановлення часу виникнення того 

чи іншого сюжету дум, мають значення відомості про народних співців – 

кобзарів, лірників: саме вони перенесли думи через віки, постійно 

створюючи все нові тексти, удосконалюючи застарілі. Важливі свідчення 

містять рукописні джерела. Вороги часто-густо розправлялися з їх творами, а 

тому П. Павлій коментує життя кобзарів А. Щута, О. Вересая, І. Кравченка.  

У наукових студіях докторів мистецтвознавства О. Правдюка та 

А. Іваницького відзначається використання фонографа для записування 

мелодій колядок та щедрівок на Волинському Поліссі. Якщо Є. Ліньова 

засвідчує використання технічних засобів фіксацій 1902–1905 роках, то 
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попередні вчені розкривають винахід вказаної техніки в середині 90-х років 

ХІХ ст. (фіксація дійств парубоцьких та дитячих гуртів, псалмів, текстів, 

колядок, щедрівок у селі Городок на Волині). Таким чином, маємо першу 

фіксацію використання фонографа, а з ним – використання тіньового вертепу 

в трьох рядах (небо, земля, потойбічний світ). Так музикознавцями-вченими 

фіксується використання тіньового вертепу зі співочим супроводом псальм, 

використаних з євангелійного сюжету за Біблією. 

Календарно-звичаєва поезія В. Бобковою висвітлюється за темами 

колядок і щедрівок, веснянок і русальних пісень, купальських і жнивних 

піснеспівів, побутуванням календарно-обрядової поезії. Розгляд колядок і 

щедрівок поданий вперше в системі та характеристиці народної творчості. 

Авторка деколи зміщує центр уваги з календарної поезії як 

дохристиянського, так і періоду християнізації, подає свою думку щодо 

міфології їх побутування. Ми не погоджуємося з такою логікою подачі 

календарно-звичаєвих творів, дискурсом щодо побутування обрядової 

творчості поза встановленням істини щодо вияву та використання їх від 

візантійських, римських часів, як дохристиянських так і християнських. 

Дискусійно розглядаються колядки і щедрівки, змішуються змістовні 

звучання їх термінології. Колядки побутували і побутують з міфологічного 

періоду в населених пунктах Житомирщини, Рівненщини (Волинського 

Полісся), Гуцульщині. В. Бобкова проводить аналогії мотивів з 

Херсонщиною, Поділлям, Наддніпрянщиною, не вказуючи характерних 

особливостей. У перших із названих етнічних регіонів колядки побутували і 

нині побутують у міфологічному періоді. Наприклад: «Знаю, знаю хто є 

вдома» (щедрівка розкриває своїм змістом міфологію розуміння та 

тлумачення народних світил (пан-господар – ясен місяць; пані господиня – 

красне сонце; їхні діти – ясні зірки). Текст утверджує побутування місцевої 

міфології від періоду дохристиянського сприйняття місячної системи до 

сприйняття християнством сонячної системи відліку часу, тому в 

патріархальному сенсі української родини першість надавалася образу 



190 
 

місяця. В. Бобкова пов’язує останні мотиви з аграрним хліборобським 

календарем.  

У вивченні образної системи псальм важливе місце посідає тлумачення 

коляди з позицій етимології, оскільки сама по собі коляда є джерелом 

творення образів. Вчені Європи тлумачили появу терміна коляди від греків і 

румунів (дохристиянського періоду – Н. Вернюк). Тлумачення Європейських 

вчених наближене до грецького визначення – «пісня» словʼянина («Записки 

Имп. Академии наук», СПБ, 1862, т. ІІ, кн.2); вчений Д. Щепкін вказував, що 

в цьому слові «вокруг следующей» або «круговая яства» («Об источниках и 

формах русского баснословия». Т. Безсонову це слово нагадувало «колоду» – 

«зажжений пень». М. Костомаров трактував термін про коляду і слово про 

неї «коло», колесо (словʼянська міфологія). Ю. Соколов виводив словʼянське 

трактування з впливу східнословʼянських мов («Русский фольклор». М., 

1941. С.142). Ф. Колесса стверджував, що слово «коляда» є запозиченим. 

В. Бобкова не погоджувалася з трактуванням останнього, зваживши його 

думку з християнською ідеологією. О. Потебня визначав зближення цього 

слова з словами «натовп», «паства». 

В. Бобкова подає характеристику календарно-звичаєвої поезії річного 

циклу за науковим дослідженням усної народної поетичної творчості (1958, 

1965 роками), розкриває цикли річної звичаєвої поезії за досвідом народного 

календаря (колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські та жнивні 

пісні), об’єднуючи їх у «дожовтневий період». У другому виданні української 

народної поетичної творчості до календарних звичаєвих колядок, щедрівок 

віднесені народні традиції посівань. Загальна характеристика виділяє наукову 

методику дослідниці за деякими традиціями дохристиянського періоду 

(колядки, щедрівки, посівання); подає традиції організації гуртового співу у 

колядуваннях, щедруванні парубків, особливо діяльних, яких називали 

«березами». Розкриваючи специфіку гуртів колядників на Гуцульщині, в 

Центральній Україні, подає традиції використання текстів, адресованих 

родині, сімʼї (колядок, щедрівок), мудрому господарю, який подається в 
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образі місяця, дбайливої господині – красного сонця, дітей – зірок, дідів та 

бабусь у потойбічному світі, які при дбайливому ставленні до них сприяють 

сонячному теплу. За народними традиціями, як засвідчує автор, 

висвітлюється дбайлива оранка, сівба, які возвеличуються аграрними 

традиціями календарного року.  

