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ВСТУП 

 

У сучасній гуманітаристиці виникла нагальна потреба в ретельному 

осмисленні національних наукових доробків, що сприяло б їх об’єктивації та 

адекватному поцінуванні. В історії української фольклористичної науки зокрема 

подібна проблема постала найгостріше, адже на початку ХХІ ст. український 

внесок у світову наукову думку не лише належно не осмислено, але й містить 

чимало прогалин, які потребують фактологічного наповнення. На часі також інше 

завдання – ґрунтовно й системно проаналізувати наукову діяльність, світоглядні 

концепції та теоретико-методологічні преференції тих українських учених, чиї 

імена вже стали відомі світовій науці. До них належить Григорій Антонович 

Нудьга (далі – Г. Нудьга, М. К.) – фольклорист і культуролог, учений-філолог, – 

репрезентант наукового й громадянського опору радянській тоталітарній системі, 

з її тенденціями до вульгарно-соціологічної кон’юнктури. Його монографій, 

колективних наукових збірників, наукових статей та досліджень вистачило б на 

декількох академіків, а він упродовж усього життя у своїй Батьківщині залишався 

молодшим науковим співробітником. Наукові праці Г. Нудьги неодноразово 

публікувалися на сторінках іноземних журналів та академічних видань. Учений 

був обраний дійсним членом декількох зарубіжних етнографічних товариств, але 

поїхати жодного разу за кордон виголосити свою доповідь, як цього вимагало 

дійсне членство цих товариств, не міг. Г. Нудьга ставив перед собою амбіційне 

завдання: з різноманітних національних «зображень» української пісні скласти 

«світовий вітраж», показати її монументальний, планетарний лик, водночас 

фольклорист, культуролог свідомий, що український фольклор – ключ і до 

таємниці власної ідентичності, і самопізнання очима інших націй, інших 

національних культур. Без жодних перебільшень, як один із визнаних (щоправда, 

не одразу), найавторитетніших фольклористів у світі Г. Нудьга стверджував, що 
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«лише пісня й мова українська здатні відчувати глибоку душу нації та виливати в 

мистецькій формі людські думки, мрії, почуття й сподівання» [248]. 

Актуальність дослідження. Науковий доробок Г. Нудьги має особливе 

значення для філологічних досліджень у цілому та фольклористичних зокрема і є 

унікальним як за своєю сутністю, так і за обсягом предмета вивчення та вагомою 

джерельною базою, яку згромадив учений впродовж тривалого часу копіткої 

праці. Оскільки його наукові розвідки прикметні надзвичайно широким 

діапазоном наукових інтересів у сфері усної словесності, літератури, історії 

культури, філософії, етномузикології та генології, скрупульозністю, точністю та 

об'єктивністю наукових спостережень, глибинним зондажем діахронного й 

синхронного зрізів досліджуваних явищ, згромадженням історичних фактів, 

всебічністю і своєрідним синкретизмом аналітичних висновків, то потребують 

глибинної комплексної аналітики із залученням новітнього методологічного 

інструментарію, випробуваного сучасною гуманітаристикою.  

Попри численні праці, присвячені Г. Нудьзі – власне його життєвому шляху 

та науковому доробку, додаткової аргументації потребують питання 

фольклористичного аналізу записаних текстів у результаті експедицій у різні 

регіони України. Обрана нами методологія, що ґрунтується на зіставленні 

фольклорних зразків тексті із генологічною концепцією Г. Нудьги, передбачає 

комплексний та системний аналіз внеску вченого в розвиток науки про українську 

народну словесність. Незважаючи на численні гоніння вченого радянською 

владою, штучно створену неможливість для Г. Нудьги працювати на повну силу, 

варто відзначити системність фахового інтересу, виявленого водночас до постаті 

самого вченого та його наукового доробку: починаючи з 1957 р., постійно 

виходять рецензії, відгуки, наукові статті, монографічні видання тощо, у яких 

подано високу оцінку діяльності Г. Нудьги. Зокрема, в такому контексті особливо 

показовими є фахові дослідження як зарубіжних (П. Ахрименко, Вл. Блажев, 

Є. Гіппіус, М. Євстахевич, О. Зілинський, М. Інгльот, М. Касіян, С. Козак, 
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М. Мольнар, П. Кремінський, Г. Романська та ін.), так і вітчизняних учених 

(Н. Балюк, І. Бачун, І. Березовський, І. Білодід, М. Богуцький, В. Бойко, 

А. Боривітер, М. Борисенко, Р. Братунь, В. Брюховецький, А. Бурдейний, 

М. Вальо, Т. Володимирський, Л. Гарасим, М. Гресь, М. Дмитренко, 

О. Дніпровський, М. Жулинський, П. Загребельний, Ю. Івакін, В. Іванишин, 

М. Ільницький, А. Кацнельсон, Р. Качурівський, Б. Кирдан, Є. Кирилюк, 

Ф. Кириченко, Р. Кирчів, О. Кізлик, А. Костенко, С. Крижанівський, Г. Литвак, 

М. Матвійчук, Л. Махновець, Р. Марків, Л. Новиченко, В. Олійник, Д. Павличко, 

В. Панченко, М. Петренко, Є. Прісовський, Ф. Погребенник, М. Прядко, 

М. Рильський, М. Родько, П. Ротач, В. Скуратівський, П. Супруненко, С. Тельнюк, 

М. Ткаченко, М. Трофимук, М. Хаєцький, П. Хропко, В. Черкаський, 

О. Чехівський, М. Чорнопиский, Є. Шабліовський та ін.). Проте, як не 

парадоксально, більшості досліджень притаманний спорадичний характер, адже 

праці,я к правило, присвячені окремим студіям Г. Нудьги, аналізу його внеску в 

розвиток окремої проблеми гуманітаристики. Відтак, існує нагальна потреба в 

комплексному систематизованому дослідженні творчого доробку вченого, що 

передбачає врахування автобіографічних фактів, не опублікованих досі, а відтак, і 

не врахованих науковцями раніше студій Г. Нудьги. 

Оприлюднення результатів більш ніж за півстоліття (1935 – 1993 рр.) 

наукового студіювання над українським фольклором Г. Нудьги, його досі не 

досліджених польових матеріалів, які не отримали широкого розголосу та будуть 

уведені до наукового обігу сучасної науки про народну творчість, проллє світло на 

маловідомі та зовсім незнані факти вітчизняної фольклористики, сприятиме 

об’єктивації біографії ученого-сподвижника національної ідеї.  

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

Проблематика дисертації відповідає науковим програмам і навчальним планам 

кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема темі «Мови та літератури народів 
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світу: взаємодія і самобутність» (державний реєстраційний номер 06 БФ 044-01; 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Семенюк). 

Об’єктом дослідження стали опубліковані фольклористичні праці 

Г. Нудьги та архівні матеріали експедицій фольклориста 20-30-х рр. ХХ ст.  

Предмет дослідження – еволюція фольклористичної думки ученого-

фольклориста; науково-теоретична концепція дослідження фольклору Г. Нудьги.  

Метою дослідження є заповнення інформаційної лакуни з історії 

вітчизняної фольклористики через уведення до наукового обігу не оприлюдненого 

досі фактологічного матеріалу щодо біографічних даних Г. Нудьги, його 

фольклорних записів та фольклористичних праць.  

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 

- здійснити науковий аналіз доробку Г. Нудьги, з’ясувати ступінь та 

характер вивченості фольклористичної спадщини дослідника у вітчизняній та 

зарубіжній гуманітаристиці; 

- проаналізувати динаміку й еволюцію методологічних уподобань 

Г. Нудьги; 

- схарактеризувати результати експедиційної роботи фольклориста-

практика у царині регіональної фольклористики; 

-  з’ясувати науково-методологічні принципи збору та фіксації 

фольклорного тексту; 

- визначити тематичну та жанрову парадигми фольклорного дискурсу 

20-30-рр. ХХ ст., дослідити текстові модифікації, фіксовані Г. Нудьгою, у зразках-

фальсифікатах; 

- визначити науково-методологічні інновації, започатковані Г. Нудьгою 

в українській фольклористиці. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є історико-

фольклористичні та теоретичні праці українських та зарубіжних учених: 

О. Білецького, О. Бодянського, В. Бойка, А. Бурдейного, В. Буряка, Я. Гарасима, 
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Й. Гердера, М. Грушевського, В. Давидюка, І. Денисюка, М. Дмитренка, 

М. Драгоманова, Л. Дунаєвської, О. Івановської, В. Івашківа, Р. Кирчіва, 

Л. Копаниці, О. Лосєва, М. Максимовича, Р. Марківа, С. Мишанича, 

В. Погребенника О. Потебні, С. Росовецького, В. Сокола, М. Чорнопиского, 

Н. Шумади [14; 15; 23; 35; 36; 37; 62; 63; 64; 69; 70; 71; 79; 81; 82; 83; 84; 87; 88; 

89; 92; 108; 109; 110; 111; 123; 124; 125; 140; 141; 157; 161; 162; 163; 164; 173; 224; 

225; 226; 235; 236; 242; 243; 256; 281] та ін. 

Джерелами дослідження стали праці, опубліковані в різні періоди життя 

Г. Нудьги, зокрема: «Пісні та романси українських поетів», «Українська пісня 

серед народів світу», «Українська пісня в світі», «Українська дума і пісня в світі», 

«У колі світової культури», «Український поетичний епос», «Пародія в 

українській літературі», «Листування запорожців з турецьким султаном», 

«Українська балада», «На літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки», 

«Слово і пісня», «Народний поетичний епос України»; «Козак, філософ, поет». 

Також до фольклористичного аналізу вперше залучено матеріали експедицій 20-

30-х років ХХ ст. (Архівні наукові фонди рукописів і фонозаписів ІМФЕ НАН 

України: Ф. 8-3.194; Ф. 8-3.190; Ф. 8-3.210; Ф. 8-4.351; Ф. 8-3.206).  

Методи дослідження обрано відповідно до специфіки теми, яка передбачає 

певний методологічний плюралізм. Для вирішення поставлених завдань у 

дисертації використовувалися текстуальний, біографічний, реконструктивний 

(декодування архаїчних смислів), індуктивний, порівняльно-історичний методи. 

Застосовано системний підхід, зокрема поєднання історико-генетичного, 

порівняльно-типологічного методів сучасної фольклористики, а також описовий, 

структуральний та аналітичний підходи. 

Наукова новизна: дисертація – перше комплексне дослідження методології 

фольклористичного пошуку Г. Нудьги, в якому наукові методи ученого 

поставлено в контекст і української, і загальносвітової науки про народну 

творчість; увиразнено наукову концепцію Г. Нудьги щодо вивчення українського 
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фольклору, чимало положень якої актуальні дотепер; здійснено аналіз наукових 

праць дослідника, що дає змогу по-новому окреслити й значення української 

фольклористики ХХ ст. у розвитку основних європейських тенденцій цієї науки 

загалом. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження. Матеріали 

дисертаційної роботи сприяють вирішенню важливої наукової проблеми, яка 

полягає в осмисленні феномену фольклористичного спадку Г. Нудьги; уведенні в 

науковий обіг та опрацюванні архівного першоджерельного матеріалу зібрання 

Г. Нудьги в різних регіонах України початку ХХ ст. 

Результати дослідження можуть стати складовою методологічного ґрунту 

для численних прикладних досліджень процесу фольклоризації авторського 

тексту, бути використані при розробці нормативних та спеціальних курсів із 

вивчення питань теорії фольклору, історії фольклористики, фольклорних і 

літературних жанрів, феномену фольклорно-літературних взаємин для профільних 

кафедр вищих навчальних закладів, при написанні курсових, кваліфікаційних 

робіт ОКР «бакалавр» і «магістр», створенні підручників і навчально-методичних 

посібників з народнопоетичної творчості. Уведений фольклорний матеріал польових 

досліджень Г. Нудьги, уміщений в додатках, може бути об’єктом майбутнього наукового 

студіювання. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що основні положення 

дисертації можуть бути використані для розробки курсів з історії та теорії 

фольклористики, з української усної народної творчості, при написанні 

дисертаційних, магістерських, дипломних та бакалаврських робіт, при написанні 

навчальних посібників, підручників, програм з української фольклористики та 

укладанні фольклорних збірників і хрестоматій.  

Апробація результатів дисертації. Дисертація є самостійним дослідженням, 

наукову концепцію якого апробовано у формі доповідей та статей на таких 

наукових і науково-практичних конференціях: на ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
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конференції «Павло Чубинський і сучасність. Проблеми інтерпретації творчої спадщини» 

(Бориспіль, 2004 р.); Міжнародній науковій конференції «Філологія в Київському 

університеті: історія та сучасність», присвяченій 200-річчю від дня народження 

М.О. Максимовича (К., 2004 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Фольклор і література в історичному розвитку та державотворенні України» (Бориспіль, 

2005 р.); Міжнародній науковій конференції «Київські філологічні школи: історико-

теоретичний спадок і сучасність» (К., 2005 р.); ІV Міжнародній науковій конференції 

«Наукова та літературна спадщина Павла Чубинського у державотворчих процесах України» 

(К., 2006 р.); ІV Всеукраїнські щорічні наукові практичні читання «Фольклор і література в 

історичному розвитку та державотворенні «України», присвячені Павлу Чубинському 

(Бориспіль, 2008 р.); Шості міжнародні фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській (К., 2012 р.); Сьомі міжнародні фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській (К., 2013 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

викладено у п’яти наукових статтях, вміщених у наукових фахових виданнях 

України та Росії. 

Структура дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (287 позицій) та додатків (71 сторінка). 

Загальний обсяг дисертації – 289 сторінок, із яких 189 – основного тексту. Також 

дисертаційне дослідження супроводжується додатками, у яких вміщено 

розшифровані фольклорні матеріали, зібрані Г. Нудьгою та досі не опубліковані. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СПАДЩИНА Г. НУДЬГИ 

В НАУКОВІЙ ВІЗІЇ ВЧЕНИХ-ГУМАНІТАРІЇВ 

 

1.1. Становлення науковця-фольклориста в культурно-історичному 

контексті ХХ ст. 

 

У сучасній історії фольклористики сформувалося принаймні два 

основоположних напрями аналізу фактологічного матеріалу: з одного боку, 

визначальними для наукових студій є поступ ідей та концепцій, їхній розвиток та 

становлення, з іншого – методологічним первнем залишається аналіз ролі 

постатей та їх внеску у формуванні наукової фольклористичної традиції.  

Ґрунтовне дослідження будь-якого явища вимагає об’єктивованої оцінки 

всіх його складових частин, відтак, мотивує залучення широкого спектру 

матеріалу. Йдеться про синкретичне начало у виборі методологічних принципів 

при моделюванні схеми дослідження фольклорного матеріалу, конкретніше – 

врахування водночас ролі конкретної постаті у становленні ідей фольклористики 

та загальнонаукового контексту доби. Окрім того, слід зауважити, що головним 

досягненням «наукової думки минулого століття було визнання виходу фольклору за межі 

усного вербального тексту та подолання наукової інерції його відмежування від 

етнографічної площини буття» [109, с. 5]. Посутнє місце у цьому процесі належить одному з 

найпримітніших дослідників аналізованої доби – Г. Нудьзі. 

Постать Г. Нудьги заслуговує на особливу увагу, адже «вчений працював у 

часи, коли Україна ще не була незалежною державою» [201, с. 5], а отже, 

формування ідей дослідника відбувалося у колі ідей «марксистсько-ленінської 

методогії», що, як відомо, була панівною на той час у гуманітаристиці. Тому 

цілком логічно, що біографічні відомості вченого є показовими фактами 

пояснення вибору Г. Нудьгою не лише наукових принципів дослідницькою 
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діяльності, яка, безумовно, відзначається «науковою об’єктивованістю, повнотою 

охоплення матеріалу, виразністю патріотичних позицій, прагненням ученого 

всебічно обґрунтувати світову значущість української національної 

культури» [201, с. 5]. Не можна оминути і той факт, що саме факти особистого 

життя іноді стали визначальними у виборі світоглядних парадигм науковця, який 

залишився безкомпромісним, надзвичайно вимогливим (особливо до себе!) до 

кінця своїх днів. 

Досить часто доробок Г. Нудьги за обсягом, що цілком правомірно, 

прирівнюється до здобутків цілої наукової інституції. Попри всі життєві 

випробування, Г. Нудьга завжди залишався науковцем із великої літери. Серед 

численних власне фольклористичних праць, автобіографічних спогадів, записів 

архівних фондів вагоме місце посідає також епістолярна спадщина, яка багато в 

чому є аргументативною базою в оцінці діяльності Г. Нудьги. Зазначимо, майже 

кожне наукове дослідження підлягає критичним зауваженням самого дослідника у 

його спогадах, що іноді заповнює білі лакуни, формує нові перспективи наукових 

студій не лише у сучасній фольклористиці, а й літературознавстві, культурології 

тощо. 

Аналіз опрацьованого матеріалу свідчить про те, що умовно у становленні 

світоглядних парадигм Г. Нудьги етапними є 5 періодів: 

Перший, початковий період безпосередньо пов’язаний зі становленням 

світоглядної парадигми вченого. Народився Григорій Нудьга в селі Артюхівка 

поблизу Ромен на Сумщині 1913 року. Навіть початкова освіта, так звана 7-річка, 

формувала характер майбутнього дослідника: «Восени й весною <…> було 

важко – болото, часто приносив додому в руках відірвані багном підошви від чобіт 

з підборами. А вчитися хотілося, мучився, а все-таки ходив [курсив наш – 

М. К.]» [165, с. 141]. Ці слова стали, напевно, лейтмотивом усього життя, яке було 

суцільним подоланням перешкод. Усі найкращі дослідження були проведені 
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всупереч режиму, всупереч обставинам, однак відповідно до власних переконань, 

яким Г. Нудьга ніколи не зрадив. 

Вибір фахової освіти, яку Г. Нудьга почав здобувати у Гадяцькому 

педагогічному технікумі, зумовлений ставленням самого вченого до педагогічної 

діяльності: «учитель у ті часи для всіх нас для всіх нас був майже богом» [165, 

с. 141]. Також слід відзначити й те, що «уже в 7-річці учитель української мови 

І.А. Плужник хвалив <…> примітивні оповідання й вірші» юного автора [165, 

с. 141]. Саме в технікумі Г. Нудьга познайомився з літературними здобутками 

Олени Пчілки і Лесі Українки, брав участь в описі архівних матеріалів у будинку-

музеї М. Драгоманова тощо [165]. Більше того, саме технікум став відправною 

точкою у формуванні естетичних засад науково-пошукової діяльності, адже саме в 

Гадячі Г. Нудьга зустрівся з «Сукачовим, потім з відомим критиком 

Л. Новиченком, П. Стендиком <…>, тут вперше побачив Остапа Вишню…» [165, 

с. 141]. 