У веснянках висловлюється пошанування парубкам, які уславилися 

військовим досвідом, хліборобськими традиціями з побажанням їм 

щасливого одруження.  

В. Бобкова виділяє календарні традиції за легендами, записаними в 

околицях Галичини та Гуцульщини. Ми, зі своєї сторони, зазначимо, що 

волинською групою дослідників під орудою доктора філологічних наук 

В. Давидюка записано щедрівки (колядний сніп) [Давидюк М. ]. 

Дівко Ганночко, рости швиденько, Дай Боже! 

Свататиме тебе сам короленко, 

 Привезе він тобі три подарочки. 

Привіз він сукна не міряного,  

Привіз він меду не важеного,  

Привіз він срібла не щитаного. 

А вона молоденька, та розумненька: 

Взяла срібло та те й полічила, 

Взяла те сукно переміряла, 

Узяла той мед переважила. 

До церковки йшла, як зоря зійшла. 

Пани стрічали, шапки знімали,  

Шапки знімали, людей питали: 

«Чия ж це дочка, чи це царівна? 

Чи ж це царівна, чи королівна?» -  

«Я не царівна, не королівна, 

Я ж так просточка, батькова дочка»!.  

Якщо в першому виданні (1958) то в другому (1965) календарно-

звичаєві традиції співставляються із зимовим сонцестоянням від 24 грудня до 

1 січня (за старим стилем). Щедрівки як пісні популяризуються новорічним 

співом, побажанням на весь наступний рік. Якщо парубків віншують 

майбутніми звитягами, в яких утверджується сила, хоробрість, удача, то 

дівчат уславлюють з мотивами кохання, одруження, ці пісні співмірні 
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веснянкам та весільним пісням. І. Франко у своїх працях порівнював 

художню тематику образів, пісенних мелодій із давниною їх побутування, 

дійшовши висновку про те, що космогонічні образи уособлюють тип 

родинних відносин. 

Художніми особливостями звичаєвих символів обумовлена поява 

образу коня із золотою гривою та срібними підковками. Цей мотив художніх 

образів змальовує бажане щастя, багатство, достаток реального світу. Пісня, 

як мрія, підносила пригнічених працею і злиднями людей, створювала 

обстановку добробуту і краси, будила їх фантазію і бажання, таким 

своєрідним чином сприяючи боротьбі за вільне і щасливе життя. У 

щедрувальних мотивах, які поширювалися хлопчиками, їх співом з обрядом 

засівання образи сільськогосподарських культур вживалися співвідносно із 

побажаннями добра, здоров’я, гараздів. Вони вітали господаря і господиню з 

Новим роком, посипали в хаті житом і пшеницею, горохом та вівсом, що 

означало побажання доброго урожаю. 

Сійся, родися, 

Всяка пашниця, 

Жито, пшениця, 

Ячмінь, овес, гречка. 

Горох, сочевиця, 

На той новий рік.  

Елементами, спільними для колядок, були апокрифічні сюжети, які 

почасти відображали культури принесення добровільної жертви. Це пояснює 

наявність міфологічних елементів язичницького походження (той-таки 

солярний культ), який неодмінно впливав на християнське вірування. Низка 

фольклорним, у тому числі псальмових, сюжетів багата образами сонця, 

місяця, дрібного дощику, від яких залежить майбутнє врожаю, отже й роду. 

Але ми вважаємо, що звернення до небесних світил розпочиналося не з 

сонця, а місяця: «Світить, світить місяченько з неба до землі» (запис від 

Шпак Євгенії, село Білашів Острозького повіту). Тут же нею провадяться 

компаративістські співставлення, адресовані дорогим гостям:  

Ой добрий вечір, пане господарю! 
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Вимітай двори, застеляй столи! 

Клади калачі з ярої пшениці! 

Буде до тебе гості разом.  

Первий гостюшок – ясне сонечко, 

А другий же гість – ясний місяцю; 

Третій гостюшок – дрібний дощичок.  

За подачею М. Грицая по всій Україні звичаї колядування найбільше 

утвердилися церковною тематикою з акцентом на колядковий образ 

народженого Ісуса Христа. Подія тлумачилася текстом у християнському 

дусі, тому колядування приурочувалося до біблійного Різдва. Дослідник 

вважає, що церковні колядки, як трактується в підручнику М.С. Грицая, 

В.Г. Бойка, Л.Ф. Дунаєвської, були мало зрозумілі простолюду, тому 

виконавці часто перекручували їх текст, або наповняли зміст світськими 

мотивами. В книзі «Українська народна поетична творчість» вказується, що 

колядки церковного спрямування поступалися світським сюжетам і 

художніми якостями поступалися народним [55, с. 24]. Щедрівки найбільше 

водилися в Україні до 26 (старий стиль), а новим стилем 13 січня. 

Найчастіше вони адресувалися дівчатам, ними ж і виконувалися, та, на 

думкою радянських вчених, містили побажальні мотиви. На Поліссі широко 

побутують тексти жартівливого, міфологічного змісту. В Дубровицькому, 

Зарічнецькому, Сарненському, районах Рівненської області, Турійському та 

Іванківському, Володимир-Волинському районах Волинської області ці 

сюжети побутують і нині. Наприклад подаємо із сатиричним змістом: «Я 

щедрую у дядька, дайте мені пирожка, бо возьму вола за рожка, і виведу на 

мируг, і викрутю правий руг». Записи збереглися у Рівненському та 

Волинському архівах. Міфологічний сюжет побутував по всій Волинській, 

Рівненській, Житомирських областях (текст за архівними рукописами). 

Щедрувальники здебільшого співали щедрівки по всій Україні, 

приймали обдарування від кожної хати, домівки, виконавці щедрівок 

звершували обходи дворів (вечорами гуляння молоді). Образ парубка у 

щедрівках – це образ воїна-захисника, що перегукується з лірницькими 

історичними піснеспівами, а також соціально-побутовими піснями, зокрема 
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козацькими. Парубок зображується відважним воїном-витязем, для якого 

родиною є зброя, сонце і місяць, а найпершим обов’язком – захист рідної 

землі. У багатьох колядках розповідається про спустошливі наскоки турків 

на українські землі, з яких вони забирали людей у полон, тобто мотив неволі 

та образ невільників теж наявний у цих зразках народної творчості [55, с.25]. 

Навряд чи можна у цьому контексті оминути увагою заборонені радянською 

владою колядки «Сумний святий вечір в 46 (47) році», «З неба зірка 

засвітила», цикл Повстанських колядок. Співставлення текстів, що 

виконуються на один музичний мотив дає змогу проілюструвати 

трансформацію образів, отже й загального мотиву. 

Нова радість стала, яка 

не бувала, 

Над вертепом звізда 

ясна світлом засіяла. 

 

Де Христос родився, з 

Діви воплотився, 

Як чоловік пеленами 

убого оповився. 

 

 

Пастушки з ягнятком 

перед тим дитятком 

На колінця припадають, 

Царя-Бога вихваляють. 

 

– Ой ти, Царю, Царю, 

небесний Владарю, 

Даруй літа щасливії 

цього дому господарю. 

 

Даруй господарю, даруй 

господині, 

Даруй літа щасливії 

нашій славній Україні 

[Нова радість стала. 

Режим доступу : 

https://nashe.com.ua/song

/4126]. 

Сумний святий вечір в 

46-ім році. 

По всій нашій Україні 

плач на кожнім кроці. 

 

Посідали до вечері мати 

з діточками. 

Замість мали вечеряти – 

залились сльозами. 

 

 

Плаче стара мати, а діти 

питають: 

"Мамо, де наш тато, чом 

не вечеряють?" 

 

А наш тато, діти, в 

далекім Сибірі, 

Пригадує Святий вечір в 

нашій Україні. 

 

Пригадує Святий вечір, 

всю свою родину – 

Батька, матір, жінку, 

діток, неньку Україну 

[Сумний святий вечір. 

Режим доступу : 

https://nashe.com.ua/song

/6400]. 

Чи чуєш ти, брате, 

сумную новину? 

Закували у кайдани 

нашу Неньку-Україну. 

  

В кайдани закули в 

тюрми посадили, 

Жертв невинних 

тисячами до гробів 

зложили. 

  

- Ісусе маленький, дай 

нам сили нині, 

Хай засяє Злотий 

Тризуб по всій Україні. 

  

Синьо-жовтий Прапор 

на вкраїнськім полі, 

Щоб не було на Вкраїні 

ворогів ніколи. 

 

- Ісусе маленький, 

змилуйся над нами, 

Дай нам сили і надії в 

борьбі з ворогами [Чи 

чуєш ти, брате? Режим 

доступу : 

https://www.upa-

pereginsk.if.ua/?p=1241]. 
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В цілому виконавець як збірний народний образ цієї коляди постає в 

різних іпостасях. У первинній – «Нова радість стала» – щасливої людини, 

чоловіка-господаря, який щиро радіє народженню Христа, покладаючи 

великі надії на це. В другій – «Сумний святий вечір» – народ-полонений, 

чоловік-невільник, раб, який може тільки згадувати, як раніше вітали 

народження Бога, не може захистити ні дружини, ні дітей. Третя колядка «Чи 

чуєш ти, брате?» співана чоловіком-воїном, який, хоч і не може радіти 

Різдву, як раніше,  однак може допомогти своїм рідним, змагаючись із 

ворогом за свободу.    

У дослідженнях Івана Франка «Наші коляди», описі вертепної драми 

пісні трактуються як побожні твори, рівняються на тих виконавців, які 

утверджують, переконують співом від давніх часів, під час богослужінь за 

грецьким обрядом. У більш значні празники вони співаються деколи під час 

павз між чинами богослужіння. М. Грушевський в книзі «Історія української 

літератури» поділяє колядки на світські й церковні.  

 

 

3.3. Висновки до розділу 3 

 

Провідні мотиви народних псальм мають два духовні напрями усного 

побутування з використанням текстів та мелодій різного походження. В 

цілому в них оспівуються мотиви почуттів, життя і смерті, роздумів про 

гріхи, вічності життя. В цих творах є молитовні, покаяльні мотиви. Сутність 

поняття «(сюжетний) мотив» для народних псальм означає звернення до так 

званих «вічних мотивів»: подяка природі, родині, Богу; історичні події, події 

загальнонародного життя, мотив споглядання шляхів добра і зла, порівняння 

долі праведних і неправедних; невдячність, кара за гріх і спасення, пришестя 

і вічне Царство Месії, християнська любов до ближнього. 
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Псаломний мотив – це сукупність сакральних архаїчних тем, 

повʼязаних із практичними потребами реалізації духовної складової життя, 

що переплітаються із молитовним чи покаянним сюжетом та уславленням 

Бога. 