Учителювати почав у своєму рідному краї, де саме тоді лютував голодомор. 

З болем про ті часи розповідав уже пізніше: «У 1932 р. в с. Артюхівці я потрапив у 

потік смерті, викликаної штучно створеним голодом». Цьому трагічному моменту 

в історії не лише українства, але й цілого людства, присвячені спогади 

Г. Нудьги [213]. Також дослідник неодноразово згадував про те, як учителів 

змушували брати участь у проведенні обшуків і трусів, у рорзкуркулюванні. 

Згадував і такий епізод, у своїй основі символічний: «Весна, влада вимагає, щоб 

були засіяні всі поля, здається, трохи схаменувшися, підвезли посівне зерно, 

зачали варити сівачам обіди, бо ж люди буквально на ногах не трималися. І от 

одного разу на бригадному стані скликають на обід – суп з квасолею. Суп занадто 

рідкий, сівачі ремствують. І тут районний уповноважений підскакує до куховарки, 

зриває з неї фартушок – а там потаємна кишенька, а в ній жмень зо дві квасолі… 

«Тепер бачите! – закричав до сівачів, – бачите, чому в нас голод, хто обікрав 

Україну!..» І загриміла бідна жінка на кілька років до Сибіру, полишивши діток 
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помирати – бо це ж саме заради них і вкрала ті дві жменьки квасолі…» [213]. Ще 

на той момент непоборна жага справедливості Г. Нудьги давалася взнаки, однак 

тоді майбутній учений не знав, що сам стане жертвою репресивної машини. 

Посутнім є також другий період у становленні науковця: йдеться про 

університетський період у житті Г. Нудьги, а відтак, і про два культурні центри 

тогочасної України – Харків та Київ. 

Того ж року Г. Нудьга виривається із села, вступає до Харківського (щойно 

поновленого) університету: «Харків привітав мене не зовсім прихильно. Мене 

зараховано було студентом без надання гуртожитку. Прийняли мене до курії 

селян, а це значить третє чи четверте місце: першими йшли робітники, другими – 

звільнені з армії, третіми – діти працівників, посланих з міста на село, ще хтось, а 

вже потім ішли селяни – дрібнобуржуазна маса» [165, с. 144]. Як бачимо, у 

Харкові Г. Нудьга вповні пізнав нестатки, постійний голод, але, разом із тим, саме 

в Харкові, на нашу думку, остаточно сформувалися вектори майбутніх наукових 

пошуків дослідника. Важливо, що «увесь Харків (вулиця, установи, на заводах, на 

лекціях – де тільки я бував) говорив виключно українською добротною мовою 

[курсив наш – М. К.], а розмов про те, що ця мова недосконала, – ніде не було 

чути [165, с. 145]. Сам Г. Нудьга наголошує на тому, зо його літературний, 

культурний світогляд розширилися саме в Харкові: це й численні літературні 

вечори, театральні вистави (зокрема, театр «Березіль»), диспути, лекції відомих 

науковців, літераторів тощо: «Багато дали літературні диспути, у яких брали 

участь і літератори з Харкова та Полтави. Ще досі пам’ятаю пристрасні виступи 

на диспутах Гелевері, Шаповла, Кутукала (тепер науковий працівник АН у Києві). 

Писати вірші соромився, ходи у садок біля гуртожитку, залазив у кущі смородини 

і писав» [165, с. 142]. 

У своїх спогадах науковець висловлює критичні зауваження з приводу 

почутих думок щодо генологічної природи деяких фольклорних жанрів. Тобто 

саме в середовищі харківської інтелігенції формуються наукові ідеї дослідника 
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Г. Нудьги, аргументовані в подальших студіях. Так, дослідник не погоджувався із 

тим, що «народна пісня – примітив, застаріла селянська культура» [165, с. 145], що 

«Шевченко не може задовольнити <…> машиновий бурхливий вік» [165, с. 145] 

тощо. Поза сумнівом, така одновимірність, схоластичність так званих наукових 

поглядів зумовили критичність, доказовість і безапеляційність майбутніх розвідок 

Г. Нудьги. Так, наприклад, у праці «На літературних шляхах» автор на широкому 

історико-літературному, послуговуючись здобутками фольклористичної науки, що 

в той час розглядадася в системі літературознавства, простежує внесок української 

літератури у всеслов’янський культурний фонд [186].  

Вартими уваги залишаються спогади Г. Нудьги про своїх «учителів» на 

літературному факультеті, оцінка вченим їх наукової діяльності. Незважаючи на 

постійний голод, атмосферу шпигунства й доносів, суцільних «ворогів держави й 

народу», Г. Нудьга з теплом та надзвичайним пієтетом згадує не дуже «офіційні» 

лекції В. Коряка, мовознавців Л. Булаховського, з яким «стали добрими 

знайомими», М. Наконечного, Є. Тимченка та ін. [165, с. 145]. 

Однак у зв’язку з перенесенням столиці до Києва, у 1938 р. закінчив 

Київський університет. Київ, мав не менш важливе значення у розвитку ідей, 

наукових візій Г. Нудьги. Так, сам дослідник стверджував: «тут багато нового, 

раніше незнаного: літературні ідеї, люди, явища…» [23, с. 129]. Науковий 

осередок, зокрема С. Савченко, С. Маслов, П. Попов, А. Кримський, А. Хвиля, 

М. Грунський та ін., допоміг зрозуміти вченому найважливішу істину, якою 

останній послуговувався все життя: «…обираю за принцип: для дослідника знання 

джерел і фактів – основне. Наука починається з факту» [23, с. 129]. Як бачимо, 

київська філологічна школа посутньо вплинула на ідейне становлення Г. Нудьги. 

Окрім того, відомо, що особливо високо цінував дослідник роботи М. Зерова, 

А. Шамрая, П. Филиповича, В. Перетца та ін.: «У Києві зосередилися найкращі 

наукові сили з усіх галузей науки. На філологічному факультеті працювали тепер 

проф[есори] Грунський, Родзевич, Савченко, Маслов, Попов, Якубський, згодом 
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Булаховський, Білецький <…>. Більшість професорів та викладачів були 

вихованцями дореволюційного університету» [165, с. 147]. Цілком логічно, що 

Г. Нудьга як один із вихованців київської філологічної школи керувався у своїх 

пошуках винятково прагненнями справжнього науковця: «Хотілося, щоб кожна 

робота читачам приносила бодай щось нове, чимсь його збагачувала. Дидактичної 

тріскотні й так було багато. Увагою до факту, як основи наукових висновків, 

привертали зацікавлення роботи М. Возняка, з яким пізніше мав на цю тему багато 

розмов» [23, с. 129]. І, як результат, саме в Києві була написана перша велика 

робота (4 друк арк.) дослідника, яку прорецензував і порекомендував до друку 

О. Білецький [165, с. 147]. 

Разом із тим, попри всі переваги й достоїнства життя в Києві, молодий 

учений вкотре зустрівся зі страшною силою сталінського режиму, людською 

підлістю й готовністю служити владі за будь-яку ціну: «Київ був містом, у якому 

зародилися і прищепилися найкращі риси духовності. Але в ньому сталися й 

драматичні потрясіння» [165, с. 147]. Уже на підсвідомому рівні Г. Нудьга 

відчував усю подвійність існуючих стандартів не лише в науковій царині, а й у 

щоденному житті: «У Києві життя наше проходило між двома полюсними силами: 

почували і природно хотіли бути самими собою як українці. Велике тяжіння до 

правди, історії свого народу, пісні і мови… Хотілося бути від природи, а не 

якихось побуджень українцями, як і всі народи – французи, англійці, 

італійці.» [165, с. 151]. 

У студентські роки він став молодшим науковим співробітником 

новоствореного Інституту фольклору Академії наук України, сам брав активну 

участь й організовував фольклорні експедиції, проводив записування й вивчення 

фольклорних традицій в Україні (зокрема, Чернігівщина, Сумщина). Однак плідну 

роботу в Інституті фольклору перервала хвиля репресій. Заарештували як «ворога 

народу» директора Інституту А. Хвилю, а Г. Нудьгу звільнили з роботи. Варто 

загадати в такому разі про статтю-донос Д. Кушнаренка та І. Грицутенка, яким, що 
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важливо, саме Г. Нудьга свого часу допоміг влаштуватися до Інституту 

фольклору, з якими певний час він жив – а отже, ділився найпотаємнішим – був 

самим собою. Набагато пізніше у своїй «Малій автобіографії…» Г. Нудьга 

напише: «Отак віддячили мені за добро. Після реабілітації Хвилі й мене обидва 

приїздили до мене, але ні один не вибачився [165, с. 148].  

Однак, перебуваючи у колі суцільних арештів, на той момент Г. Нудьга був 

щасливий, що «не розстріляли і дали закінчити університет» [23, с. 129]. Не маючи 

змоги скористатися рекомендацією в аспірантуру, молодому вченому якимось 

дивом вдалося влаштуватися в Полтавський педагогічний інститут, де Г. Нудьга 

викладав історію української літератури. Із примітних досліджень того часу варто 

відзначити оригінальні студії про свого краянина Івана Запорожченка («Народний 

поет-революціонер Іван Данилович Запорожченко» [187], «Іван Запопрожченко» 

[182], у яких проаналізовано записані від нього пісні, а також власні твори 

видатного кобзаря й поета. Разом із тим, у Полтаві також Г. Нудьга був цілковито 

самотнім: «я був новою людиною – не мав ще однодумців чи бодай таких, що 

думали в цьому напрямку, – все було зі мною в маленькій кімнатці… Душевна 

самотність, вимушена, тривала й тут» [165, с. 151]. Окрім того, сумні настрої були 

посилені арештом полтавської інтелігенції: за ґрати потрапили Капельгородський, 

Г. Коваленко, Верховинець, професори й викладачі вищих шкіл [165, с. 151]. 

Варто відзначити, що Г. Нудьга, здавалося б, у найкритичніші, найскладніші 

моменти свого життя, продовжував невтомно працювати. Так, за рік Г. Нудьга 

підготував і склав екстерном у Києві кандидатські іспити. У цей період дослідник 

активно вивчає творчість кобзарів, більше того, вченому вдалося організувати 

конференцію кобзарів і свято кобзарства. 

Далі починається третій важливий етап у житті Г. Нудьги – воєнний. Саме з Полтави 

Г. Нудьга пішов на фронт. Воював у складі 6-ї армії Південно-Західного фронту, був 

командиром взводу, кілька разів виходив з оточення, полону, німецької тюрми, з 

табору військовополонених у Харкові, переховувався на окупованій Полтавщині. 
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Зрозуміло, що факт перебування у полоні став іще одним козирем у подальших 

звинуваченнях щодо націоналістичних ухилів Г. Нудьги. Привертає увагу момент, 

досліджений історіографами. Так, один із кагебістів на допиті Г. Нудьги порушив питання 

про те, чому ж такий ворог радянської влади воював за неї. І слід визнати, що здоровий глузд і 

логіка в цьому випадку перемогли – справу було закрито [23, с. 130]. У червні 1944 р. 

призваний до армії і разом з маршовою ротою направлений на фронт.  

У Львові випадково зустрів колег-науковців, завдяки клопотанням колег-

науковців учений все ж таки наприкінці війни був відкликаний із фронту. У 

1944 р. Г. Нудьга – співробітник Львівського відділення Інституту літератури 

Академії наук України: «У цей час я поновив дисертацію, підготовану ще до 

війни, обговорили на відділі, Ф. Колесса написав першу рецензію, і я мав її 

(дисертацію) захищати в Києві. Поїхав у Інститут літератури, дав О. Білецькому, 

він дещо порадив, я поправив, передали на відділ для обговорення й рекомендації. 

Роботу «Пісні українських поетів першої половини ХІХ ст. в українському 

фольклорі» обговорили й рекомендували до захисту» [165, с. 154]. Однак 

захистити дисертацію, як і наполегливо надалі працювати у Львові, не судилося, 

адже в 1945 р., напередодні захисту дисертації, вченого звинуватили за статтею 54 

(широко відомою, на превеликий жаль, у колах тогочасної інтелігенції!) в 

антирадянській агітації, в «извращении украинского языка в националистическом 

духе». Цікаво, що одним із пунктів звинувачення було те, що Г. Нудьга надавав 

перевагу Скрипниківському правопису, а у творчості Т. Шевченка вбачав більше 

національних мотивів, ніж соціальних. Як результат, вченого засудили на десять 

років позбавлення волі з подальшим відправленням на Колиму в концтабори 

«Дальстроя».  

Тому наступним, четвертим періодом життєвого шляху Г. Нудьги є табірне 

життя. Напевно, життєствердний оптимізм допоміг ученому вижити й залишитися 

людиною: «…мої кості, почорнілу шкіру (пелагрик) все ж таки огрівало сонце, і я 

був майже щасливий: не вмер, як померли інші. Табір, порівнюючи із 
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підземеллями НКВД [згадаймо страшні допити, як відбувалися у приміщенні 

НКВД по вулиці Володимирській у Києві – коментар наш, М. К.], був ледве не 

раєм. От як все було продумано й улаштовано: спочатку майже смертельне, а далі 

маленьке полегшення, і то добре [165, с. 157]. Цікаво, що навіть у таборі Г. Нудьга 

намагався працювати. В архівних документах неодноразово зазначається про 

численні вилучення записок у підсудного. Зрештою, і у своїх спогадах учений 

зазначає, про те, що «писати було неможливо, не дозволялося. Я пробував робить 

нотатки табірного життя, ховав їх у подушку, матрац… всюди знаходили і 

забирали без ніяких розмов і будь-яких актів, а мене переводили на якусь тяжку 

працю без будь-яких пояснень [165, с. 160]. У 1947 р. Г. Нудьгу перевели на 

Колиму, незважаючи на те, що вважався він «малосрочником» (10 років 

ув’язнення!). За словами Г. Нудьги, «тут уже був свій фольклор: Колыма, ты 

Колыма, / Дивная планета, / Десять месяцев зима, /остальное лето» [165, с. 164], 

або ж іще: «Я живу край Охотского моря, / Где кончается Дальний Восток… / 

Тут скачуть, Тут плачуть, / Тут трупами кормят собак…» [165, с. 164]. У 

подальших спогадах Г. Нудьга неодноразово висловлював своє занепокоєння тим, 

як багато фольклорного матеріалу, записаного ним на Колимі, було відібрано, 

вилучено. А відновити його вповні, на превеликий жаль, не вдалося. 

Майже шість років каторжних робіт із перевиконанням норм дали шанс 

Г. Нудьзі скоротити термін перебування в концтаборі. Варто відзначити, що саме в 

екстермальних ситуаціях найповніше виявляється сутність людини. Так, Г. Нудьга 

не полишив своїх намірів, не змінив власних переконань і, що важливо, допомогло 

йому в цьому те, що справжні друзі, колеги, які його цінували, не полиши у 

скрутну хвилину. Наприклад, відомо, що про звільнення Г. Нудьги «листовно 

клопотали М. Рильський, В. Щурат, П. Попов» [23, с. 130], хоча, як виявилося, 

марно. Зауважимо, саме табірне життя вченого було покладено в основу 

майбутньої праці автобіографічного характеру, а саме – «Кричали людські кістяки 

(з Колимських нотаток)» [46, с. 208-216]. 
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П’ятий період життя Г. Нудьги нами досить умовно названо 

реабілітаційним, оскільки весь подальший і творчий, і життєвий шлях дослідник 

присвятив відновленню власного права писати, досліджувати, зрештою, 

публікуватися, висловлювати свої думки, ідеї, більше того – визнання себе, свого 

імені в суспільстві не лише як науковця, а й власне людини.  

Після звільнення, яке для дослідника було тільки формальним, не мав права 

займатися улюбленою справою – писати наукові праці за фахом. Також учений не 

міг проживати в містах, а тому був змушений оселитися у Винниках (хоча й 

Винники було обласним містом), де влаштувався обліковцем на Винниківській 

швейній фабриці. Навіть зустріч із рідними (сином та дружиною) вимагала 

спеціального дозволу. Психологічний тиск НКВД продовжувався, не могла 

«совєтська машина» залишити поза увагою науковця, який досліджував фольклор, 

до того ж керуючись у своїх працях об’єктивністю як головним принципом 

наукових пошуків. 

Зауважимо, що Г. Нудьга через табірне життя поплатився і родинним 

щастям. Його повернення додому, якого насправді вже й ніхто не чекав було 

доволі двозначним: «Рідня тепер була до мене байдужа: бідака та ще й 

піднадзорний…» [165, с. 171]. Більше того, як зазначає А. Бурдейний, у 70-рр. 

переслідування торкнулися «навіть сестри Г. Нудьги на Сумщині, якій місцеве 

начальство заборонило продавати хліб» [23, с. 131]. Керуючись принципом самого 

Г. Нудьги, для якого наука народжується з факту, мусимо спростувати ідеалізовані 

ярлики, що досі панують у сучасній гуманітаристиці, зокрема при розгляді внеску 

окремої особистості. Як свідчать подальші факти життя Г. Нудьги, дослідникові 

все ж вдалося віднайти в собі сили й продовжити науковий шлях, однак слід 

зауважити й те, що вплив радянської влади (як фізичний, так і психологічний) мав 

свої наслідки. Саме в цей момент Г. Нудьга обмірковував своє майбутнє: чи варто 

займатися наукою. Його численні спроби реабілітувати своє ім’я, довести 

невинність, помилковість рішення радянської влади не отримали належного 
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продовження. І тому вкрай важливою для науковця в цей час була підтримка 

академіка М. Возняка, який допоміг Г. Нудьзі вистояти, завершити початі справи і 

працювати далі, «бодай і в умовах найбільших злиднів» [165, с. 171]. Учений 

продовжував вивчати фольклор, накопичуючи матеріали для майбутніх праць із 

фольклористики й літературознавства. Із послабленням репресивного клімату в 

СРСР з Г. Нудьги в 1954 р. була знята судимість, а в 1967 р. скасовано вирок 

військового трибуналу НКВД та повністю реабілітовано [45; 46]. 

Після одержання нового паспорта Г. Нудьга переїздить до Львова і, 

зрозуміло, мріє про відновлення на роботі в академії, проте вільних місць не було, 

а тому, коли отримав пропозицію очолювати відділ критики в журналі «Жовтень», 

одразу ж її прийняв. Цікавими були інструкції П. Інгульського, заступника 

редактора; «Нового нічого не давати, намагатися вести так, як і в інших журналів. 

За нове б’ють, за відставання б’ють. Роби так, як у всіх, – серединку» [165, с. 172]. 

Згадаймо лише долю «вистражданої» кандидатської дисертації Г. Нудьги, 

яку вдалося захистити лише 1956 р. (зазначимо, про ґрунтовність і визнання 

дисертаційного дослідження свідчать два томи збірника «Пісні та романси 

українських поетів від ХVI до ХХ ст.», видані у 1956 р. [193; 194], і вже 1957 р. 