У ряді молитовних текстів відображені традиції певних текстів Книги 

псалмів. В її основу лягли мотиви Святого Письма, апокрифи, житія святих 

тощо. Тексти духовних віршів групувалися за тематичними циклами, 

присвячувалися Ісусу Христу, Матері Божій, Миколі Чудотворцю та ін. У 

таких сюжетах ішлося щодо протистояння земного і небесного, пошук 

шляхів до Божественної першосутності. Перші псальми повʼязані з 

індивідуальною, позалітургійною молитвою (це невід’ємна частина 

релігійного культу, реалізована переважно у формі звернення індивідуума чи 

колективу до природних сил із різноманітними проханнями, як духовними, 

так і матеріальними; вона також відображає рівень розвитку національного й 

особистісного характеру). 

Збереження мотиву молитовності спостерігається не тільки у 

фольклорі, а й у ранній літературі («Плачі Ярославни» у «Слові о полку 

Ігоревім», в «Повчанні» Володимира Мономаха та ін.). 

Історичний компонент у сюжетиці псальм повʼязаний з явищем 

народницького романтизму. Історичні мотиви спочатку були запозичені з 

перекладної літератури, світського елементу тем дружинної поезії про князів 

Бориса і Гліба, Ігоря Ольговича, про Юрія Хороброго та багато інших. 

Дослідження мотиво-образної системи псальм є спробою зазирнути в історію 

українського народу, засвідчити різні стадії розвитку наших суспільства й 

духовності від глибокої давнини у процесі формування української 

народності, у ній відображене і класове розшарування, і колективне 

розуміння гомерівського епосу, історичних або напівісторичних подій. 

Сюжетні мотиви псальм фольклорного походження повʼязані з 

казками, билинами, віруваннями, історичними піснями. Їх можна сюжетно й 

жанрово розподілити на тексти на релігійно-дидактичні й фантастичні теми, 
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притчі про тварин і рослин, псальми-колядки, псальми – сиротинські плачі, 

псальми поминальні. Побутові мотиви часом нероздільні з фольклорними. 

Вони відтворюють побут селянина, його працю, очікування весни, 

піклування про тварин і домашній реманент. 

Основні групи образів у народних псалмах повʼязані, в першу чергу, з 

фольклорними образами. Основним досягненням фольклору княжого періоду 

є те, що вироблено нову художню сакральну систему, повʼязану з 

релігійними обрядами (сакральна, тобто магічна, функція народної творчості, 

яка домінувала в минулому і була зумовлена релігійними пісенними 

описами, думами, історичними піснями, героями яких були переможці битв, 

походів). У народних віруваннях, обрядах наявні релікти давньословʼянської 

міфологічної архаїки (веснянки, купальські і колядні звичаї та обряди, 

весільний обрядовий спів «латканки», міфологічні мотиви, образи в народних 

казках).  

Окрема група образів і мотивів – українська міфологія та демонологія у 

народних псальмах. Образи релігійно-міфологічного походження втілені в 

поклонінні предметам, деревам, звірам, камінню, які привнесли первісне 

магічне трактування церемоніям, ритуалам, повʼязаним із діяльністю людей. 

Сюди ж відносимо астральні культи з поклонінням образам сонця, місяця і 

зір. Виникає культ домашнього вогнища, який поступово замінює культ води, 

сонця, місяця, зерна. 

Поступово спостерігається заміна язичницьких образів на 

християнські. Збагачується система календарної обрядовості (колядки, 

щедрівки, веснянки, купальські, жнивні пісні), виникають усі жанри родинної 

обрядовості (визначаються, в першу чергу, весільні, родильні обряди й 

поклоніння Перуну, Сварогу, Дажбогу, Велесу, Ярилу), відбувається 

поступове навернення до візантійського світогляду, в основі якого –

християнські моралізаторські чесноти. 

Сакралізована у псальмах віра у вічну правду добра і краси є 

передумовою для духовного відродження, що зберігалася завдяки діяльності 
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співців – кобзарів, лірників, стихівничих. Вони супроводжували свої виступи 

ритуалом благословіння на добро. Чимало народних співців (Чернігівської, 

Полтавської, Київської губерній) в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. використовували 

у своєму репертуарі псальми «Про Лазаря», «Про Олексія чоловіка Божого». 

Відчувається жанрова й сюжетна спорідненість з паралельно 

існуючими притчами з художнім зображенням реальних подій, осіб і 

природних явищ. При цьому спостерігається постійна метафоричність, 

мінливість оповіді, моральна лаконічність. Спостерігається виразний поділ 

на релігійну, народну й світську псальму. 

Опис народного життя тісно переплетений з обрядовістю, що має 

анімістичне, релігійне чи ритуальне значення. Так, існують псальми, які 

перегукуються з колядками та щедрівками, мають прості наспіви. У таких 

текстах оспівується щастя, добробут, здоровʼя, розвиваються апокрифічні 

сюжети. 

 

Висновки 

У дисертації репрезентовані результати дослідження народних псальм 

як специфічного виду духовних віршів, з одного боку, та їх синкретичної 

мотиво-образної парадигми – з іншого.  

Процес виникнення і розвитку жанру народних псальм з точки зору 

генеалогії образності, мотивної єдності всього фольклорного надбання 

українців розкриває, водночас, появу, становлення та розвиток цілісного 

фольклорного процесу на теренах України від давнини до сучасності. Воно 

здійснене за розробленою методологією, що вкладається в рамкову схему, 

яка об’єднує низку етапів, зокрема вступний, зміст якого полягав у вивчення 

власне поліфонії мотиво-образності фольклорних псальм; порівняльний, 

покликаний встановити мотивну єдність та образну тяглість у фольклорі; 

імагологічний, завданням якого є диференціація власне псальмових мотивів 

та образів від фольклорних у цілому; герменевтичний етап насамперед 

передбачає вислід генеалогії псальмових мотивів та образів, їхньої семіотики, 
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зокрема в царині прагматики, відношення культурних кодів народних псальм 

до їх відправників, одержувачів та контексту знакової діяльності. 

Духовні стихи зʼявилися у період старожитньої Русі, коли предки з 

доісторичного часу визначалися в індоєвропейській родині. Тоді діяли 

спільні тенденції в розвитку мандрівних, немандрівних, непосидючих рас, що 

були ферментом людства. Рід людський завдячує їм своєю культурою і 

цивілізацією. Подібності з іншими культурами не випадкові, вони 

нашаровувалися у взаєминах, формували розвиток міфології, їх традиції під 

германськими і литовськими впливами, – з однієї сторони; іранськими та 

індійськими віруваннями – з іншого. Подібності у молитвах, піснях через 

святі санскритські (Ведичні) та індійські традиції розвивалися також у 

світоглядних поглядах сприймання неба ясного та погідного, грізного в 

громах і блискавці – найвищої світової сили пана і владики всього сущого. 

Тут же – символ святого, предвічного дерева життя, оспіваного в колядках, 

де живуть птахи, що творять світ, з ними творять цінності, від яких залежить 

людське господарство і побут. Сформувалося світоглядне бачення в поглядах 

на вогонь і воду – величних святителів, чистителів, якими благословлялися та 

оборонялися від злих сил під час різних актів – весілля, початок кожного 

нового року, похорони і т.п. Подібності в переказах і культах семітських 

етносів трапляються у використанні образів зміїв (з ними борються наші 

світлі єства, чи богатирі-добротворці). Різноманітні міфологічні, фантастичні 

образи багато репрезентовані в нашій казкотворчості, в якій віднайдемо 

паралелі з вавилонськими і староєгипетськими повістями. 

Переселення предків сприяло створенню великої епохи й культури, 

розвитку наших племен. Вони наблизилися до середземноморської культури, 

яка творилася безпосередньо із грецької спадщини, що досягла значних 

цивілізаційних висот, ставши школою культури для Європи. Світоглядні 

погляди популяризувалися в усній словесності та в релігійних жанрах. Вони 

репрезентовані алегорично-дидактичними оповідями, які за змістом тяжіють 

до розкриття глибинної мудрості, мають релігійно-філософське спрямування. 
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Зазначимо, що фабула цих творів спрямована на висвітлення ідеї, яка ще 

потребує дидактично-етимологічного довизначення.  

У результаті проведеного наукового пошуку ми дійшли таких 

висновків. 

1. Дослідження дисертаційної тематики, особливо в царині 

фольклору, пов’язаного із релігією, на наших теренах має специфіку. Вона 

полягає в необхідності усунення ідеологічних нашарувань як 

жанрологічного, так і текстологічного типів. Заперечення художньо-

естетичної, етнологічної, філософсько-світоглядної значущості української 

духовної поезії, що цілеспрямовано й агресивно здійснювалося протягом 

радянського (та й цілого російсько-імперського) періоду, супроводжуючись 

не лише нищенням та/або фальсифікацією зразків, першоджерел, як це 

сталося з літописами, а й носіїв національної духовності (духовенства, 

лірників, кобзарів), призвело, по-перше, до занепаду цього фольклорного 

відгалуження, по-друге, до зниження наукового інтересу щодо його 

жанрового багатства й мотиво-образної палітри. Все, що підпадало під 

ідеологічні критерії, відкидалося, межі жанрів розмивалися, мотиво-образна 

система розвивалася в інших, дозволених владою, фольклорних жанрах, 

завдяки чому, з одного боку, збереглася, з іншого – зазнала суттєвих втрат у 

власній сакральній змістовій сутності. 

Внаслідок цих негативних впливів народна псальма постала перед 

загрозою редукції до псалма. Тобто, вийшовши з лона псалмоспіву, 

розвинувшись власне мотивно, збагативши образну систему фольклорним 

доробком, ціле дерево, навіть не галуження, народної творчості, суттєво 

занепало через обмеження функціональної сфери. Це було зроблено як 

репресивно (фізичне знищення народних співців), так і через продукування 

величезної кількості злидарів, масове збідніння народу: в цій, значною мірою 

криміналізованій, масі виконавці народної музики «загубилися». Додамо до 

цих чинників урбанізацію, занепад сіл, глобалізаційні виклики, в масштабах 

яких занепад функціонування одного із жанрових відгалужень може 
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видаватися несуттєвим. Однак поява наукових досліджень, віртуальних 

проєктів підтримки фольклорного розмаїття, вселяє надію на те, що народна 

псальма все ж існуватиме в новій іпостасі. 