його було зараховано на посаду молодшого наукового співробітника Інституту 

суспільних наук Академії наук УРСР у Львові, навіть незважаючи на поважний 

науковий доробок і те, що на такій же посаді він працював ще у студентські роки. 

Звичайно, що й подальша наукова праця не була такою простою. На превеликий 

жаль, попри численні спроби Вченої ради надати Г. Нудьзі звання старшого 

наукового співробітника, вчений врешті-решт узагалі був звільнений з Інституту. 

Більше того, всі ці події спричинили те, що з багатьох наукових праць прізвище 

Г. Нудьги було викреслено. Так, наприклад, на сьогодні вже досить відомою є 

історія з виданням «Шевченківського словника», де після однієї з версток було 

«поскреслювано» ім’я дослідника під його статтями: «Машина працює. Мені ніхто 

нічого ані слова, а тиснуть з усіх боків так, що сил не маю триматися на ногах. Ой 
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машино ти залізна!» [23, с. 131]. Тавро «українського націоналіста» на імені 

ученого унеможливлювало оприлюднення в наукових джерелах результатів його 

творчого пошуку, часто він друкується під псевдонімами, а подекуди горе-учені, 

чиї імена називає Г. Нудьга у своєму щоденнику, листах, «привласнюють» не 

лише його ідеї, а цілісні праці (наприклад, стаття Ф. Погребенника «Шалійте, 

шалійте, скажені кати»,1988 – переказ дослідження Г. Нудьги «Улюблена пісня 

В. І. Леніна», 1985). Досить делікатні факти наведено в листі Г. Нудьги до 

директора Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії 

ім. М. Рильського С. Зубкова: «Мене всюди з фольклористики – без будь-яких 

причин викреслювали. <…> у працях співробітників Інституту Ф. Лаврова, 

А. Омельченка, О. Дея були подібні «казуси», навіть цитати з моїх праць (наведені 

в лапках) подавалися без згадки мого імені як автора» [46, с. 244-245]. 

Та все ж науковий талант Г. Нудьги мусив дістати своє визнання, а тому 

вченого прийняли в Національну спілку письменників України, у дійсні члени 

НТШ (насамперед завдяки сприянню Р. Кирчіва та М. Чорнопиского) та інші 

наукові організації [248]. 

Не без болю Г. Нудьга згадував у «Малій автобіографії…»: «Разів 5 подавав 

на конкурс – все відмовляли. Так я й вийшов на пенсію молодшим науковим 

співробітником АН, проробив майже 40 років, і не дозволили надати старшого, 

хоч мав уже кілька друкованих монографій і до 300 публікацій, які були ученими 

сприйняті як досягнення» [165, с. 174]. Опісля, за часів Л. Брежнєва, були 

численні звільнення навіть із посади молодшого (одного разу на захист Г. Нудьги 

став президент Патон). Та все ж шляхом шантажувань влада перемогла і вчений, 

аби не підставляти колег, сам написав заяву на звільнення і вийшов на пенсію. Як 

не парадоксально, однак найповніше всю трагедію життя Г. Нудьги розкривають 

слова Р. Братуня: «Він працював за цілий інститут, а одержував менше за 

двірника» [240]. 
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Попри різні життєві ситуації робота в Інституті виявилася 

«найпродуктивнішою для всіх і пригадується з приємністю» [165, с. 174]. 

Працюючи в Інституті соціальних наук у Львові, Г. Нудьга видав монографії 

«Пародія в українській літературі», 1961 [186] та «Українська балада», 1970 [203]. 

Також на окрему увагу заслуговують ґрунтовні праці «Українська пісня серед 

народів світу», 1960 [209], «Пародія в українській літературі», 1961 [189], 

«Заповіт» Т. Г. Шевченка», 1962 [183], «Листування запорожців з турецьким 

султаном», 1963 [186], «Пісні революції», 1968 [197], «Думи», 1969 [181], студію 

«Український поетичний епос», 1971 [211]. Важливо, що в цей період ученим були 

укладені більше десятка антологій пісенної та народної творчості з докладним 

коментарем [46]. Саме в 60–70-х рр. з’являються десятки статей ученого про 

історію поширення української пісні за кордоном – у Франції, Італії, Англії, 

Німеччині, Данії, Угорщині, у слов’янських країнах (згадані поодинокі публікації 

пізніше були об’єднані в одну велику фундаментальну працю під назвою 

«Українська пісня і дума за кордоном (Світова слава і значення української 

народної пісні)» [210]). Попри те, що «прийняли Г. Нудьгу в члени Міжнародного 

центру вивчення народних і революційних пісень, назвавши професором, 

незважаючи на величезну кількість опублікованих праць, відкриття відомих або 

маловідомих фактів з історії української культури й освіти, партійні функціонери 

(такі, як сумновідомий Маланчук) та їх прислужники в наукових закладах так і не 

дали вченому можливості піднятися вище посади молодшого наукового 

співробітника. І треба віддати належне керівникам Львівської організації спілки 

письменників України Р. Братуню, Р. Лубківському, Л. Різнику та їхнім колегам 

по перу, які завжди підтримували Г. Нудьгу, фактично давали йому можливість 

вижити» [23, с. 133]. 

Ставши пенсіонером, Г. Нудьга не змінює звичного ритму життя, постійно 

працюючи: час від часу з’являються його публікації в Україні, за кордоном. Він 

веде активне громадське життя, контактує з патріотами-підпільниками, у нього 



25 
 

вдома буває опальний тоді В. Чорновіл: «… попри труднощі тих часів, 

помешкання Г. Нудьги на тодішній вулиці Енгельса (тепер Коновальця) завжди 

привітно зустрічало гостей. Тут записувалися на звичайний побутовий магнітофон 

кобзарі Адамцевич, Чуприна, Полотай, Ткаченко, Сліпий. Заходили друзі-

письменники з цілого СРСР, бували В’ячеслав Чорновіл, Василь Симоненко. З 

колядою приходили заньківчани, артисти оперного та відомих у Львові хорів, 

студенти університету. Сам учений радо йшов на зустрічі зі школярами, які 

організовували М. Чумарна, М. Зваричевська. До викладання в університеті його 

не допускали» [23, с. 132]. 

Для Г. Нудьги завжди пріоритетним був синкретичний принцип 

дослідження фактичного матеріалу, відтак, цілком логічним є наукове 

зацікавлення історією рідного народу, його культури. Праця вченого «Республіка 

козаків» [198], присвячена добі Козацтва, феномену Запорізької Січі, із 

притаманною науковому стилю Г. Нудьги репрезентує маловідомі факти 

тогочасного періоду. Дослідник мав повне право вважати Запорозьку Січ своєю, 

адже сам був із роду останнього кошового Запорозької Січі Петра 

Калнишевського. Саме цим і пояснюється бажання Г. Нудьги дослідити історію, 

культуру своєї Батьківщини та розповісти про її надбання іншим людям. На 

превеликий жаль, через пануючі стереотипи, які залишилися з радянського 

періоду, ряд праць ученого тривалий період залишалися невідомими читачеві: 

«Г. Нудьгу «вилучала з обігу», перш за все не друкуючи його книги, – ось чому з 

1991 року і до самої смерті у 1994 році попри величезні зусилля йому так і не 

вдалося видати жодної книги» [23, с. 133]. 

Праця Г. Нудьги «Українська пісня серед народів світу», 1960 [209] 

розкриває досі не вивчені аспекти дослідження національної культури. Зокрема, 

автор знаходить перегуки пісні «Їхав козак за Дунай» не тільки у фольклорі країн 

Подунав’я, а й у французькій та німецькій народній творчості [210]. 
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Окрім того, Г. Нудьга – автор праць «Листування запорожців з турецьким 

султаном», 1963 [185], «Українська балада», 1970 [203], «Український поетичний 

епос. Думи», 1971 [211], «Слово і пісня», 1985 [119] тощо. 

Як справжній філолог, із притаманним йому інтересом до мови, літератури, і 

ширше – культури в цілому, Г. Нудьга брав активну участь у літературному 

процесі, виступав з критичними відгуками про нові видання. Зокрема, у статті 

«Балада про отруєння Гриця і легенда про Марусю Чурай», 1967 [179] дослідник 

аргументовано заперечив твердження про те, що Марусю Чурай – історична 

постать, доказово обґрунтувавши її статус літературного й легендарного образу. 

Зокрема, артикульоване питання розглядається у праці «Слово і пісня», 1985 [199]. 

Також уже в незалежній Україні світ побачили написані набагато раніше праці 

Г. Нудьги «На літературних шляхах: дослідження, пошуки, знахідки», 1990 [186]. 

Важливою складовою інтелектуального спадку вченого є його епістолярна 

спадщина. У такому разі слід зазначити у відомому нам спадку, що продовжує 

традиції наукової полеміки, популярної в попередні століття, неодноразово 

порушуються питання літературознавчого, культурологічного, 

фольклористичного характеру. Зокрема, це листування з видатними 

представниками української інтелігенції (наприклад, лист Г. Нудьги до 

В. Шевчука від 7 грудня 1993 р.) [46, с. 253-254.], листування українських 

письменників із фольклористом Г. Нудьгою (зокрема, відгук М. Рильського на 

рукопис праці Г. Нудьги «Пісні українських поетів» («Пісні літературного 

походження») від 24 травня 1955 р.; лист В. Сосюри до Г. Нудьги від 5 жовтня 

1957 р.; лист О. Білецького до Г. Нудьги від 31 травня 1960 р.; листи А. Мазона до 

Г. Нудьги, (13 червня 1960 р, 26 вересня 1960 р.); лист Л. Новиченка до Г. Нудьги 

від 30 грудня 1973 р.; лист Є. Кириленка до Г. Нудьги від 5 лютого 1982 р); лист 

П. Жура до Г. Нудьги від 3 липня 1989 р.; лист Олеся Гончара до Г. Нудьги від 18 

серпня 1990 р.) та ін. [46, с. 227-252.]. 
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Ряд листів та архівних документів, присвячених життєдіяльності Г. Нудьги, 

допомагають краще зрозуміти інтенції науковця, вибір життєвої позиції, пояснити 

певні дії. Так, у дослідженні, присвяченому питанню становлення науковця,’ нами 

опрацьовано такі документальні матеріали: лист до Інституту суспільних наук АН 

УРСР про обрання Г. Нудьги членом Міжнародного центру вивчення народних і 

революційних пісень, (12 вересня 1971 р.); Витяг з наказу Інституту суспільних 

наук АН УРСР про звільнення Г. Нудьги, (18 вересня 1972 р.); Архівна довідка 

Г. Нудьзі про скасування судимості (28 лютого 1990 р.); Лист Г. Нудьги до 

директора Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. 

Рильського, (6 вересня 1988 р.); Лист Г. Нудьзі з Центрального державного архіву-

музею літератури і мистецтва України, (13 жовтня 1993 р.), Автобіографія (лютий 

1989 р.) тощо [45; 46; 165]. 

У 1993 р. у Львові відбулися ювілейний вечір і наукова конференція з 

нагоди 80-річчя науковця, у пресі були надруковані статті, присвячені творчому й 

життєвому шляху Г. Нудьги, прозвучали передачі на радіо та на телебаченні [98]. 

Так, наприклад, «журналісти А. Нестеренко й В. Робочев зняли про Нудьгу 

документальний фільм «Автограф». Уже після смерті вченого було створено 

чудовий радіосеріал за книгою «Українська дума й пісня у світі» на Львівському 

радіо, який опрацювала М. Кінасевич; педагоги із Сум С. Демченко та М. Чабада 

за цією ж книгою розробили сценарій уроку й літературно-мистецького 

вечора» [248]. Разом із тим, навіть останні роки життя дослідника стали трагічним 

випробуванням: йдеться про Шевченківську премію. Після оприлюднення 

результатів голосування, «коли вкотре знайшли більш достойного та потрібного, 

вчений перестав говорити, а за кілька днів (14 березня 1994 року)» [240] Г. Нудьга 

пішов із життя (похований на Личаківському цвинтарі у Львові).  

У 2008 р. учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Світові 

виміри української культури», присвяченої дев’яностоп’ятиріччю від дня 

народження Г. Нудьги, представники громадських організацій, спілок, земляки з 
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Роменщини звернулися до Президента України з проханням відзначити видатного 

вченого світового значення присвоєнням йому посмертно звання Героя України. 

На жаль, відповідь на ці клопотання так і не була отримана [248]. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження нами умовно виділено 

п’ять основних періодів життєвого шляху Г. Нудьги, науковий світогляд якого 

формувався у винятково складних політичних, соціологічних, культурно-

історичних, зрештою моральних обставинах. Численні архівні матеріали свідчать 

про те, що вчений усе життя орієнтувався на засади «професіоналізму та кращі 

традиції української філології» [124, с. 12]. 
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1.2. Вивчення наукової спадщини Г. Нудьги в дискурсі гуманітаристики 

ХХ ст. 

 

Двадцяте століття в багатьох аспектах стало суворим випробовуванням для 

української науки, адже її розвиток, теоретичний дискурс фольклористичних, 

літературознавчих, культурологічних чи історіографічних праць українських 

учених насильно підпорядковувався ідеології вульгарно-соціологічної 

кон’юнктури радянського тоталітаризму. Тому формування засадничих принципів 

сучасної української філології, зокрема фольклористики, стало своєрідною 

ідеологічною опозицією, що торувала шлях для відродження світоглядних 

архетипів національної ментальності українця, вкорінення надірваного 

радянським ідеологічним пресом стрижня духовної самобутності нації й 

утвердження почуття національної ідентичності, гідності та самодостатності. 

Пошматованість і фрагментарність національних цінностей, розірваність 

світоглядного універсуму українця, нерівномірність і спорадичність росту 

української науки – усе це результат тотального ідеологічного та ідейного 

гальмування культурно-історичного розвитку нації, її фізичного винищення 

шляхом жахливих репресій 1930-1970- х рр., значна частина яких була спрямована 

саме проти діячів національної науки, освіти та культури. Репресії «не тільки 

виривали з української науки її найчільніших діячів, фізично і морально 

знищували, обезвладнювали, калічили їх, але й на рівні державної політики 

більшовицько-московських правителів визначали нові обов’язкові ідеологічно-

методологічні засади й ціннісні критерії та орієнтири дослідницької праці» [124, 

c. 12]. 

Попри зрослий фаховий інтерес до діяльності Г. Нудьги, результатів його 

титанічної праці, власне самої постаті дослідника, наразі залишається актуальним 

питання ґрунтовного аналізу теоретико-практичного доробку, його систематизації 

відповідно до методолого-концептуальних підходів, заприявлених автором. 
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Історіографічний корпус літератури з аналізованого питання опрацьовано за 

проблемно-хронологічним принципом відповідно до тих аспектів діяльності 

вченого, у межах яких перебувала предметність його фахових зацікавлень. 

Загалом, історіографія Г. Нудьги репрезентована різножанровими виданнями, 

серед яких рецензії, наукові праці, науково-популярні й публіцистичні статті, 

словники, антології тощо (зауважимо, ряд студій вимушено залишається поза 

дослідницькою увагою, оскільки свого часу ім’я Г. Нудьга з ідеологічних, 

політичних міркувань було викреслено з ряду наукових проектів, у яких дослідник 

брав участь). Так, аналізуючи доробок ученого, Р. Марків слушно зауважує: 

«Властиве Г. Нудьзі глибоке проникнення в кожне досліджуване питання дає, як 

правило, відгалуження від основних розробок, що реалізуються в окремих статтях, 

повідомленнях, публікаціях невідомих матеріалів, а то й розгортаються в цілі 

монографії» [124, с. 17]. 

Методика дослідження фольклористичних праць Г. Нудьги визначається 

передусім міждисциплінарною специфікою наукового аналізу, завдання якої 

полягає в тому, щоб зрозуміти, що таке фольклористика в її дійсності, сутності та 

існуванні у ХХ ст. Використана у дослідженнях Г. Нудьги «поліфонія 

дослідницьких методів (порівняльно-історичного, культурно-історичного, 

типологічного генетичного, естетичного та інших) витворила особливий 

синкретизм наукового мислення вченого вплинула на формування його наукового 

стилю, прикметними рисами якого є чіткість методики дослідження, енергійність 

письма, сконденсованість, лаконічність, ясність і точність вислову. Саме тому 

методологічна база теоретичних досліджень Г. Нудьги є вагомим внеском в 

українську науку з погляду контамінації наукових методів та підходів до предмета 

наукового аналізу як у фольклористиці, так і літературознавстві» [46, с. 6]. Відтак, 

особливо важливим є врахування Г. Нудьгою інтегрованого характеру 

фольклористики, що спирається на набутки літературознавства, історії, 

мистецтвознавства та проявляється у формі діалогу.  
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Зважаючи на специфіку фольклористичних досліджень, перевага у даній 

роботі надається проблемним методам і методу плюралізму, методам сходження 

від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного, висвітленню 

та уточненню біографічних відомостей, уточненню фольклористичних понять та 

термінології, опрацьованих Г. Нудьгою, методам системного й синергетичного 

аналізу фактологічного матеріалу.  

Дослідження фольклористичної діяльності Г. Нудьги як світоглядного, 

культурологічного феномену потребує також застосування комбінованого методу 

загальнофілософського осмислення дійсності. У методологічному арсеналі цього 

дослідження значне місце займає сукупність принципів загального та 

філософського пізнання (реальність, цілісність, взаємопов’язаність, визначеність, 

системність та ін.). Наукове обґрунтування означених принципів знаходимо ще у 

працях О. Афанасьєва, М. Бахтіна, Л. Вайсгербера, Л. Вітгенштейна, Ґ.-

Г. Ґадамера, О. Потебні, Г. Шпета та ін. [6; 10; 24; 27; 30; 31; 224; 279; 280]. Окрім 

того, характер дослідження уможливив застосування історико-філософських, 

культурологічних, соціологічних та інших методів.  

Умотивоване осмислення фольклористики на рівні понять, ідей, орієнтацій 

вимагає визначення змісту наукових праць, їх культурологічного аналізу. Відтак, 

методологія фольклористики слугує формою прояву, доповненням вивчення 

фольклору, усної історії, феноменів пісні, балади як визначальних жанрів 

української народнопоетичної творчості.  

Ґрунтовний аналіз наукового доробку Г. Нудьги свідчить про те, що 

дослідник взяв до уваги досвід попередників опрацювання фольклорного 

матеріалу. Так, наприклад, досить показовими для належного поцінування 

фахових здобутків ученого, як, зрештою, і становлення його наукових зацікавлень, 

є врахування досвіду Т. Вартона, Й. Гердера, Т. Персі та ін. – учених, з іменем 

яких пов’язаний початок усвідомлення фольклору як величезної історичної і 

культурно-виховної цінності. Окрім того, наголосимо, наприкінці ХVІІІ – на 
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початку ХІХ ст. фольклористика розвивалася в межах загального музично-

культурного процесу, і саме в цей час розпочинається систематизований запис і 

видання фольклорних мелодій – у вигляді репертуарного джерела для світського 

виконання, що знаменувало якісно новий ступінь інтересу до народної музики. 