Отже, крім псальм, до фольклорних надбань української сакральної 

лірики, належать духовні вірші (стихи), духовні пісні, канти. Псальма, з 

одного боку, входить до множини духовних віршів, пісень, з іншого – має 

свої особливості, серед яких – джерельне опертя саме на Псалтир і суто 

епічна розповідальність. Відмінність між кантом і псальмою полягає в тому, 

що, на відміну від хорової манери виконання першого, псальма могла 

виконуватися максимум двома виконавцями.  

Для продуктивного опрацювання власне мотиво-образної системи 

народних псальм нами сформульоване таке їх  робоче визначення. Псальма – 

це жанр усної народної творчості, релігійні за тематикою твори якого містять 

поетичний (як першорядний) і музичний (як другорядний) складники, 

використовуються як поза- чи паралітургійний жанр і побутують передовсім 

у напівпрофесійному середовищі лірників. 

Мотив, зокрема фольклорний, виступає метакатегорією щодо тексту, 

будучи, з одного боку, тісно пов’язаним із темою, а з іншого – реалізує 

концептуалізаційну, подекуди класифікаційну, роль. Власне ця функція була 

використана в нашому дисертаційному дослідженні при метааналізі мотивної 

єдності фольклорних творів. 

Зміст формування фольклорного образу полягає в тому, аби 

трансформувати винятково релігійні прототипи таким чином, щоби 

наблизити їх до розуміння автора-виконавця псальми. Саме тому одним із 

образів народних псальм, дослідження якого, в мультидисциплінарному 

аспекті, перспективне, є образ народу-автора, з його вірою та віруваннями. 

Образна єдність усього фольклорного процесу обумовлена саме цим 

чинником: які б сюжети чи персонажі не траплялися, спільним для всіх 

народних творів є їхній автор. Псальми не стали винятком із цього правила. 

У ході творення фольклорних образів відбувається їх трансформація, тобто 
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фольклоризація, перетворення ж мотивів відбувається за принципом 

апокрифізації. 

2. Методологія дослідження мотиво-образної системи народних псальм 

дещо відрізняється від суто фольклористичної розвідки. Такі відмінності 

обумовлені синкретичністю жанру, його складною генеалогією, історією 

розвитку. 

Історично методологічний пошук пройшов низку етапів: від фіксації, 

превалювання описових методів через структурування, узагальнення і 

класифікацію до складних текстологічно-аналітичних, компаративістичних, 

трансформативних підходів. Не припиняється й загальнометодологічний 

(філософський) дискурс у фольклористиці, за яким класицизм тяжіє до 

вдосконалення народнотворчого надбання, його наближення до прийнятих 

форм, жанрової чистоти і сюжетної визначеності, що породжує т.зв. 

цензурування переписувача. Натомість модернізм акцентує на відповідності 

науковим канонам жанру, а вже постмодернізм вочевидь розвертає 

фольклористичний процес до першоджерел, отже й фіксаційно-описових 

методів опрацювання, які застосовуватимуться з поправкою на технічні й 

технологічні можливості нового тисячоліття.  

Зважаючи на індуктивний принцип аналізу народних псальм, що 

відповідає методології фольклористики (від конкретних зразків до 

узагальнень), вивчення псальм послідовно передбачає ідентифікацію, 

вирізнення, розшарування (поділ на рівні) та інвентаризацію (класифікацію) 

мотивів. Таким чином, спеціальна методологія, обрана нами для дослідження 

мотиво-образної системи українських фольклорних псальм, включає два 

ключові компоненти (філологічний та культурологічний), поєднані 

герменевтичним, що забезпечує тлумачення та встановлення зв’язків між 

мовними й культурними феноменами. Методами, застосовуваними у цій 

методологічній тріаді, є, відповідно, компаративні, імагологічні, 

герменевтичні (сенсологічні). 
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Для конкретизації методологічних засад вивчення псальм нами 

укладена рамкова схема дослідження їх мотиво-образної парадигми. Вона 

має два рівні (макро- й мікрооб’єктний), перший з яких зорієнтований на 

формування цілісної наукової картини мотиво-образної системи, а другий – 

на спосіб осмислення її елементів, зокрема – мотиву, образу, вихідного міфу, 

поетики. 

3. Теоретико-критичні напрацювання з фольклористики ведуть відлік 

від праці Я. Грімма в загальноєвропейському вимірі, що ж до українського, 

зокрема мотивного, аспекту, то його видатними іменами є Б. Грінченко, 

М. Драгоманов, Г. Ількевич, М. Костомаров, В. Милорадович, І. Нечуй-

Левицький, О. Потебня, М. Сумцов, Д. Чижевський, П. Чубинський та інші. 

Актуальною саме щодо української сакральної поезії, зокрема її 

мотиво-образного фонду, є розв’язання методологічної проблеми 

співвідношення автохтонного і запозиченого в псальмах, кантах, віршах 

(стихах), піснях. Така своєрідна актуалізація обумовлена необхідністю 

окреслити власне фольклорний внесок у розвиток їх мотивів та збагачення 

образності. Виходячи з цього М. Драгоманов, Ф. Колесса зробили спроби 

класифікувати тематику духовних творів. Завдяки імагологічному аналізу, 

що включає і регіони поширення, і періоди, дослідники, зокрема О. Сироїд, 

простежують трансформацію новозаповітних біблійних образів у давніші, 

наприклад святого Олексія на образ блудного сина. 

 Сюжетний аналіз (Л. Білецький) виокремлює первинні (псалмові), 

вторинні (релігійно-моралістичні) та супермотив Бога як втілення вищої 

правди. Ще одним з образів, що ними народ-творець доповнив псалми, є 

образ самого піснеспівця як колективної саморефлексії. Дуже виразним його 

творення є в Т. Шевченка, про що зазначає, зокрема, В. Домашовець, 

підкреслюючи водночас і мотивотвірну роль психологічного паралелізму, 

що, на нашу думку, корениться ще в дохристиянських віруваннях. 

Дослідники псальмів також схиляються до думки про єдність мовної та 

мотиво-образної складових поетики та сюжетики, сповідуючи таким чином 
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психолінгвістичні та лінгвокультурологічні підходи. Таким чином, 

узагальнення теоретико-критичних напрацювань у галузі дослідження 

духовної поезії в цілому та псальм зокрема дає змогу стверджувати 

нерозривність зв’язку народного життя і творчості з одного боку, і творчісну 

силодію тяглості псалмових образів та мотивів із їх трансформацією в руслі 

цілого масиву українського фольклору – з іншого. 

4. Мотивна організація фольклорних псальм обумовлена насамперед 

способом їх поширення, що відповідає апостольському проповідництву. 

Носії побожних пісень стали, водночас, їх творцями, обираючи серед 

мотивів, перш за все, ті, що якнайповніше відповідали їхнім власним 

морально-релігійним уявленням, та, в другу чергу, – смакам слухацької 

авдиторії. Таким чином формувалися цілі річища псальмових мотивів. 

Нашим завданням було, на основі обраної методології, сформувати власну 

типологію цих мотивів, встановивши їх синкретичну взаємодію з іншими 

фольклорними жанрами. У зв’язку із цим нами визначено такі мотивні 

масиви: молитовні та філософські; історико-героїчні; міфологічні; побутові. 

Свої наукові висновки ми ґрунтували на мотивній єдності псальм та інших 

зразків фольклору й давньої української літератури. Так, наприклад, для 

визначення молитовних та філософських мотивів нами проаналізована 

псальма «Про Олексія. Чоловіка Божого», а також щедрівка «Стоїть яворець 

тонкий, високий», елементи весільного обряду, творення літературних 

молитов («Плач Ярославни»), об’єднання молитовності і філософування в 

«Повчанні» Володимира Мономаха, джерелом яких був Псалтир, з одного 

боку, та дохристиянські вірування – з іншого. Проведений аналіз дав змогу 

виразно проявити мотивну лінію псальм у тяглості «Біблія–літопис–

фольклор–література». 

Історико-героїчні мотиви в українському фольклорі притаманні 

насамперед думам та історичним пісням, епічна традиція гомерівських поем 

була активно підхоплена на наших теренах через близькість романтики 

визвольних змагань. У народній творчості відбулося злиття давніх, 
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біблійних, та фольклорних джерел. Тут народні псальми мотивно 

об’єднуються із дружинною поезією, билинними сюжетами. За допомогою 

духовної поезії твориться український християнський міф, зокрема про 

князів Бориса і Гліба, Ігоря Ольговича, про Юрія Хороброго та багато інших, 

що пізніше, через літературу («Слово про похід Ігорів»), переростає у нову 

дружинну творчість – думи. Слід зауважити, що історико-героїчні мотиви 

властиві тим фольклорним зразкам, творенню яких ми зобов’язані 

середовищам українських еліт різних історико-культурних періодів. 

Компаративним методом ми співставили псальму «Про Юрія Хороброго», 

думу «Маруся Богуславка», історичні пісні, зокрема «Ой і не знав козак, ой і 

не знав Сафрон»), у яких мотив переживання стану невільника має сюжетний 

розвиток у героїчне діяння. 

Міфологічні мотиви народних псальм джерельно заглиблені в 

древньослов’янські часи, тоді як псальмова традиція, що розвивалася 

апокрифічно з житій, описів чуд, вийшла за межі літургії як нове натхнення 

до творчості, так поєднавшись із живими народними світоуявленнями. Для 

з’ясування церковно- і народноміфологічної природи фольклорних мотивів 

псальм нами вивчені давні записи коляд, зокрема «Пісня на Різдво Ісуса 

Христа 13», або «Стань, Давиде, з гуслями» (Богогласник 1790), де очевидно 

проступають анімістичні вірування, що їх знаходимо і в «Слові про похід 

Ігорів», а також у коляді «Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи» та власне 

колисковій «Спи, дитинко, в колисочці». Світотворчий міф українців 

відображений у псальмі «Божа Маті помірає», тоді як у баладі «Чоловіче, що 

ти дієш?» та псальмі «Живі, живі, чоловіче, живі да й покайся» 

увиразнюється мотив зустрічі життя та смерті. Мотивно близькими до них є 

плачі та голосіння, як і пісні «про інші останні речі» (Богогласник). Псальма 

«Страдальная мати», як і солдатська пісня «Ой у полі да три доріженьки 

лежало», ніби переплітають навозаповітний та фольклорно-міфологічний 

мотиви. 
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Побутові мотиви, хоч і не провідні в псальмових, однак посідають 