Зокрема, йдеться про записи З. Дзюбаревича, І. Прача, В. Трутовського, видання 

«Богогласника».  

Наступний етап, ХІХ ст., характеризується активною діяльністю збирачів 

народної музики, серед яких О. Гулак-Артемовський, А. Коціпінський, 

О. Кольберг, М. Лисенко, О. Рубець, П. Сокальський та ін. [59; 139; 238; 241], 

зусиллями яких було створено наочну й документальну базу майбутньої наукової і 

навчальної фольклористики.  

Так, наприклад, диригент, фольклорист О. Рубець зібрав близько шести 

тисяч пісень і дум на теренах Слобожанщини [238]. Важливими в обраному 

дослідницькому дискурсі є праці М. Цертелєва «О старинных малороссийских 

песнях» (1818) та І. Кульжинського «Некоторые замечания касательно истории и 

характера малороссийской поэзии» (1825). Зауважимо, починаючи з другої 

половини ХІХ ст., вперше порушуються питання про необхідність включення 

фольклору до переліку навчальних предметів консерваторій (В. Одоєвський, 

О. Сєров, П. Сокальський). Подібні питання не втрачають своєї актуальності і на 

початку ХХ ст. (О. Маслов та ін.).  

Натомість висвітлення засадничих положень дослідницької діяльності 

вченого-фольклориста вперше обґрунтовано у працях російських учених, зокрема 

М. Азадовського, Ф. Буслаєва, О. Веселовського та ін. [2; 22; 26]. Серед 

українських дослідників варто назвати Л. Білецького, О. Бодянського, 

М. Костомарова, М. Максимовича, О. Потебні, І. Срезневського, М. Сумцова, 

І. Франка та ін. [14; 15; 17; 143; 145; 161; 162; 163; 164; 224; 225; 226; 251; 262]. Як 

бачимо, становлення фахових пріоритетів Г. Нудьги – процес, що свідчить про 

високий рівень освіченості дослідника та глибину осмислення матеріалу, – є 
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швидше логічним розвитком наукової проблематики з певною історією, тяглістю 

дослідницької традиції, аніж випадковими зацікавленнями вченого-фольклориста. 

Теоретико-методологічне обґрунтування значущості діяльності Г. Нудьги, 

видатного фольклориста, українського літературознавця і критика, дослідника 

української народної пісні в світовому культурному процесі, можна зустріти в 

роботах як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, наприклад, питаннями 

дослідження не лише творчого, а й життєвого шляху Г. Нудьги у різний час 

цікавилися І. Айзеншток, Н. Балюк, І. Бачун, І. Березовський, І. Білодід, 

М. Богуцький, В. Бойко, А. Боривітер, М. Борисенко, Р. Братунь, 

В. Брюховецький, А. Бурдейний, М. Вальо, Т. Володимирський, Л. Гарасим, 

М. Гресь, М. Дмитренко, О. Дніпровський, М. Жулинський, П. Загребельний, 

Ю. Івакін, В. Іванишин, М. Ільницький, А. Кацнельсон, Р. Качурівський, 

Б. Кирдан, Є. Кирилюк, Ф. Кириченко, Р. Кирчів, О. Кізлик, А. Костенко, 

С. Крижанівський, Г. Литвак, М. Матвійчук, Л. Махновець, Р. Марків, 

Л. Новиченко, В. Олійник, Д. Павличко, В. Панченко, М. Петренко, 

Є. Прісовський, Ф. Погребенник, М. Прядко, М. Рильський, М. Родько, П. Ротач, 

В. Скуратівський, П. Супруненко, С. Тельнюк, М. Ткаченко, М. Трофимук, 

М. Хаєцький, П. Хропко, В. Черкаський, О. Чехівський, М. Чорнопиский, 

Є. Шабліовський та ін. Серед зарубіжних дослідників на особливу увагу 

заслуговують П. Ахрименко, Вл. Блажев, Є. Гіппіус, М. Євстахевич, 

О. Зілинський, М. Інгльот, М. Касіян, С. Козак, М. Мольнар, П. Кремінський, 

Г. Романська та ін. Попри різновекторність наукових домінант, представлених в 

аналізованих працях (фольклористичний, літературознавчий, історичний, 

автобіографічний, музичний, культурологічний тощо), майже всі вчені 

одноголосні в тому, що науковий доробок Г. Нудьги у сфері усної словесності, 

літератури, культури, історії, філософії, етномузикології та генології є вагомим 

внеском в українську культуру, вивчення явищ духовної культури у їх 

нерозривному зв’язку з розвитком етносу, суспільства та цивілізаційних процесів. 
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Розуміння вченим внутрішніх законів еволюції ставить Г. Нудьгу на один щабель 

із чільними представниками культурно-історичної школи не тільки в українській 

філологічній науці, але і в світовій [33, c. 434]. Разом із тим, слід зауважити, саме 

«україноцентричні погляди Г. Нудьги, попри заідеологізовану атмосферу, що 

панувала в українській науці радянського часу, знайшли повнокровне втілення у 

його науковій спадщині [20, с. 9]. 

Більшість названих теоретичних праць має описовий характер, тож 

становить наукову значущість передусім як багата фактологічна база з вивчення 

наукової діяльності Г. Нудьги (рецензія В. Бойка «Перлина народної мудрості», 

1957, розвідка М. Рильського «Розквіт народної творчості на Україні», 1957, статті 

І. Айзенштока «Українська «Бібліотека поета», 1959 та І. Березовського «Із 

забутих сторінок», 1960, праця Б. Кирдана «Думы», 1972, посилання на Г. Нудьгу 

у дослідженні І. Білодіда «Києво-Могилянська академія в історії 

східнослов’янських літературних мов», 1979, праця В. Брюховецького «Силове 

поле критика»,1984, тощо). Наприклад, у дослідженні І. Березовського 

«Українська радянська фольклористика: Етапи розвитку і проблематика», 1968, 

наголошується на тому, що Г. Нудьга простежив спорідненість балади з романсом, 

легендою й поемою, фольклорну закоріненість літературної балади. На особливо 

високу оцінку І. Березовського здобулися наукові студії Г. Нудьги, присвячені 

питанням народного гумору та сатири, окремо відзначено міркування вченого про 

пародіювання у фольклорі окремих сюжетів і образів, зокрема «Листа запорожців 

турецькому султану» як зразка помежівної творчості (між народною і 

літературною пародією) [46]. Окреме місце автором відведено розумінню 

Г. Нудьгою проблеми співтворчості індивіда й колективу: індивідуальний стиль в 

масовому мистецтві та авторство у фольклорі. Також важливим в осмиленні 

наукового спадку та фольклористичної методології ученого-фольклориста 

належить Р. Кирчіву («Дума про красу, силу і славу української пісні», 1997) 

[124], який у вступній статті до книги Г. Нудьги «Українська дума і пісня в світі» 
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відзначив скурпульозність добору та перевірку фольклорного факту, пошук 

перешоджерельного інваріанту, невтомну роботі у книгозбірнях та постійне 

контактування з кореспондентами з різних країн: «вже сам собою предмет і зміст 

праці містив великий національно-патріотичний заряд – опозиційний і 

неприйнятний для ідеологічних доктрин і практичної національної політики 

комуністичного режиму» [124, с. 21.]. 

На не менш високу оцінку здобувається фольклористична діяльність 

ученого-дисидента у статті М. Чорнопиского «Цінне дослідження Григорія 

Нудьги» [46] та спогадах М. Ільницького «Тихі розмови при ватрі» [46]. Висновки 

згаданих учених, їхні слушні методологічні зауваження та залучений до аналізу 

матеріал досить повно окреслюють проблематику функціонування спадщини 

Г. Нудьги, її внеску та значення для розвитку української фольклористики. 

Про високий інтерес до постаті Г. Нудьги, його фольклористичної діяльності 

свідчать укладені бібліографічні покажчики [45; 46], у яких систематизовано 

науковий і творчий доробок відомого українського вченого. Бібліографічна 

частина покажчиків містить опис фольклористичних, культурологічних 

досліджень, літературознавчих праць, нарисів, рецензій, антологій і збірних 

видань, а також публікацій про життя і діяльність ученого. У біографічній частині 

подано публіковані та архівні матеріали до життєпису Г. Нудьги: його 

автобіографію, спогади, листування, документи [46].  

Г. Нудьга – автор десятків книг і брошур, вступних статей і наукових 

приміток до збірників та антологій, сотень журнальних і газетних публікацій. У 

сучасній фольклористиці не дослідженою лакуною лишається збирацько-

дослідницька діяльність Г. Нудьги, яка розпочалася з вивчення фольклору Східної 

України під час експедицій на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та в 

Кіровоградську область у 1930-х рр. Значна частина зібраних і досі не 

досліджених фольклорних матеріалів ученого зберігається у спеціалізованих 
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фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима 

Рильського НАН України (м. Київ) [46, с. 19-20].  

Власне дискусійність, проблемність можна вважати однією з прикметних 

рис численних розвідок фольклориста. Так, саме завдяки Г. Нудьзі до наукового 

обігу повертаються імена багатьох українських діячів культури й мистецтва, 

аналізується поетична й пісенна творчість Т. Масенка, А. Малишка, М. Нагнибіди, 

С. Крижанівського та ін. Так, наприклад, в одній із найвідоміших статей Г. Нудьги 

«Балада про отруєння Гриця і легенда про Марусю Чурай», 1967 [203] наведено 

неспростовні аргументи того, що Маруся Чурай не була історичною особою, а 

лише літературним і легендарним образом. 

Зауважимо, що фольклористика ІІ половини ХХ ст., як і гуманітаристика в 

цілому, переживає період становлення і формування нової парадигми поглядів 

щодо розвитку традиційного фольклору, літератури, мистецтва і цей процес, на що 

звернув увагу свого часу Г. Нудьга, ґрунтується на народних джерелах, їх 

національній самобутності. Ідеї дослідника знайшли своє продовження у працях 

М. Вальо, Л. Гарасим, О. Єременко, Б. Жеплинського, Р. Кирчіва, О. Кізлика, 

Р. Крохмального, Р. Марківа, М. Рильського, В. Слободянюка та ін. [45; 33; 34; 

124; 125; 44]. Принагідно слід звернутися до слушних зауважень П. Загребельного, 

висловлених у передмові до книги Г. Нудьги «Не бійся смерті» (1991) [188]: нові 

розвідки вченого чимало прислужаться нашій культурі й заповнять одну з тих 

важливих прогалин, які утворилися в нашій історичній пам’яті з причин, від нас 

незалежних [188, с. 5].  

Позитивним аспектом праць Г. Нудьги стала зверненість ученого до 

літературознавчих проблем, присвяченим питанням розвитку української 

літератури від найдавніших часів до сучасної йому епохи. Серед пріоритетних 

векторів наукових інтенцій ученого є вивчення історії української культури у її 

нерозривних зв’язків з культурною спадщиною інших народів, світового 

культурно-історичного розвитку. Дослідження усної поетичної творчості 
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Г. Нудьги узгоджуються з основними періодами розвитку національної 

фольклористики ХХ ст. в її неперервному й поступальному зв’язку з 

фольклористичною думкою ХІХ ст., відтак, без зайвого перебільшення можна 

стверджувати, що вчений увиразнив етапи формування цілісного теоретичного 

підґрунтя сучасної фольклористичної науки [46].  

Навіть перші наукові студії («Народний поет-революціонер Іван Данилович 

Запорожченко» [187, с. 190-192], «Іван Запорожченко» [182], «Пісні літературного 

походження в українському фольклорі» [194] Г. Нудьги виразно свідчать про 

домінантні фахові інтереси дослідника, а в подальшому – справу всього життя (на 

що часто вказував і сам Г. Нудьга). Йдеться передусім про посилений інтерес до 

української епічної та пісенної традиції, яка є обличчям нації, історичним виразом 

її зрілості, стійкості та єдності, ознакою «утвердження того важливого для 

кожного народу суспільно-політичного стану, який називають самосвідомістю, 

відчуттям свого місця у світовій історії, відповідальності за долю кожної одиниці і 

всього народу як цілості за своє майбутнє» [181, с. 5].  

Аналіз пісень літературного походження Г. Нудьги відображено в 

дисертаційному дослідженні «Пісні українських поетів першої половини XIX ст. 

та їхні народні переробки» [191], захищеному в повоєнний час (1956 р.). Одним із 

важливих висновкових положень є те, що відбір літературних творів у пісенний 

репертуар народу здійснюється, на думку Г. Нудьги, не за офіційними вказівками 

«зверху», и винятково на основі ідеологічних інтенцій та естетичних принципів 

народної культури [191, с. 17]. Також слід відзначити й участь Г. Нудьги 

(передмова та примітки) у виданні корпусу українських пісень літературного 

походження XVI – XX століть (1956 р.) вийшло два томи, третій том «Пісні та 

романси українських радянських поетів» вийшов друком 1958 р. [195].  

Обраний ученим вектор студіювання творів І. Бачинського, 

С. Климовського, Г. Сковороди, І. Котляревського, Л. Боровиковського, В. Забіли, 

М. Петренка, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та ін. дозволив Г. Нудьзі 
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сформулювати «теоретичний дискурс вікової трансформації ідейно-естетичних, 

символічних та мовно-стилістичних елементів фольклорних творів» [46, с. 10]. 

Цікаво, що у творчій трансформації поетичних засобів літературних творів, які 

переходять у фольклор, за Г. Нудьгою, існує своя закономірність. Так, дослідник 

послідовно зауважував, що у творчу лабораторію народу потрапляють «тільки ті 

твори, що стоять близько до його інтересів, що відповідають його життєвим 

стремлінням, що за формою і за змістом стоять близько до народного життя і 

творчості» [193, с. 71]. Відтак, закономірним чинником процесу трансформації 

художньої тканини творів літератури Г. Нудьга вважав їх неповну відповідність 

ідейним запитам народу (твердження дослідника унаочнено фактами обробки 

літературних пісень Т. Падури, С. Карпенка, А. Любовича та ін.). При цьому 

дослідник визначив загальну тенденцію до скорочення творів, які переходять в 

усне побутування. Процес фольклоризації пісень літературного походження, на 

його думку, супроводжується контамінацією з народними творами (зокрема, це 

стосується творів Т. Шевченка, В. Забіли, М. Петренка та ін.) [193, с. 71]. 

Глибоке розуміння художньої специфіки фольклорних та літературних 

творів, сформоване у процесі тривалих дослідницьких пошуків, доповнене 

винятковою науковою інтуїцією та відчуттям сутнісної природи словесного 

мистецтва, дозволило Г. Нудьзі зробити значний внесок у розвиток української 

генології, відтак, означити ще один фаховий пріоритет фольклористичних студій 

ученого. Зауважимо, Г. Нудьга упродовж багатьох років опрацьовував тему 

жанрів у межах комплексної програми дослідження жанрів української літератури, 

що розроблялася у відділі літератури Інституту суспільних наук АН УРСР [124, 

c. 16]. У колі генологічних зацікавлень дослідника перебували такі жанри, як 

пародія, балада (фольклорна і літературна), дума, чумацькі, бурлацькі та весільні 

пісні, коломийки тощо. 

Жанрознавцю української народної словесності Г. Нудьзі, одержимість 

національною ідеєю, «ідеєю самобутності національної культури» [33, с. 434] 
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якого стала підґрунтям для глибоких самодостатніх досліджень та теоретичних 

узагальнень, що не втратили актуальності для сучасної філологічної науки, 

притаманний історіософічний характер наукових праць, на що вказують розвідки 

сучасних учених. Розглядаючи тему козацтва у фольклорі, дослідник у праці 

«Республіка козаків» [198] вичерпно аналізує питання походження козацтва, 

торкається правових аспектів регулювання побутового життя українських лицарів. 

Більше того, вже тоді учений звернув увагу на міграцію сюжетів, пов’язаних із 

темою козацтва, у словесну культуру Європи. Увагу Г. Нудьги привертають також 

на час написання дослідження не так гостро виражені питання козацтва й 

української мови, освіти козаків тощо. Цікавими є спостереження вченого, 

висловлених в аналізованій праці: «Ні в одному іноземному джерелі жодного разу 

не згадується про завойовницький характер козаків, про їх бажання нести неволю 

іншим народам. Це були славні оборонні [курсив наш – М. К.] військові 

сили» [198, с. 1]. 

Одним із продуктивних напрямків дослідницької діяльності Г. Нудьги-

фольклориста було вивчення сміхової культури українського народу, міграційних 

гумористичних та сатиричних мотивів. Окрім того, розглядаючи пародію в 

українській літературі, «яка має свою історію і в різні віки проявляється в 

літературі то інтенсивно, то дещо пасивно» [189, с. 26], Г. Нудьга, не полишає 

питань жанрології: у науковому полі дослідження перебувають визначальні жанри 

словесного пародійного мистецтва – одне з найдискутивніших питань сучасних 

філологічних пошуків. Результатами плідної роботи Г. Нудьги в цій царині стали 

антології «Українська народна сатира і гумор» (1940, 1957, 1959), що 

супроводжувалися аналітичними оглядами особливостей народної сміхової 

традиції [46, с. 19]. Також досить показовою в досліджуваному контексті є праця 

Г. Нудьги «Листування запорожців з турецьким султаном», 1963 [185]. Наукова 

розвідка присвячена питанням вивчення жанру, історії його виникнення, 

специфіку використовуваних мистецьких засобів і прийомів. Також у праці 
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вміщено цінний фактичний матеріал, зібраний переважно з малодоступних 

джерел. 

На особливу дослідницьку увагу Г. Нудьги-фольклориста заслуговує також 

думовий героїчний епос. Так, наприклад, учений торкається проблем творення 

дум та думового стилю, апелюючи при цьому до двох традиційних поглядів, 

сформованих у науковій думці: представниками першої є М. Цертелєв, 

І. Срезневський, П. Куліш, Ф. Колесса та ін., натомість інша позиція 

репрезентована працями П. Житецького та ін. [181, с. 20]. Окрім того, Г. Нудьга 

звертається до творчості Івана Запорожченка – кобзаря, учасника революційних 

подій 1905-1907 та 1917 рр., творчість якого Г. Нудьга досліджував і пізніше [182, 

с. 131-132]. У результаті проведеного наукового аналізу вчений резюмує: «Дума 

належить до епічної творчості, найбільше позначеної новаторськими рисами, і 

цим вони підносяться як над традиційною українською селянською поезією, 

соками якої вони живилися, так і над традиційною епічною творчістю слов’ян, з 

якою вони мали певні творчі стоки» [181, с. 40]. У подальшому предметом 

наукових зацікавлень Г. Нудьга стала також творчість інших кобзарів – 

О. Вересая, Ф. Кушнерика та ін.  

Теоретичні зауваги вченого, присвячені аналізу українського думового 

епосу, характеризуються нагальною потребою систематизувати, чітко 

регламентувати шляхи походження та становлення виконавської специфіки 

фольклорних творів. Так, Г. Нудьга відзначає важливість так званих «кобзарських 

шкіл» у ретрансляції та збереженні перлин народної словесності, зокрема, у 

дослідженні принагідно згадуються імена Івана Стрічки, Андрія Шута, Остапа 

Вересая, Івана Крюковського, Т. Пархоменка, М. Кравченка, Ф. Кушнерика та ін. 

[181, с. 22-23]. До наукових здобутків Г. Нудьги належить також диференціація 

глибинні жанрових відмінностей думи та билини: «Думи і билини, – на думку 

вченого, – епічна творчість, побудована на відмінних поетичних засадах. Билини в 

такому вигляді, як ми їх знаємо, наповнені міфологічним елементом, думи – 
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цілком реалістичні. Формою і стилем думи й билини також відрізняються. У 

кожного з цих жанрів – свої шляхи розвитку, хоча історично вони десь, може, й 

перехрещувалися [181, с. 29]. 

Враховуючи напрацювання М. Максимовича, Ф. Буслаєва, В. Ягича та 

інших фольклористів, спрямованих на доведення «українськості» походження 

«Слово о полку Ігоревім», Г. Нудьга підтримує гіпотезу, засновану на дослідженні 

ритмомелодики тексту героїчної поеми та одного з найбільш давніх жанрів 

українського ліро-епосу, про генетичний зв’язок «Слова…» та українських дум 

[46, c. 15].  

Систематизація фактологічного матеріалу, де визначальними стають 

хронологічний та безпосередньо пов’язаний із ним тематичний критерії, а також 

генетичний принцип, дозволяє дослідникові згрупувати думи в такі розділи: 

«Думи часів боротьби з турками та татарами» (з подальшим поділом записів 

ХVII ст. та записів ХІХ-ХХ ст.), «Думи про соціальну нерівність і боротьбу з 

польською шляхтою», «Думи на суспільно-побутові теми», «Думи про 

революційні події 1905 року», «Думи, складені радянськими кобзарями», «Думи, 

народне походження яких не встановлено». Також праця супроводжується 

Додатками, примітками й коментарями [181]. 

Бібліографія вченого, присвячена думовому епосу (за термінологією 

Г. Нудьги), нараховує більше десяти праць [204]. Серед означених публікацій слід 

наголосити на антології думи з передмовою про еволюцію жанру думи, 

витворення специфічних епічних засобів відображення дійсності, стилістичних 

особливостей тощо [83]. 

Аналогічно до попередніх наукових пошуків, що стосувалися віднайдення та 

побутування українських мотивів у світовій словесній культурі, шляхів їх 

адаптації, Г. Нудьга звертається до маловідомих фактів поширення народної пісні 

українців за кордоном. Першою опублікованою працею з питань означеної 

проблематики стала стаття «Українська пісня за кордоном» (1958), де увага 
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дослідника зосереджувалася на аспектах поширення й оцінки українських 

народних пісень і дум у країнах Європи. Логічним продовженням стали видання 

1960 р. та праця «Українська пісня в світі», 1972 р. (надрукована у скороченому 

вигляді у 1989 р.). Зокрема, аналізується побутування української пісні в Польщі, 

Чехії, Болгарії, Югославії, Румунії, Німеччині, Угорщині, Австрії тощо [208]. На 

наш погляд, особливо цінними сьогодні є зауваження Г. Нудьги про те, що 

український пісенний фольклор – «частка великого поетично-музичного світу 

слов’янських народів…» [208, с. 485]. Прикро лише те, що найбільш продуктивні 

ідеї дослідника свого часу тлумачилися відповідно до пануючих ідеологічних 

парадигм, де визначальною була, на жаль, не наукова істина, а «радянське 

міфотворення» – перекручування беззаперечних фактів. До наукового аналізу 

залучено тексти пісень в іншомовних перекладах, твори іноземної літератури, у 

яких використано мотиви української фольклорної поезії, музика (йдеться про 

композиції Й. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, А. Бетховена, К. Вебера, Ф. Шуберта, 

Ф. Ліста та ін.), а також власне фольклорні твори, у яких Г. Нудьга знаходить 

вияви українських пісенних мотивів [46, с. 17]. 

Проте справжньою систематизацію досліджень Г. Нудьги, пов’язаних із 

вивченням пісенного фольклору, є двотомна монографії «Українська дума і пісня 

в світі», видана 1997 р. за сприяння Інституту народознавства НАН України та 

підтримки меценатів <…>, містить виважені висновки, які є особливо цінним у 

сучасній українській фольклористиці. Пісня, на думку Г. Нудьги, «є живою 

граматикою мови, найкращим словником і, природно, історією народу» [204, 

с. 33]. Зокрема, у дослідженнях вченого неодноразово порушуються питання 

зацікавлення українськими піснями і думами науковців, письменників і діячів 

мистецтва з різних країн, цитуються їхні захоплені відгуки та роздуми про них, 

репрезентовано переклади й переспіви, доведено використання тем і образів, 

запозичених із фонду української словесної культури, у творчості багатьох 

найвизначніших митців [204, с. 7]. 
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На особливу увагу заслуговують твердження Г. Нудьги, пов’язані з 

глобалізованими процесами. Відомо, що сучасна цивілізована людина долає 

локально-національну обмеженість та існує як «всесвітньо-історичний індивід», 

оскільки живе за рахунок продуктів матеріального і духовного виробництва, 

науки, культури, інформації всього світу. Тенденція до світового об’єднання 

людства все більше позначається в соціально-історичному цивілізаційному 

процесі, охоплюючи широкі кола населення. В літературі останніх років ставиться 

безліч проблем сучасного світового розвитку, взаємопроникнення формацій і 

цивілізацій, діалогу Сходу і Заходу, конфліктності та узгодженості в минулій 

історії і сучасної модернізації суспільства тощо. Усе це дозволяє дійти висновку 

про те, що майбутнє – за діалогом культур» [10, с. 131]. 

Власне за такими діалогічними та культурологічними науковими засадами й 

формувалися його монографічне дослідження героїчного епосу «Український 

поетичний епос: (Думи)» [181], серія аналітичних праць про українську пісню: 

«Українська пісня серед народів світу», «Українська пісня в світі», «Українська 

дума і пісня в світі», «У колі світової культури» [209; 208; 204; 205; 201] тощо, у 

яких українська духовна культура висвітлюється в контексті історії культурних, 

економічних та політичних взаємин, що є багатим тлом для сприйняття 

концептуальних теоретичних висновків ученого.  

Будь-який етап наукового осмислення усної народної творчості, на думку 

Н. Ярмоленко, « подає власне трактування фольклорного процесу й має свої 

акценти <…>. Адже клжне століття характеризується своєю науковою картиною 

світу, яка формує базові знання, що має свою систему теоретичних, 

методологічних і аксіологічних орієнтирів, що складаються історично, включає не 

лише внутрішньо-науковий, але й культурний феномен. Стиль наукового 

мислення, категоріальний апарат формується науковою парадигмою» [284, c. 3]. 

Праці Г. Нудьги позначені об’єктивністю бачення історичних ситуацій, в яких 

свободолюбива українська нація, обдарована унікальним поетичним та музичним 
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талантом, на думку вченого, завжди відігравала важливу роль у військово-

політичному, економічному та духовному житті Європи [46, с. 9].  

Остання з книг – «На літературних шляхах», 1990 [186] – присвячена аналізу 

внеску української літератури у всеслов’янський культурний фонд. На широкому 

історико-літературному матеріалі простежується автор досліджує проблему 

зародження та становлення літературознавства від часів Київської Русі до кінця 

XVIII століття, висвітлив взаємозв’язки України в галузі освіти і книговидання з 

країнами Західної Європи у XV – XVIII ст. тощо. Досить цікавими є зауваження 

українського вченого-гуманітарія про «європейськість» освіти перших «бакалаврів 

та докторів», які започатковували українську наукову думку. Як бачимо, попри те, 

що минуло багато часу з моменту написання праці, ідеї дослідника і досі не 

втратили своєї актуальності та ваги. 

Уже після смерті дослідника (14 березня 1994 р.) було створено спеціальний 

фонд його імені. Окрім того, нарешті побачили світ праці, які раніше не 

публікувалися [204], проте чимало готового до друку все ще чекає кращої долі. 

Як свідчить проаналізований матеріал, серед наукових пріоритетів Г. Нудьги 

завжди були питання теорії та поетики фольклорного жанру, проблеми 

фольклоризації пісень літературного походження, трансформації етнічного 

фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі (зокрема, пісенного та 

думового), питання виникнення, еволюції та поширення української пісні, думи, а 

також інших жанрів в українському та світовому духовному континуумі, аналіз 

особливостей українського етносу, а відповідно, і впливу української 

етномелодики на розвиток світової пісенної традиції. Відтак, українська пісня й 

дума перебували в колі постійної уваги Г. Нудьги, і врешті-решт стали справою 

всього його життя [165]. 

Результати наукових пошуків Г. Нудьги уможливили ознайомлення з 

українською культурою світового загалу, пізнання її витоків та особливостей, 
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відтак, досить слушним є присвоєння вченому «звання» «Апостола й Амбасадора 

нашої культури» [248]. 
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Висновки до розділу 1 

 

Науковий доробок Г. Нудьги має особливе значення для філологічних та 

фольклористичних досліджень і є унікальною систематизацією зразків української 

словесної культури, зібраних та опрацьованих упродовж усього життєвого шляху 

дослідника. Характер наукових розвідок Г. Нудьги дозволяє означити широкий 

спектр фахових пріоритетів у сфері усної словесності, літератури, історії 

культури, філософії, етномузикології та генології тощо.  

Встановлено, що для об’єктивної оцінки процесів становлення світоглядних 

парадигм Г. Нудьги-фольклориста важливим є врахування життєвих обставин, у 

яких проведено віхові дослідження вченого. У результаті проведеного 

дослідження нами умовно виділено п’ять основних періодів життєвого шляху 

Г. Нудьги, науковий світогляд якого формувався у винятково складних 

політичних, соціологічних, культурно-історичних обставинах.  

Дослідження усної поетичної творчості Г. Нудьги узгоджуються з 

основними періодами розвитку національної фольклористики ХХ ст. в її 

неперервному й поступальному зв’язку з фольклористичною думкою ХІХ ст., 

відтак, учений увиразнив етапи формування цілісного теоретичного підґрунтя 

сучасної фольклористичної науки. 

Обраний дослідником плюралізм та синергетизм наукового пошуку та 

дослідницького прочитання фактологічного матеріалу уможливив зверненість 

ученого до інтегрованих із фольклористикою літературознавчих проблем, 

присвяченим питанням постання текстів усної народної творчості, міграції, 

варіативності окремих сюжетів від найдавніших часів до сучасної йому епохи. 

Серед пріоритетних векторів наукових інтенцій ученого є вивчення історії 

української культури у її нерозривних зв’язків з культурною спадщиною інших 

народів, світового культурно-історичного розвитку тощо.  
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Проаналізований історіографічний матеріал свідчить про те, що серед 

наукових пріоритетів Г. Нудьги завжди були питання теорії та поетики 

фольклорного жанру, проблеми фольклоризації пісень літературного походження, 

трансформації етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі 

(зокрема, пісенного та думового), питання виникнення, еволюції та поширення 

української пісні, думи, а також інших жанрів в українському та світовому 

духовному континуумі, аналіз особливостей українського етносу, а відповідно, і 

впливу української мелодики на розвиток світової пісенної традиції. Питання 

дослідження української пісні та думи завжди перебували в колі постійної уваги 

Г. Нудьги, тому правомірно вважаються у фольклористичному дискурсі 

сьогодення справою всього життя вченого. 

Різновекторність, дуалістичний характер праць з урахуванням взаємовпливів 

світової та української культури в інтелектуальному розвитку народного 

уснопоетичного мистецтва з його проекцією на надбання літератури уможливили 

ознайомлення з українською культурою світового загалу, пізнання її витоків та 

особливостей. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Г. НУДЬГИ 

 

2.1. Парадигма дослідницьких акцентів Г. Нудьги у фольклорних 

матеріалах, зібраних на Чернігівщині, Харківщині у 1929-1938 рр.  

 

Численні матеріали архівних фольклорних фондів Г. Нудьги, зокрема його 

записи 20-30 рр. ХХ ст., досі не були належно оцінені науковцями, адже не стали 

об’єктом комплексних дослідницьких пошуків. Важливо, що в польовій роботі 

вимогливий, передусім до себе, Г. Нудьга застосовував стаціонарний та гніздовий 

методи збору фактологічного матеріалу, використовував технічні засоби фіксації 

(фонограф, фотоапарат). Серед прерогатив фольклористичної діяльності Г. Нудьги 

слід назвати наукові засади опрацювання фольклорного матеріалу. В історії науки 

про усну народну творчість, звісно, Г. Нудьга не є першовідкривачем в 

аналізованій царині. Однак якщо його попередники зосереджували увагу на 

власне факті запису фольклорного тексту (згадаймо, наприклад, дві рукописні 

збірки пісень І. Франка [76, с. 50-51], то Г. Нудьгу цікавлять також вихідні дані 

зробленого запису. Кожен зразок містить паспортизацію, проте, на превеликий 

жаль, не завжди подано дату фіксації тексту. 

Абсолютне мовне чуття ученого-фольклориста, засадниче розуміння 

мовознавчих категорій (на зразок, стильова/стилістична норма, що вплинули на 

інтелектуальний розвиток української літературної мови) стали визначальними 

факторами для логічного застосування емпіричного методу транскрипції, який 

забезпечував максимально можливе відтворення локальної традиції. Усе це дало 

можливість фольклористу застенографувати реалістичний факт фольклорного 

процесу. Відтак, можна зробити висновок про те, що Г. Нудьга успадковує наукові 

традиції, започатковані В. Перетцом, про що сам неодноразово зауважував: 

«Обираю за принцип: для дослідника знання джерел і фактів – основне. Наука 
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починається з факту» [23, с. 129]. Уснословесні тексти пісень без мелодій у 

дисертації піддано жанровій ідентифікації, з-поміж ліричних пісень, збирачеві 

вдалося зафіксувати соціально-побутову лірику (бурлацька, солдатська, 

заробітчанська), народний романс (жорстокий романс), календарно-обрядову 

лірику (веснянка, купальська, петрівочна), історичну пісню (пісні «Кармалюга», 

про І. Мазепу, про К. Ворошилова, про А. Денікіна) тощо [АНФРіФ ІМФЕ].  

Наявність у рукописних фондах варіанту народної псальми «Сирітка» 

засвідчує об’єктивну увагу дослідника до всього масиву фольклорного репертуару 

обстежуваної території, невизнання «офіційного» псевдонаукового підходу, який 

зводився до вибірковості, нехтуванні фіксацією текстів на релігійну, філософську 

тематику (зауважимо, на разі відомо ряд досліджень, присвячених опрацюванню 

категорії «квазі-фольклор» [234]). Окрім того, у зібранні Г. Нудьги представлена 

також жартівлива пісня до танцю («Що Ярема з Хомою», «Як баба самогонку 

гнала», «В мене рублена хата» та ін.) 

Парадигма жанрів епічного зібрання Г. Нудьги достатньо розлога: казка, 

переказ, бувальщина, народне оповідання. Зустрічаються в експедиційних 

зошитах дослідника і малі фольклорні форми: анекдот, загадка. Прикметно, що 

фольклорист-практик звертав належну увагу на хронологію постання 

фольклорного факту: «жовтневого та пожовтневого» періодів. Методологія 

стаціонарного польового дослідження застосовувалася молодим ученим зокрема 

при обстеженні рідного с. Артюхівка, а також с. Боцмани Талалаївського району. 

Означений територіальний вектор пошуку свідчить лише про те, що Г. Нудьга 

зумів простежити тяглість фольклористичних студій, а отже знайти безліч 

незаповнених лакун: ідеться про те, що двадцятьма роками раніше фольклор 

Талалаївського району було описано експедицією на чолі з П. Гнідичем [41]. 

Очевидно, експедиція на чолі з О. Поповим мала на меті здійснення діахронного 

зрізу фольклорного репертуару Талалаївського району (с. Боцмани, с. Гришино та 

ін.) та відстежити текстові модифікації, що з’явилися за двадцятирічний період, 
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проаналізувати тенденції до зміни тематичної та жанрової парадигм, зумовлених 

водночас і часом, і політичними обставинами. 

Спадщина ранньої наукової діяльності Г. Нудьги 20-30-х рр. у новій 

фольклористичній науці набуває нових оцінок, адже перші дослідницькі пошуки 

науковця відбувалися в період стримування й занепаду етнографічних та 

фольклористичних досліджень в Україні. Та й власне загальна суспільно-

політична ситуація цих років прикметна репресіями й гоніннями сталінського 

режиму на всіх національно свідомих українців. Вище у нашій роботі вже йшлося 

про те, що в репресивну машину потрапив і сам Г. Нудьга, якого було звинувачено 

в «антирадянщині» та відправлено в табори [детальніше про це йдеться у Розділі 1 

дисертаційного тексту – М.К. ]. 

Аналізовані нами різножанрові фольклорні тексти, записані Г. Нудьгою у 

польових зошитах, збиралися ним переважно в селах Боцмани, Ріжки, Гришино, 

Юрківці, Сильченкове Талалаївського району; у с. Артюхівка Глинського району 

Чернігівської області; у с. Черепівці Ульянівського району Харківської області.  