важливе місце через їх максимальну наближеність до народного розуміння і 

сприйняття новозаповітної легенди. Процес творення псальми, як і інших 

фольклорних скарбів, характеризується частими переробленнями (деколи 

навмисними, деколи – ні), зорієнтованими на наближення тексту до 

побутового слухового сприйняття. Побутовизація біблійних мотивів у 

псальмі «Ой хто хоче, ой хто може ці кзамени здаті», пісня «Ой хто, хто 

Миколая любить» та інші є результатом фольклорного процесу адаптації 

мотиву до авдиторії. Їй близькими були зрозумілі життєві події (одруження, 

сільськогосподарська праця), посильну участь в яких брали і Бог, і Богоматір, 

і ангели та інші святі істоти, міфічні сили. Мотив блудного сина, який ми 

згадували вище в контексті молитовних та філософських, має також і 

побутові корені, проявляється, наприклад, у псальмі «Чого грєшнік довго 

мєдліш». Так, переповідаючи біблійні легенди, народ-творець у псальмах 

відобразив і проблеми взаємовідносин у сім’ї, селянської праці, що належать 

до побутових. 

5. Вивчення нами образної системи народних псальм ґрунтоване на 

найбільш загальній характеристиці фольклорного образу – його 

алегоричності, внутрішня сутність якої є бути виявом своєрідної усномовної 

криптографії. Спосіб розгортання образу, його очевидний та прихований 

сенси можуть вивести дослідника на більш давні уявлення, зашифровані саме 

в образній системі. Оскільки йдеться таки про сакральну інформацію, у 

випадку фольклорних псальм дослідження образної системи викриває їх 

генеалогію. Ключовою особливістю власне українського псальмотворення є 

подібне до первинного вихідне джерело: якщо ми говоримо про царя Давида 

як легендарного автора псалмів, то в нашому варіанті, оскільки християнство 

в Київській Русі пішло від князів до нижчих верств, першими 

псалмоспівцями, отже й псалмотворцями, були еліти. Пізніше народні 

рефлексії вірувань, наївне переосмислення навколишнього світу 

модифікували образну систему псалмів, фактично утворивши іншу – власне 
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фольклорну, псальмову. Попри це, первинною образосистемою в псальмах 

все ж залишається нативна, релігійно-міфологічна. Її особливостями є 

творення нових, власне українських «Житій святих», життєвий шлях яких, 

сповнений страждань та гонінь в ім'я Боже, екстеріоризував внутрішні 

переживання народних співців, отже і внутрішні етноментальні установки 

цілого народу, даючи змогу пережити власні життєві незлагоди, пов’язані з 

поневоленням. Одним із фольклорних образів, витворених із таких 

міркувань, є образ «домашнього Бога» (Т. Рильський). Він проступає не лише 

у фольклорі, традиціях моління саме тим, улюбленим, святим, що 

«відповідали» за певну сферу життя, а й у живописі, зокрема в народній 

іконографії. Ці прояви й досі відчутні. 

Дохристиянські ритуали, закодовані у формах колядування і 

щедрування, теж є виявом народних уявлень про світопорядок, тому їхні 

образи виражають народне прагнення силою слова, поєднаного зі співом, 

впливати на ті пласти вірувань, що передували християнським. Тому образи 

щедрого святого вечора, господаря-місяця, господині-сонця, діточок-зірочок, 

кози є шифром міфологічних вірувань та космогонічних уявлень давніх 

українців, попри їх офіційну прив’язку до Різдва. 

Значною групою образів народних псальм є власне життєві народні 

типи. Якщо релігійно-міфологічні ще потребували певного опрацювання, 

адаптації до вже наявного типу релігійності, то з цією, другою, групою 

відбувається інший, зворотний, процес. Його зміст пов’язаний зі способом 

створення та поширення псальм через діяльність народних музикантів. 

Цьому типу розповсюдження псальми зобов’язані світськими сюжетами, 

отже, й образами, їх трансформаціями, наприклад перетворення чоловіка-

господаря на чоловіка-невільника та чоловіка-воїна в колядках. 
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духовної семінарії УПЦ КП / Матеріали IV Андріївських читань на тему: 
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обереги, 2016р. – С.96-103. 

2. Вернюк Назарій. Духовні міфи України у студіях М.Костомарова та 

М.Грушевського // М.Костомаров і його епоха: текст і контексти (До 200-

річчя від дня народження М.Костомарова) / Зб. наук. праць Інституту 

мистецтв РДГУ. – Рівне: Волинські обереги, 2017р. – С.25-34; 

3. Вернюк Назарій. Князь Василь-Костянтин Острозький як культурний і 

релігійний діяч // Андріївський вісник Рівненської духовної семінарії УПЦ 

КП / Матеріали V Андріївських читань на тему: «Християнство в Україні: 

історія, культура, сучасність у контексті суспільно-політичних 

трансформацій. (До 500-річчя Реформації та 25-річчя утворення УПЦ КП)». – 

Рівне: Волинські обереги, 2017р. – С.107-116. 

4. Вернюк Назарій. Духовні орієнтири предків Київської Русі за 

рефлексіями М. Костомарова та М. Грушевського// Історико-богословський 

щорічний журнал Рівненської духовної семінарії Української Православної 

Церкви Київського Патріархату. Матеріали VІ Андріївських читань на тему 

«Християнство в історії та культурі української держави». – Рівне: Волинські 

обереги, 2018. – С.72-80 
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