У польових записах ученим застосовувався емпіричний метод транскрипції, 

який забезпечував максимально можливе збереження традиції співу, а також 

сприяв наближенню до реальної картини музично-фольклорного побуту 30-х років 

ХХ ст. у вказаних регіонах України. Фольклорні твори визначені як пісні без 

мелодій, вірші, розповіді, казки, анекдоти, загадки «жовтневого та пожовтневого» 

періоду. За жанровим і тематичним розподілом зібрані Г. Нудьгою пісні можна 

поділити на соціально-побутові, родинно-побутові, історичні, календарно-

обрядові, пародії. Також наявні казки, перекази, розповіді, анекдоти, загадки, ігри 

тощо. Так, наприклад, серед записаних 112 текстів 82 пісні (серед них також 

зустрічаються пісні без мелодії), 4 вірші, 1 пародія, 7 розповідей, 1 опис, 5 казок, 

8 анекдотів, 2 гри, 2 приказки й прислів’я. Результати дослідницько-пошукової 

парадигми Г. Нудьги аналізованої доби у відсотковому співвідношенні 

представлено в Діаграмі 1.:  
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Діаграма 1. Жанрова парадигма фольклорного матеріалу, зібраного 

Г. Нудьгою на Чернігівщині, Харківщині у 1929-1938 рр. 
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Детальніше розглянемо та проаналізуємо представлені жанри та їх 

семантичні особливості, оскільки проведений нам аналіз фактологічного 

матеріалу засвідчив іншу картину. Так, нами пропонується така жанрова 

класифікація текстів, записаних Г. Нудьгою: серед записаних текстів 

аналізованого періоду анекдот становить – 11,76 %, казка соціально-побутова – 

0,42 %, казка чарівна – 1,26 %, небилиця – 0,42 %, оповідання – 6,72 %, 

календарно-обрядова пісня: веснянка – 8,4 %, купальська – 0,42 %, петрівочна – 

0,42 %; гра – 0,84 %, пісня родинно-побутова: про кохання – 5,46 %, про родинні 

стосунки – 1,68 %, жартівлива – 7,56 %, колискова – 2,52 %; пісня соціально-

побутова: чумацька – 0,42 %, кріпатська – 0,42 %, наймитська – 2,52 %, бурлацька 

– 0,42 %, рекрутська – 2,52 %, козацька – 0,42 %; балада – 4,2 %, романс – 3,78 %, 

жорстокий романс – 1,26 %, епічна пісня історична – 2,1 %, псальма – 0,42 %, 

пісня до танцю – 0,42 %, пародія – 1,26 %, частівка – 11,34 %, скоромовка – 

2,94 %, загадка – 17,22 %. 

Відомо, що в розгалуженій системі фольклору творам соціально-побутового 

змісту належить чільне місце, адже вони є результатом постійного розвитку 

національно-суспільної свідомості, відображенням культури соціально-побутових 
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відносин. Результати проведеного аналізу фольклорних матеріалів, зібраних 

Г. Нудьгою, свідчить про їх доволі високу частотність, а отже, і популярність 

серед населення. Заприявлене явище є швидше закономірністю, аніж 

випадковістю, адже ці тексти досить повно відображають реалії відповідної доби: 

йдеться про взаємозумовленість власне фольклорних та культурно-історичних, 

суспільно-політичних факторів. Так, трагічні ноти розлуки, коли дружина чи матір 

проводжає чоловіка чи сина у солдати звучать у пісні «Калина-малина»:  

Чого засмутилась /Солдацькая жонко? <…>  

Любила козака / В солдати оддала/  

В солдати оддала /В город Варшаву [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, од. зб. 351, 

зош. 4, арк. 28, Дод. А, № 20].  

Для прикладу, порівняймо уривки з наступної пісні: 

У суботу раненько, в неділю пізненько, 

Зозуля кувала та все жалібненько.  

Ой, то не зозуля, то рідная мати,  

Вона виряджала сина у солдати (пісня «В суботу раненько»). [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф.4-8, од.зб.351, зош.4, арк.29, Дод. А, № 21]  

Тема примусової військової служби, рекрутчини висвітлена і в інших 

пісенних текстах, зокрема:  

Ой з-за гори чорна хмара встала,/ Тож не хмара – молоді гусари./ <…>  

Ой як же нам браття не журиться,/ Посилає за Дунай цариця./ 

За Дунаєм тяжко-важко жити,/ Там не дають ні їсти, ні пити,/  

Заставляють роботу тяжку робити (пісня «Ой з-за гори чорна хмара 

встала») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош.10, арк.81-82, Дод. А, № 28]. 

Попереду охвицер молодой / На конику вихиляєцця, /  

В лист бомагу видивляєцця, / Котрому з трьох на службу йти (пісня «Поза 

нашим садом») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 2, арк. 2, Дод. А, № 2].  
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У цьому ж тематичному ряді стоять такі твори, як «Туман синій на долині» 

[АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 2, арк. 9, Дод. А, № 8], «Скоро-скоро 

милий мій уїде» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 2, арк. 9], «А хто не був 

за Дунаєм» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 3, арк. 15-16, Дод. А, №  3], 

«Ой ти дубе, дубе» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 2, арк. 4-5, Дод. А, 

№ 4]. 

На особливу увагу заслуговують засвідчені Г. Нудьгою тексти псальмів – 

фольклоризованих текстів, які ототожнюються із сакралізованими текстами 

винятково на емоційному рівні: жодних сюжетних подібностей не засвідчено. 

Зокрема, фольклористом записано текст сиротинського плачу – одного з 

різновидів лірико-побутових псальмів. Зауважимо, у жанровій ідентифікацій 

самого дослідника не вказано належність записаного тексту до жанру псальми. 

Очевидно, причина генологічного аналізу Г. Нудьги криється в ідеологічних 

настановах доби, відповідно до яких заперчувалося існування означених 

фольклорних жанрів. Більше того, записи духовних віршів (ще одне 

термінопоняття, синонімічне до жанру «псальма») не засвідчені в українських 

пожовтневих публікаціях. Додаткову аргументацію висловленої тези знаходимо у 

праці С. Грици: «…в умовах тоталітарного режиму майже повністю більш як на 

півстоліття було відкинено глибинний пласт духовної спадщини – духовні вірші, 

псальми, пісні-молитви, пов’язані з християнством» [53, с. 42-47]. Також 

принагідно слід згадати і думку М. Сперанського, який до найвиразніших ознак 

псальми зараховував переважання настрою над змістом [246, с. 37]. Аналогічні 

риси засвідчено у тексті, записаному Г. Нудьгою на Чернігівщині: йдеться про 

псальму «Сирітка». Так, часто фізичні та духовні страждання формують у 

свідомості людини бажання вмерти:  

Дивна година / По світу настала/  

Не одна сирітка / Без неньки осталась («Сирітка») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, 

од. зб. 351, зош. 8, арк. 62-63, Дод. А, № 27].  
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Вчора була суботонька, /сьогодні неділя,/  

Чом на тобі наймитоньку/ Сорочка не біла./  

Ой, не біла, ой не біла,/ Тай не буде біла, /  

Бо не знає бурлака бідний,/ коли та неділя («Вчора була суботонька») 

[АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 4, арк. 30, Дод. А, № 22].  

Особливо цікавим є те, що творення переважної більшості псальмів 

належить до XVII-XVIII ст.: авторство цих текстів належить як анонімним 

авторам, так і відомим постатям, серед яких Д. Туптало, Г. Сковорода та ін. [171]. 

Звернення до жанру псальми є цілком виправданим у добу бароко, яка не 

відкидала парадигми християнських цінностей. Натомість фольклорні записи 

Г. Нудьги засвідчують явище цілком унікальне за своєю природою – 

функціонування текстів фольклоризованих псальмів у 30-ті рр. ХХ ст., що 

пояснюється тяглістю традиції цього жанру. Попри політичну ідеологію, у 

найтрагічніші моменти своєї історії народ зберігав вірність народним традиціям. 

Очевидно, в такому разі важать етнопсихологічні маркери фольклоризованого 

континууму. Однак не менш важливим є те, що апеляція до Бога, а ширше – 

християнських цінностей у народнопісенних текстах псальмів засвідчила 

недієздатність радянської пропаганди, спрямованої на знищення духовних текстів. 

Відтак, вербалізована в опрацьованих Г. Нудьгою текстах оцінна парадигма 

етносу продовжує функціонувати в сучасних зразках фольклору. Наприклад, на 

Полтавщині (Миргородський район) засвідчено такі варіації псальми «Сирітка»: 

Сумная година на світі настала, / 

Не одна сирітка, не одна сирітка без неньки осталась. // 2 р.  

Пошла та сирітка по світі блукати, /  

Своєї матусі, своєї матусі рідної шукати. // 2 р. 

Господь зустрічає, стає єй питати: /  

- Куди йдеш, сирітко, куди йдеш, сирітко, матусі шукати? // 2 р. 

Вернися, сирітку, в далекій край зайдеш, /  
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Своєї матусі, своєї матусі, рідної не найдеш. // 2 р. 

Бо твоя матуся на високій горі, / 

 Вона спочіває, вона спочіває у темному гробі. // 2 р. 

Пішла та сирітка на той гроб плакати, /  

Об нєй обізвалась, об нєй обізвалась її рідна мати. // 2 р.  

- Ой, хто же так плаче на моєму гробі? // 

- О це ж я, матусю, о це ж я, матусю! Возьміть мене к собі. // 

Господь посилає два янголі з неба – // 

Взяли ту сирітку, взяли ту сирітку до ясного неба. // 2 р. [c. Попівка 

Миргородського р-ну Полтавської обл.]. 

Звернімо увагу та паралелізм, представлений у діалозі тексту: Господь – 

сирітка, що актуалізовано також в іншому варіанті тексту з Полтавщини: 

Дивная година по всім світу стала 

Та не одна сирітка без матінки стала. 

Ой пішла сирітка по світу блукати 

Своєї матусі рідної шукати. 

Господь зустрічає, став її питати: 

«Куди йдеш сирітко?» 

- «матінки шукати» 

«А куди йдеш сирітко?» 

- «матінки шукати» 

«Ой вернись сирітко, бо далеко зайдеш  

Своєї матусі довіку не знайдеш.» 

«Ой, ой хто ж то плаче на моєму гробі? » 

- "а це ж я матусю прийми мене к собі. » 

«Ой рада б я доню до себе прийняти 

Так землі багато - не можу я встати. » 

«Іди ж моя доню, шукай собі долю 
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Бо вже мені доню не жити з тобою. » 

«Ой, як тяжко-важко доленьки шукати 

Ніхто не пригорне, як рідная мати.» [c. Ступки Миргородського р-ну 

Полтавської обл.]. 

Додатковим аргументом актуальності заприявленого жанру псальми є його 

побутування на території сучасної Київщини. Зокрема, нами засвідчено такі зразки 

текстів: 

Не внивай, не внивай, душа моя /  

Уповай , уповай на Господа // 2 р. 

Відіш Господі пєчаль мою /  

Ой кого ти пошльош на помощ мою / 2 р. 

Ілі Ангєла-Хранітєля /  

Ілі Сам Ти сойдьош, Владико наш / 2 р. 

Бо я овца Твоя заблудшая /  

От Твоєво стада отставшая / 2 р. 

Спасітєль Мой, спасі мені /  

Да й у Своє стадо приюті меня / 2 р. 

О, Господі, прості меня /  

І у Своє Царство увєді меня // 2 р. [c. Плоске Таращанського р-ну Київської 

обл.]. 

Дослідження записів Г. Нудьги вказує на присутність в опрацьованих 

текстах теми тяжкої бурлацької долі, зокрема, йдеться про пісні: «Ой з-за гори, з-

за крутої» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 4, арк. 31], «Свети місяць» 

[АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, од.зб.351, зош.5, арк.34, Дод. А, № 23]. Окремо в пісенних 

творах можна виділити посутню для еволюції світоглядних домінант народної 

культури тему взаємин дочки-наймички з матір’ю:   

Та росте, росте трава/ Та й стала хитатися/  
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Ждала-ждала мати дочку/ Та й стала журитися (пісня «Ще й у неділю 

рано») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, од. зб. 351, зош. 3, арк. 20-21, Дод. А, № 16];  

Ой матінко, вишня, / Чи я тобі лишня, /  

Шо ви мене в строк найняли, / Шо я й ни привишна («Та згадай мене, 

ненько») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, од.зб.351, зош.3, арк.21, Дод. А, № 17]. 

Використовуючи термінологію сучасних філософських, соціологічних та 

літературознавчих досліджень [156; 176; 215], слід зауважити, що в деяких 

записаних текстах збережено картини соціальних злочинів, пов’язаних із 

питаннями гендерної нерівності. Особливо виразно це простежується у записаних 

Г. Нудьгою текстах пісень-романсів. Таке жанрове маркування аналізованих 

текстів зумовлене тим, що сам дослідник не вказує на належність тексту до 

генологічного пласту романсів. Сам фольклорист обмежується загальним 

визначенням «пісня». На нашу думку, в такому разі на особливу увагу 

заслуговують твердження Н. Хоменко щодо жанру жорстокого романсу. Так, 

дослідниця вказує на те, що «жанр народного романсу виник у результаті процесу 

дифузії, а саме – дифузії книжної та фольклорної традицій. Ця дуальна природа 

романсу стала предметом численних дискусії щодо його жанрової ідентифікації 

[268, с. 66]. Окрім того, відсутність жанрової маркації «жорстокий романс» у 

Г. Нудьги пояснюється і тим, що «у збірниках українського пісенного фольклору 

твори цього різновиду не прийнято було вміщувати, оскільки вони вважалися 

художньо не досконалими, маловартісними» [268, с. 67]. Усе це актуалізовано в 

таких фольклорних текстах, записаних Г. Нудьгою: 

Прощай, прощай, / Сей город, містечко,/ 

Гей, с крутими горами, / С крутими горами. / <…> 

Сукин син проклятий…/ Побив дєвку, ой да побив красну, /  

Гей даром понапрасну, / Стидно дєвці, ой да стидно красній/  

Гей да за ворота вийти (пісня «Прощай, прощай») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, 

од. зб. 351, зош. 3, арк. 22, Дод. А, № 18]. 
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Оповідність, притаманна текстам жорстокого романсу споріднює 

аналізований жанр із іншими фольклорними текстами – баладами. Означена теза 

не є новою, оскільки її обґрунтування належить М. Андрєєву. Так, аналізуючи 

історико-хронолічну послідовність розвитку жанру балада, дослідник виділяє 

також балади, тісно пов’язані з пісенністю різних соціальних груп [239]. Особливо 

гостро в записаному Г. Нудьгою тексті балади звучить тема складних родинних 

взаємин:  

Ти кропивушка, ти жалючая,/ Ти свекруха лиха, ще й гризлючая /  

Ти свекруха лиха, ще й гризлючая, / Посилає младу в поле жать одну  

(балада «Ти кропивушка моя жалючая») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, 

зош. 2, арк. 1, Дод. А, № 1].  

Дослідницький інтерес фольклориста не є випадковим, оскільки жанр 

балади у 30-х рр. був майже не дослідженим (звичайно, можна згадати наукові 

розвідки вчених попереднього покоління – М. Возняка, В. Гнатюка, 

М. Драгоманова, В. Доманицького, К. Квітки, Ф. Колеси, Ц. Неймана, О. Потебні, 

І. Франка та ін. Однак жодна праця не характеризуються єдністю 

інструментального терміноапарату, системністю наукового пошуку. Так, першою 

спробою наукового аналізу історії жанру є праця Д. Загула «Дещо про баладу», 

1927. Беручи до уваги ідеологічні настанови доби, враховуючи неможливість 

публікації наукових праць без відповідної політичної заангажованості, все ж варто 

наголосити і про пошуки Л. Первомайського, представлені працею «З глибини» 

(1956). Звичайно, що в дослідженні переважають перекладацькі аспекти, однак 

важливим є і теоретичні узагальнення вченого. Наприклад, саме 

Л. Первомайський одним із перших дійшов висновку про те, що «при визначенні 

балади говорити про «чистоту жанру» важко, бо практично балада «схрещується» 

із спорідненими жанрами (поемою, романсом, думою, віршованим 

оповіданням) [203, с. 7]. Окрім того, у 1933 р. світ побачила стаття-рецензія 

А. Паніва на збірку «Героїчні балади» Л. Первомайського. Також посутніми для 
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наукових розробок Г. Нудьги стали ідеї щодо жанру балади Ю. Івакіна, 

Є. Кирилюка, С. Крижанівського, Л. Новиченка, П. Приходька, Є. Шабліовського.  

Аналізуючи доробок Г. Нудьги, слід зауважити, що вчений подає чітку 

характеристику балади, аналізує модифікацію жанру з часом. Так, фольклорист 

наголошує: «Балада – це ліро-епічний твір фантастичного, історичного, 

героїчного, соціально-побутового <…> змісту з драматично напруженим 

сюжетом, у якому наявні елементи незвичайного» [203, с. 8]. Разом із тим, 

маркування жанру у записах фольклорного матеріалу Г. Нудьги не завжди точне: 

іноді немає чіткого розмежування жанрів пісня та балада відповідно, що, 

ймовірно, зумовлено генологічними особливостями балади. 

Віє вітер, віє вітер/ Яром долиною/  

Зажурилась дівчинонька / Своєю бідою./  

Діти плачуть маленькії, / Бо спатоньки хочуть/  

Та й з чужої хатиноньки / мене вигнать хочуть («Віє вітер») [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф 4-8, од. зб. 351, зош. 7, арк. 49]. 

Традиційно частотними в записах є ліричні пісні про кохання. Наприклад, 

«Ой там на горі» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош.2, арк.7-8, Дод. А, № 6], 

«Ой сади мої зельониї» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од.зб.351, зош.2, арк.11, Дод. А, 

№ 10], «Ой лужок, ти лужок» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од.зб.351, зош.3, арк.17, 

Дод. А, № 14], «Гіля, гіля, сіра утиця домой» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, 

зош. 3, арк. 24, Дод. А, № 19]; дещо тривожно-сумні нотки звучать в поетичних 

текстах про дівочу долю: «Мала мати одну дочку» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8.351, 

зош. 2, арк. 6, Дод. А, № 5], «Ой, ні хмариться, ні туманиться» [АНФРіФ ІМФЕ, 

Ф. 4-8, од.зб.351, зош.2, арк.10, Дод. А, № 9], «Ой жаль мати, та вечора» [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф.4-8, од.зб.351, зош.3, арк.19, Дод. А, № 15]. 

Звернімо увагу, у групі ліричних пісень про кохання цієї доби респонденти 

вказують на функціонування пісень-застережень для дівчат щодо необачної 

любові:  
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Ходить павич по вгороду / Тай пір’ячко губе,/  

Не вір, дівко, козакові,/ що він тебе любить  

(пісня «Ходить павич по вгороду») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, од. зб. 351, 

зош. 5, арк. 36-37, Дод. А, № 24].  

Або інший варіант із відвертими пропозиціями:  

Ой розцвілося синє море,/ Ой синіми цвітами/ <…> 

Матроси гуляють/ Та вони собі розкрасную дівку та й на ніч подмовляють  

(пісня «Ой розцвілося синє море») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, 

зош. 2, арк. 3, Дод. А, № 3].  

Також зібраний матеріал є потужним джерелом інформації про звичаєве 

право українського народу. Так, в архівах аналізованої доби досить повно 

представлено пісні про відносини, соціальну поведінку, що засуджувалася 

суспільством, громадою, тогочасною мораллю. Зокрема:  

Захотіла Мар’яна / Трохи погуляти, /  

Наробила самогону,/ Пішла гостей звати. <…>/  

Наварили, нажарили,/ Та й давай гуляти,/  

Посідали кругом столу,/ Та й ну випивати  

(пісня «Мар’яна») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош.5, арк.40 Дод. А, 

№ 26]. Наголосимо, народне осмислення такої поведінки, зазвичай, 

підпорядковувалося побутуванням традиційних уявлень про суспільну мораль.  

Попередньо зроблене нами зауваження про відображення у фольклорі 

суспільно-політичного контексту доби прояснює закономірність представлення в 

архівах Г. Нудьги записів, пов’язаних зі статусом у системі цінностей народної 

культури представників духовного стану, що були в будь-якому селі:  

Ой не росте велика лобода/ Ніхто краще не живе як попадя. /  

Що піп старий, широка борода, / Нехай тебе чорти люблять, а не я./  

Що батюшка в церкві вінчає, / А матушка з хлопцями гуляє [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 8, арк. 62]. 
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У цьому циклі в дещо незвичному, позбавленому героїки контексті, також 

фігурують історичні постаті, зокрема У. Кармалюка, який занапастив куму, що 

народила від нього дитину:  

В усі дзвони задзвонили / (музики заграли), /  

Коли того Кармалюка / (На Сибір послали). /  

Оце тобі, Кармалюго, / (За тую причину),/  

Що ти зробив кумі моїй / (Маленьку дитину).  

(пісня «Кармалюга») АНФРіФ [ІМФЕ, Ф.4-8, од. зб. 351, зош.3, арк. 14, 

Дод. А, № 11].  

Як бачимо, тексти засвідчують зміну світоглядної парадигми, у якій 

нівелюється попередня система домінант: ідеться про десакралізацію/дегероїзацію 

«ватажків народного духу», героїв попередньої епохи – явище, що посутньо 

вплинуло на подальші історичні події України. Інші історичні постаті, що 

фігурують в досліджуваних записах – це гетьман І. Мазепа, К. Ворошилов і 

А. Денікін, яким присвячені окремі поетичні твори. Варто відзначити, що в 

текстах широко представлені епітети із різним ступенем емоційного забарвлення, 

що свідчить про народне ставлення до них (наприклад, безтолковий, розбитий та 

ін.). Загалом, народна пісня часто підноситься до масштабних узагальнюючих 

картин, що символізують події цілих епох, виражають їх провідні історичні 

тенденції [73]. Так, зокрема, експресивно конотованими є рядки про І. Мазепу: 

З полтавського поля розбитий гетьман /  

Біжить безтолковий Мазепа <…>. / 

Прощай, Україна, навіки прощай, / 

Тобі я віддав усю силу, /  

І сумною думкою ти привітай /  

Мою одиноку могилу [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, од. зб. 351, зош. 7, арк. 51].  

Цікаво, що пісня про К. Ворошилова, навпаки, сповнені патетики. Так, 

героїзм постаті відтворюють рядки:  
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А над ним мов той сокіл / Ворошилов на коні /  

Блиска шабля на всі боки / І в очах горять вогні [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, 

од. зб. 351, зош. 10, арк. 82-83, Дод. А, № 29];  

Натомість сатирично-саркастично звучать рядки про А. Денікіна:  

Засідлав осла донського/ Розжирівший генерал/  

Щоб дістати трона золотого/ На робочих напірав [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.4-8, 

од. зб. 351, зош. 10, арк.89, Дод. А, № 29].  

У діаграмі, що відображає жанрову парадигму текстів, записаних 

Г. Нудьгою на Чернігівщині та Харківщині упродовж 1929-1938 рр. чільне місце 

належить жартівливим пісням. Зауважимо, соціальна природа гумору, 

відображеного в пісенних творах, як правило, характеризується національною 

належністю, що вказує на його унікальність як феномену народної культури. Це 

зумовлено не тільки формою, мовою, а й своєрідним віддзеркаленням у 

гумористичних творах національних особливостей народу, його психіки і 

художніх традицій – насамперед фольклорних. Національна специфіка гумору є 

історично змінною і рухливою, що пояснюється прогресом світогляду народу, 

змінами в його історичному житті тощо. 

Опрацювання записів, зроблених Г. Нудьгою, свідчить про те, що важливу 

роль у жартівливих піснях відіграють такі засоби досягнення комізму: 

контрастування, гіпербола, добір комічної деталі, а також різні специфічні 

стильові прийоми (паралелізми, повтори, наверстування, евфемізми та ін.). 

Типовим для українського фольклору є контрастне порівняння, на основі якого 

побудована пісня «У сусіда хата біла». Один із варіантів пісенного тексту записав 

і Г. Нудьга:  

У сусіда хата біла, / У сусіда жінка мила,/  

А у мене хата чорна, / Стерво жінка не моторна [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, 

од. зб. 351, зош. 5, арк. 38, Дод. А, № 25]. 
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Серед інших жартівливих пісень у польових записах Г. Нудьги представлено 

такі зразки: «Очерет лугом гуде» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 3, 

арк. 14, Дод. А, № 12], «Як баба самогонку гнала» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, 

од. зб. 351, зош. 7, арк. 48]. Також дослідником зібрано значну частину народних 

анекдотів [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 11, арк. 102-110].  

Цікавими також у зроблених Г. Нудьгою записах є характерні образи парних 

персонажів, що яскраво змальовані в пісні «Хома та Ярема». Головні герої 

постійно перебувають у комічних колізіях:  

Що Ярема з Хомою/ Родилися зімою./  

Що Ярема та Хома/ Родилися без ума./ <…>  

Що у Хоми не купують, / А в Яреми не торгують,/  

Що у Хоми розікрали, /А в Яреми й так забрали [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, 

од. зб. 351, зош. 7, арк. 51-54]. 

Соціальні взаємини в алегоричній формі зображено в пісні «Пташе весілля»: 

Щигличок малесенький/ Думає гадає /  

Оженився, утратився,/ А жінки немає./ <…>  

Щиглик заросився/ По самі коліна,/  

Шукаючи на синицю товстого поліна./ Як найшов поліно./  

Став її карати/ «Ой чи будеш, сука, / Від мене тікати?» [АНФРіФ ІМФЕ, 

Ф. 4-8, од. зб. 351, зош. 8, арк. 55-57]. 

Репрезентацією гіперболізованих характеристик, що увиразнюють комізм у 

записаних текстах, є пісня «Очерет лугом гуде»:  

В мене рублена хата,/ Так не люблять дівчата,/  

Бо ти такий та високий,/ І безносий косоокий,/  

Ще й без верхньої губи,/ Як цілуєш – видно зуби [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 4-8, 

од. зб. 351, зош. 3, арк. 15]. 

Проведений нами аналіз ранніх записів Г. Нудьги свідчить про те, що 

дослідник до наукового аналізу прагнув залучити літературний, культурний, 
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освітній процес минулого України, що увиразнюють ідею про відображення у 

фольклорних текстах зміну світоглядної парадигми народу. Внесок Г. Нудьги у 

розвиток української фольклористики, зокрема розробці засад збирацької 

діяльності, важко переоцінити. Проаналізовані польові записи дослідника 1930-

х рр. дають ґрунтовні підстави для доведення твердження про семантичну єдність 

та єдину національну специфіку пісенно-поетичних творів. Усе це, попри численні 

ідеологічні «обертонні смисли», слугує утвердженню ідеї неперервного розвитку 

традицій українського фольклору. 
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2.2. Дискурс польових фольклористичних пошуків Г. Нудьги 

(Кіровоградщина, 1937 р.)  

 

Безсумнівно, що кінець 20-х – початок 30-х рр. характеризується 

невизначеністю, що пояснюється складною суспільно-політичною ситуацією. 

Зрозуміло, що історичні колізії посутньо вплинули і на працю фольклористів, 

зокрема Г. Нудьги. З одного боку, сам фольклор змінюється під впливом нової 

ідеологічної парадигми з приходом радянської влади, а з іншого боку, варто 

враховувати й особливості власне фольклору як живої структури, процесу 

творення народних зразків творчості, що не може не реагувати на суспільно-

історичну ситуацію, ототожнюваної з геноцидом українського народу, його 

культури.  

Саме наприкінці 30-х рр. Г. Нудьгою було здійснено неодноразові 

експедиції в різні регіони України та зібрано численні зразки епічних та ліричних 

жанрів фольклору. Зауважимо, значна частина зібраних текстів є вже 

«радянізованими зразками» фольклору, проте, зважаючи на жахливу демографічну 

ситуацію в українських селах, спричинену штучними голодоморами 1930-х рр., 

аналізовані тексти є надзвичайно цінними джерелами для сучасного вивчення 

культурно-історичної спадщини народу, які дають реальне уявлення про тенденції 

розвитку народної творчості. 

У нашому дослідженні увагу зосереджено передусім на аналізі матеріалів, 

зібраних під час експедиції Г. Нудьги до села с. Лип’янка Златопільського району 

Кіровоградської (колишньої Київської) області, (липень 1937 р.). Зауважимо, 

відповідно до адміністративно-територіального поділу, с. Лип’янка з лютого 

1932 р. перебувало у складі Київської області, а з січня 1939 р. входило до 

Кіровоградської області. Нині це село належить до Шполянського району 

Черкаської області.  
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Наголосимо, представлений у польових записах Г. Нудьги каталог 

(зроблений радянськими науковцями!) фольклорного матеріалу Кіровоградщини 

зведений за критерієм «дожовтневий» / «пожовтневий» фольклор – класифікація, 

що стала хрестоматійною для радянської фольклористики впродовж більше ніж 

70-ти років. Як бачимо, за основу системного опрацювання матеріалу взято 

суспільно-політичні фактори (фольклор «дожовтневої та пожовтневої» тематики 

відповідно).  

Записаний матеріал жанрово ідентифікується як прозові тексти: спогади, 

розповіді, оповіді, казки, анекдоти, а також поетичні тексти – пісні, вірші, частівки 

тощо. Так, наприклад, серед записаних 50 текстів 22 пісні, 6 частівок, 7 віршів, 

1 розповідь, 1 оповідь, 5 спогадів, 5 казок, 1 легенда, 2 анекдоти. Результати 

дослідницько-пошукової парадигми Г. Нудьги аналізованого періоду у 

відсотковому співвідношенні представлено в Діаграмі 2.: 

  

Діаграма 2. Жанрова парадигма фольклорного матеріалу, зібраного 

Г. Нудьгою на Кіровоградщині у 1937 р. 

44

12

14

10

2 2

4
Пісня
Частівка
Вірш
Спогади
Оповідання
Розповідь
Анекдот

 

 

Детальніше розглянемо та проаналізуємо представлені жанри та їх 

семантичні особливості, оскільки проведений нам аналіз фактологічного 

матеріалу засвідчив іншу картину. Так, нами пропонується така жанрова 

класифікація текстів, записаних Г. Нудьгою: серед записаних текстів 
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аналізованого періоду анекдот становить – 2,25 %, новотвір – 9 %, казка 

соціально-побутова – 1,124 %, казка чарівна – 3,4 %, легенда – 2,25 % оповідання 

– 8,88 %, пісня родинно-побутова: про кохання – 9 %, жартівлива – 1,124 %; 

соціально-побутова: чумацька – 1,124 %, козацька – 5,62 %, наймитська – 1,124 %, 

бурлацька – 1,124 %; частівка – 50,58%, балада – 3,4 %. 

Жанрова парадигма записів Г. Нудьги узгоджується із науковими векторами 

української фольклористики 20-х рр. ХХ ст., відповідно до засадничих ідей якої 

поняттям «новий фольклор» охоплювалася «усна народна словесність широкого 

змістового діапазону. Це вже не тільки селянський фольклор, але й робітничий, 

міський, учнівський, безпритульних, різних декласованих середовищ тощо» [125, 

с. 242]. Відповідно, із «декларуванням» на початку 30-х рр. ХХ ст. «радянської 

літератури» з’являється і нова естетична система, що ґрунтувалася на засадах 

«творчого методу соціалістичного реалізму» [125, с. 244]. Цілком логічними є 

записи Г. Нудьги із жанровою маркацією «вірш». З одного боку, важливим є 

врахування можливості /неможливості фольклориста займатися науковою 

діяльністю в контексті суспільно-політичної доби. З іншого, до уваги слід 

залучати і «стихійний процес» продовження фольклорної традиції, що зумовив 

постання творів, які виражають «повне прийняття» революції і радянської 

дійсності, їх «героїки і пафосу» [123]. Означені фактори актуалізують іншу, не 

менш важливу проблему встановлення автентичності фольклорних текстів: ідеться 

про численні фальшування, які, вочевидь, репрезентовані і в записах Г. Нудьги: 

«Загальна сума засобів, спрямованих на культивування угодної режимові 

«народної» творчості, не забарилася з результатами. Уже сторінки різних видань 

30-х рр. заповнилися численними записами новотворів «усної словесності», в яких 

звеличувалися і прославлялися радянська дійсність і її вожді. Серед цих 

публікацій цілком очевидною була наявність багатьох підробок, стилізацій під 

фольклор, явних фальсифікатів і примітивних авторських складань. Але на це не 
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зверталася якась особлива увага, вони зазвичай друкувалися під модною 

рубрикою «радянський (чи «советский») фольклор» » [125, с. 244]. 

Звертаючись до фольклористичних напрацювань Г. Нудьги – численних 

записів, зроблених на Кіровоградщині, унаочнюється потреба в аналізі специфіки 

епічних фольклорних жанрів. Зауважимо, у народних переказах, оповіданнях як 

жанрах фольклору основна увага оповідача (в аналізованих матеріалах – 

респондента, М.К.) спрямована на висвітлення реальних подій чи явищ і водночас 

пройнята суб’єктивними конотаціями мовця, містить особистісну оцінку наратора 

щодо головних персонажів твору та його сюжету [71; 234]. Відтак, визначення 

ступеня достовірності сюжетної колізії та вимислу автора не має сталого 

співвідношення, а в кожному випадку є індивідуалізованим [234].  

У представлених фольклорних записах особливий науковий інтерес 

викликають меморати – жанр фольклору, для якого не властиве функціонування 

стереотипізованих формул-кліше, які, зазвичай, представлені у казковій прозі (у 

якості повторів) [92; 256]. Тому цілком логічним є твердження про те, що 

літературно-естетичний рівень таких текстів цілком залежить від майстерності та 

професійно-освітнього рівня оповідача. Принагідно до аналізу фольклористичної 

спадщини Г. Нудьги слід звернути увагу на меморати, пов’язані з історією 

с. Лип’янки. Зокрема, йдеться про спосіб життя селян-землеробів, а також оповіді 

про поміщиків, місцевих чиновників та багатіїв. Так, один із респондентів, 

мешканець села І. І. Курінний, у тексті «Звідки взялися тут поселенці» згадує 

походження свого прізвища ще «за часів нашестя татарви» (хоча фактично йдеться 

про пізніший період) та походження довколишніх топонімів – наприклад, назва 

сусіднього села – Лебедин, яку респондент пов’язує із прізвищем козака Лебедя, 

що жив на околиці лісу.  

У сучасному суспільно-політичному контексті особливо цікавими є спогади 

про революцію 1917 р., яка «хоч і не бурно, а у великій боротьбі проходила» 

[АНФРіФ ІМФЕ, Ф8-3, од.зб.206, спр. ІІ, арк. 128-130, Дод. Б, № 3]. Фольклорист 
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фіксує наративи про «петлюрівську «Просвіту», про вбивство «начальника 

міліції» та «першого секретаря комсомольської організації». Інформація про таку 

форму народного опору тоталітарній системі збереглася в поодиноких зразках. У 

дисертації висловлено припущення, що фольклорні фонди, які описувалися 

науковими працівниками ІМФЕ, було піддано скрупульозній «фільтрації», тому в 

зібранні Г. Нудьги переважають ідеологічно тенденційні тексти, наприклад: «А 

потім як узялися більшовики за цих бандитів і куркулів, так вони що – давай 

колгоспи творить» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф8-3, од.зб.206, спр. ІІ, арк. 128-130, Дод. Б, 

№ 3]. На основі свідчень респондентів, можна стверджувати, що в 1929 р. в селі 

було утворено артілі заможних господарів «Вулик», «Наша праця». Невдовзі такі 

«колгоспи з куркулів» розігнали. Такі характеристики та внутрішнє ставлення є 

тенденцією, пов’язаною з формуванням тодішніх стереотипів про куркуля як 

ворога, агента, шкідника, петлюрівця, контрреволюціонера. Натомість, як 

повідомляв респондент, голова сільської ради Ф. Поліщук, «У селі 2 колбуди, 

2 духові оркестри, 2 електростанції, медамбулаторія, родільня, кіноустановка, 

сади, пасіки, веломашини, учені, герої. Колгоспники заробляють по 7 трудоднів за 

день» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 206, спр. ІІ, арк. 128-130, Дод. Б, № 3]. Отже, 

залежно від соціального статусу респондента, його ідеологічної настанови в 

епічному тексті, зроблено смислові акценти, актуалізовано ту чи ту інформацію. 

Інший тематичний цикл меморатів із села Лип’янка можна номінувати 

«часів життя «за поміщиків». Так, фольклорист фіксує декілька текстів зі спільним 

сюжетом: визиски «управляющого пана Висоцького-Скоробагача» [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 206, спр. ІV, арк. 147-148, Дод. Б, № 9]. Зокрема, в одному 

варіанті сам респондент (Курінний І.І., 60 р. – курсив наш, М. К.) «Про пана 

Ясінецького» згадує, як батракував у пана Ясінецького, один з синів якого керував 

«іменієм». Цей поміщицький син дуже знущався з людей: якщо давав в’язанку 

соломи, то ззаду міг підпалити; коли просили грошей, то сідав верхи на чоловіка, 

щоб той його віз, а потім давав лише 10 копійок. Аби помститися «панові», у 
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1905 р. селяни підпалили його покої, а сам він невдовзі загинув з п’яної 

оказії [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 206, спр. ІV, арк. 147-148, Дод. Б, № 9].  

Важливо, що українська фольклористика 20-30-х рр. «була загнана у 

прокрустове ложе вивчення більш ілюзорного, ніж реального нового фольклору з 

совєтською тематикою, поза яким виключалася народна творчість опозиційного, 

антирежимного змісту – властиво творчість, яка в першу чергу мала право 

називатися фольклором. Та й для так званого дожовтневого фольклору у цій 

наскрізь заідеологізованій схемі визначалося лише підрядне місце. До того ж, тут 

треба було б зроблене попередниками «очистити» від «буржуазно-

націоналістичного намулу» та різних тенденційних збочень, звернути головну 

увагу на мотиви соціальної, класової боротьби у фольклорі» [125, с. 252]. 

Артикульована теза стосується й епічних жанрів, записаних Г. Нудьгою. Зроблені 

співробітниками академічного Інституту аналітичні описи матеріалів 

фольклориста засвідчують термінологічну невпорядкованість щодо генологічної 

ідентифікації епічних текстів. Серед жанрових різновидів фольклорної прози 

містяться також оповіді або народні оповідання, або розповіді про різні визначні 

події, явища, надзвичайні випадки з буденного життя. Як правило, адресантом є 

безпосередній учасник подій або людина, близько знайома з описуваними 

фактами життя. Часто в народних оповідях шляхом зіставлення розкриваються 

абсолютно протилежні образи, характери тощо. Так, продовженням життєпису 

родини вже згаданих нами місцевих поміщиків Ясінецьких є розповідь одного з 

респондентів – колишнього коваля кузні. Зокрема, згадується про те, як оповідач 

одного разу провчив молодого панича, змусивши допомагати в кузні замість 

підмайстра. Коваль наголошує на тому, що панич виконав понад норму роботи – 

полагодив аж три осі від возів [АНФРіФ ІМФЕ, Ф8-3, од.зб.206, спр. ІV, арк. 152-

155, Дод. Б, № 12]. У такому разі зумисна гіперболізація та акцентуація сприяє 

увиразненню стосунків селяни-пани, що відображено у фольклорних текстах. 
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В іншому фольклорному зразку, записаному від селянина, під назвою 

«1905 рік» (відповідно, й датованого 1905 р.) йдеться про окремі події 

загальноісторичного характеру, зокрема, про прихід «з Єлисаветграду [сучасна 

Дніпропетровщина – М.К.] німців у 1918 р.». Сусідні «лебединські хлопці з 

ружжами» оточили та обеззброїли загін. Селяни чинили опір і денікінцям, які 

хотіли зайняти село: потім «денікінці узяли, розібрали орудія, пулімьоти на коні 

погрузили і по лісу у село пробрались, окопались у селі та давай бить по селу, так 

уже отоді стали тікать лебединці у ліси» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 206, 

спр. ІV, арк. 150-151, Дод. Б, № 11]. 

Із зібрання видно, що в активній фазі функціонування на час запису 

матеріалу перебувають такі епічні жанри фольклору: соціально-побутова казка 

(«Як бідний парубок висватав багату дівку»), чарівна казка («Про дівчину і 

волшебницю», «Ванька-дурачок»), легенда («Про татарські набіги», за 

визначенням Г. Нудьги – «казка», М.К.) тощо. 

У цілому, слід наголосити, що серед емпіричного масиву фольклорної прози 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. особливо популярним жанром є соціально-побутова 

казка. На основі аналізу положень, артикульованих у засадничих для 

фольклористики дослідженнях [59; 67; 92], саме казка як фольклорний жанр 

протягом історії свого існування зберігає в собі елементи архаїчних вірувань та 

міфологічної свідомості, світосприйняття, нанизуючи при цьому на них епічні 

сюжети та мотивуючи, відтак, динаміку розвитку подієвого плану. Казкова проза 

віддзеркалює ступінь пізнання людиною світу і самої себе, що дозволяє говорити 

про специфіку національного самоусвідомлення етносу, динаміку розвитку 

мислення [92].  

Традиційно під казкою розуміють такий жанр усної народної прози, який 

містить епічні оповідки різного змісту: алегоричного, повчально-розважального, 

чарівно-фантастичного, героїчного або побутового, де головну роль однаково 

відіграє вигадка, фантазія. Як свідчить накопичений фольклористикою науковий 
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досвід, провести межу між різними видами казок досить важко, часто їхні 

прийоми й засоби тісно переплітаються. Наприклад, у казках про тварин часто 

наявні чарівні перетворення, присутнє одухотворення предметів і явищ 

зовнішнього світу [92]. У багатьох чарівних казках головними героями є тварини, 

також важливими для жанрових особливостей цього епічного тексту є пригода, 

повчання, мораль казки. Проте у чарівних казках дія відбувається переважно у 

вигаданому світі, в соціально-побутових – усе неймовірне відбувається в 

реальному світі. Причому обидва світи казок, або так званий казковий хронотоп 

(чи просторово-часовий континуум) (за термінологією М. Бахтіна [10]) є досить 

умовним та маркованим відповідними предметами, позначками, прикметами, 

особами тощо. Усі визначені характеристики, їх трансформацію можемо віднайти 

в текстах, записаних Г. Нудьгою. 

Наголосимо, власне жанр «казка» не є об’єктом наукових студій Г. Нудьги. 

Класифікація вченим записаних текстів здійснюється, як правило, на основі 

здобутих знань та традиційно визнаних методолого-теоретичних принципів 

першої третини ХХ ст. в аналізі жанру «казка». У нашому дослідженні 

використано науковий дискурс аналізованого питання, фундаментально 

обґрунтований у працях Л. Дунаєвської. Окрім того, до уваги взято 

фольклористичні дослідження І. Березовського, В. Бойка, Л. Бріциної, М. Возняка, 

В. Давидюка, О. Дея, Р. Кирчіва, О. Мишанича, С. Мишанича, М. Новикової, 

М. Пазяка, Н. Пазяк, Г. Сухобрус, О. Таланчук, І. Хланти, С. Шевчука, 

Н. Шумади, В. Юзвенко, та ін.  

Наприклад, аналіз записів Г. Нудьги, зроблених у с. Лип’янка, дає підстави 

стверджувати про належність текстів до жанру чарівної казки – оповіді 

«фантастично-героїчного характеру з обов’язковою установкою на вигадку» [92, 

с. 30]. Так, у казці «Як бідний парубок висватав багату дівку» незвичайними є дії 

головного героя: розкопування могили коханої дівчини (мотифема, що актуалізує 

зв’язок із потойбічним світом). Окрім того, слід враховувати, що «історична 
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трансформація міфологічних образів і мотивів у певних прозових і поетичних 

жанрах, що еволюціонували під впливом змін нових суспільних формацій, 

спонукала до побудови її загальної структури» [92, с. 26]. Йдеться про релікти 

давніх обрядодій, пов’язаних з ініціацією, похороном тощо. На думку 

Є. Мелетинського, саме розрив із ритуалом став важливим поштовхом для 

перетворення міфа на казку [92, с. 70]. Окрім того, у тексті представлено соціальні 

мотиви, що в цілому не суперечить жанровій дефініції аналізованого тексту. 

Адже, розвиваючи концепцію Леві-Строса, за якою міф є елементом соціальної 

парадигми, мотив про нерівне кохання бідного парубка та багатої дівчини, батьки 

якої були проти такого шлюбу, є цілком виправданим в аналізованій чарівній 

казці.  

Цікаво, що причиною смерті Галі є ковтання «золотого персня», якого 

дівчина не хотіла віддавати коханому. Подібний мотив (ковтання предмета, що 

спричинює смерть, знаходимо і в казці «Білосніжка» – авторська казка, 

популяризована в Європі). Урешті-решт Галя оживає – чарівний мотив, що 

доводить правомірність висловлених суджень щодо жанрової належності тексту. 

Вартим уваги також є сюжетна розв’язка казки, записаної Г. Нудьгою: «Узяв він її 

на коня, повіз додому, а тоді пішов до батьків до її. 

- Щоб було, – питає їх, – якби Галю я з могили живою вернув. 

- Щоб те було, оддали б за тебе, - кажуть йому батьки. 

Привів він тоді її до них, вони їх поблагословили і жили вони. А так би і не 

оддали за бідного». [АНФРіФ ІМФЕ, Ф8-3, од.зб.206, спр. ІІІ, арк. 135, Дод. Б, 

№ 4]. Щасливий фінал не суперечить жанровим характеристикам чарівної казки. 

Рідкісним варіантом чарівної казки є текст «Про дівчину і волшебницю», що 

засвідчує контамінацію різних мотивів, мотифем казкової прози народів світу. 

Окремо наголосимо на оригінальності української світоглядної парадигми, 

відображеної в сюжеті казки: у чоловіка, який не мав дітей, несподівано 

народжується саме дівчинка. Як правило, у західноєвропейських, східних 
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фольклорних текстах у бездітних батьків обіцяною дитиною невідомому світові є 

хлопчик («Король Артур», «Варвара-краса» та ін.). Така спорідненість із 

фольклорними зразками інших етносів свідчить про давність віднайденої 

мотифеми. Відтак, виразною є гендерна опозиція, що, ймовірно, пов’язана з 

давніми матріархальними уявленнями. Звернімо увагу, що на початку тексту 

чоловік був багатим. Потім, коли в нього з’явилася донечка, він збіднів (своє 

щастя чоловік відшкодовує матеріально, що увиразнює іншу опозицію: щастя-

бідність / нещастя-багатство). Очевидно, що в сюжеті присутній елемент, 

пов’язаний із накладанням християнських вірувань: принагідно слід звернути 

увагу на етимологію слова «убогий» (у Бога), що відображає зміну традицій. 

Сюжет казки також має окремі варіативні, досить поширені елементи. Наприклад, 

ідеться про символіку чисел: досягнення дівчинкою 7-літнього віку, 7 років кипіти 

у смолі, 6 кімнат у будинку «волшебниці» тощо. На нашу думку, звернення до 

числа «сім» також є результатом пізніших накладань, зумовлених впливом тексту 

Святого Письма та його десакралізацією відповідно. Натомість Л. Гуманенко, 

аналізуючи казкову традицію кримського регіону України, висловлює 

припущення про те, що «просторова космічна модель (триступенева за 

вертикаллю та чотириступенева за горизонталлю) пов’язана у народному 

світогляді <…> з універсамом, який символізує число «сім» » [65, с. 15]. Так, 

наприклад, у кримськотатарських казках «Казка про три талісмани», 

«Чамаршиджи-оглана» фігурує число «сім».  

Записана Г. Нудьгою казка «Про дівчину і волшебницю» містить інший 

цікавий сюжетний елемент: у домі чарівниці дівчинка порушує заборону на 

входження до однієї з кімнат (така тема табу нерідко присутня в інших текстах 

казок, більше того, зауважимо на системному функціонуванні сюжету в 

європейському фольклорі), чим перешкоджає «волшебниці» повернутися до 

«людського життя» шляхом «кипіння семи років у смолі» (знову ж таки символіка 

числа «сім»).  
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Порушення заборони дівчинкою як неправомірне посвячення, заборонений 

перехід карається німотою – те, що належить до світу «мертвих». Відтак, в 

аналізованій чарівній казці активно представлено дихотомію «світ живих» – «світ 

мертвих». Накладанням соціальних мотивів є такі сюжетні колізії казки: протягом 

життя «волшебниця» краде ще двох дітей у вже дорослої героїні, яку громада 

врешті звинувачує у поїданні власних дітей («губи обмазані крівлею»). Відтак, у 

тексті відображено засадничі морально-етичні принципи, підставові для аналізу 

звичаєвого права українського народу. Мотив християнського гріхокаяття 

представлено у розв’язці казки: «вилюдніла волшебниця» повертає головній 

героїні її дітей, здатність говорити [АНФРіФ ІМФЕ, Ф8-3, од. зб. 206, спр. ІІІ, 

арк. 136-137, Дод. Б, № 5].  

Традиційно поширеним сюжетом чарівних казок є також «вихід» головного 

героя з природного для нього середовища з метою здійснення ініціації та набуття 

нових якостей (наприклад, відомі в слов’янському континуумі казки «Ненькова 

сопілка й батіжок», «Три брати», «Царевич-дурень»). Модифікацією означеного 

сюжету є чарівна казка, записана Г. Нудьгою, «Ванька-дурачок». Опис у казці всіх 

випробувань, які лягли на долю казкового героя, дозволяє провести паралелі 

аналізованого тексту із жанром «народний хоррор» (за сучасним визначенням 

[234; 256]). Традиційною формульністю таких жанрів позначений початок казки: у 

сім’ї було троє синів – двоє розумних, а третій – «дурачок». На шляху до своєї 

мети – «Як страху навчитися?» – головний герой, Ванька-дурачок, проходить ряд 

випробувань – своєрідних обрядодій ініціації. Наприклад, під час нічних 

випробувань у царському домі (у разі успіху йому обіцяно одруження з 

«царицею») до нього почергово приходять частини людських тіл, аби «пограти в 

скроклі»; мертвий дід, якому Ванька прищемив бороду, і той відкупився грошима; 

та мертві жінки, які підклали йому в ліжко трупа, «аби зігріти». Звернімо увагу, у 

казці представлено ще одну типову ознаку, актуалізовану в усіх інших її варіантах, 

записаних на території України [103; 117; 139]: головний герой казки, Ванька-
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дурачок добрий, не ледачий. Натомість в російських відповідниках головні герої 

(Омеля, Іван-дурень, Ванька-дурень та ін.) – як правило, ледацюги. Вказана 

дихотомія пояснюється належність героя до різних етнічних груп, а отже, ідеться 

про відмінність української та російської світоглядної парадигми. Стійко 

втримавшись від страхів, чоловік у результаті здобуває «царицю», а потім 

лякається таки від влитої за пазуху води з рибою – кінцівка, що супроводжується 

введенням елементів народного гумору. Така характеристика свідчить про 

настанову казки на розважальність [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 206, спр. ІІІ, 

арк. 140-142, 7, Дод. Б, № 7].  

Текст «Про татарські набіги», записаний Г. Нудьгою, порушує іншу важливу 

проблему, пов’язану з ідентифікацією жанру. Фольклорист вказує на належність 

аналізованого тексту до жанру казки, натомість у нашій роботі висловлено 

припущення про те, що текст має виразні ознаки іншого епічного жанру – легенди. 

Артикульована нами позиція ґрунтується на спостереженнях Л. Дунаєвської: 

«Явище подібності генеалогічного зв’язку в оповіді спонукає до висновку, що 

казка в тій формі, в якій вона дійшла до нас, може розглядатися як форма якогось 

іншого художнього мислення, ніж легенда, що легенда завдяки своїй «логічній» 

структурі зв’язку мотивів – це явище пізніше, ніж казка. Вона належить до періоду 

міфа розвиненого» [92, с. 22]. Наприклад, у тексті майже відсутні епічні 

нашарування більш раннього періоду, типові для казок. Натомість маємо 

достатньо «логічно структуровану» розповідь про трагічну історію полону сестри 

та брата часів татарської навали. Як бачимо, у тексті присутні численні соціальні 

нашарування, що відображають суспільно-політичні проблеми визначеної 

історичної епохи. Зокрема, матір, що через три роки віднаходить своїх дітей і хоче 

забрати на рідну землю, не може вмовити до втечі дочку, яка на чужині вийшла 

заміж і має власних дітей. У такому разі можна провести паралель із думовим 

епосом: Маруся Богуславка з однойменного фольклорного твору переказує 

батькам через визволених козаків-невольників те, що вона вже не зможе 
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повернутися в рідний край, адже вона «побусурманилася». Відтак, у згаданих 

текстах (і в легенді, і в думі) виразним є християнський мотив, що породжує іншу 

опозицію – своя / чужа віра. Розриваючись між родинним обов’язком і любов’ю до 

дітей, дівчина (головна героїня) встромлює в серце кинджал та гине. Усі ці ознаки 

вказують на спорідненість сюжету записаної Г. Нудьгою легенди із баладними 

мотифемами: сумний настрій, самотність головного героя, гострий конфлікт, що 

закінчується трагічно, тощо. [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 206, спр. ІІІ, арк. 138-

139, Дод. Б, № 6]. 

Принагідно до аналізу фольклористичної спадщини Г. Нудьги слід 

наголосити на тому, що в записах матеріалів науковця системно відображено 

буттєві реалії початку ХХ ст.: зросійщення населення, більшовицька ідеологія, а 

отже, і політика колективізації та «культурної революції». Усе це стимулювало 

«повернення до життя» нових різновидів суспільно-побутової лірики – 

колгоспних, трудових пісень, комсомольських частівок («В нашім селі новина», 

«Смотрю на улице толпа», «Ой піду я у колбуд») тощо. Саме кінець 20-х рр. 

ХХ ст. був часом інтенсивного нищення традиційної культури українців і 

примусового насадження штучної, так званої пролетарської культури. Врахуймо, 

що цій меті було підпорядковано роботу «Комісії з радянських традицій, свят і 

обрядів» при Раді Міністрів УРСР. Як бачимо, йдеться про підтримку проведення 

з боку держави. Історичний досвід свідчить про те, що такий стан справ 

уможливлює стрімкий розвиток культури, однак у чітко визначених ідеологічних 

параметрах. 

Пісенний репертуар с. Лип’янки представлений різножанрово: передусім 

ліричними, родинно-побутовими, трудовими піснями. Означені жанри, зазвичай, 

репрезентують традицiйне бачення народом прекрасного, героїчного, високого і 

низького, трагiчного й комiчного, вiдображають стереотипи поведiнки етносу, якi 

тiсно пов’язанi з його свiтоглядними уявленнями. 
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У родинно-побутових піснях відображені особливості родинного життя, 

побут та взаємовідносини людей. Найхарактернішими рисами записаних 

Г. Нудьгою пісень про кохання традиційно є ніжність, долання перешкод до щастя 

закоханих, образи ворогів та розлучників, що актуалізовано в тексті:  

Чогось мені чудно/Чогось мені дивно/ 

Вже четвертий вечір / Милого не видно/ 

Не видно, не видно/Та ще й не видати/ 

Повів до Дунаю / Коня напувати / <…> 

На жовтім пісочку / Два слідочки знати/ 

А ширший слідочок / коня ворога/ 

А другий слідочок/ Милого мого [АНФРіФ ІМФЕ, Ф8-3, од. зб. 206, спр. ІV, 

арк.153-154, Дод. Б, № 13].  

Звернімо увагу й на інший текст пісні:  

Смутний вечір, смутний ранок / Десь поїхав мій коханок, /  

Десь поїхав, тай немає, / Серце моє умліває. / <…>  

Як об’їхав всю Вкраїну / пустив коника в долину /  

Пустив коника в долину / Сіделечко на калину/ <…> 

Вставай милий, годі спати, / Прийшли турки коня брати,/  

А я турків не боюся / Я з турками поміряюся [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 206, спр. V, арк. 168-170, Дод. Б, № 17]. 

Суспільно-побутові пісні, що виникли у ХV-ХVI ст., своїми витоками 

сягають традицій побутування інших пісенних жанрів, тобто генетично пов’язані з 

календарною обрядовістю. Але оскільки їх поява ототожнюється з формуванням 

різних соціальних верств, то й специфіка таких пісенних творів зумовлена 

особливостями життя й побуту, світосприйняттям цих суспільних груп. Логічно, 

що у згаданих піснях на суспільно-побутову тематику відображену проблематику, 

близьку й притаманну, в першу чергу, певним верствам населення. Відтак, 

зважаючи на всі названі особливості, поширеність аналізованих ліричних текстів 
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не набула масового характеру, порівняно з іншими пісенними різновидами. 

Укотре зреалізовано ідею невіддільності аналізу фольклорних текстів, явищ: 

формування соціальних груп у процесі розвитку суспільства породжує нові твори, 

що відображають аксіологічні параметри у ставленні народу до означених 

осередків.  

Так, досить показовими у визначеному контексті є записані Г. Нудьгою 

бурлацькі пісні, які ідейно близькі до козацьких. Тестовий аналіз фольклорних 

творів дозволяє вказати на те, що в них відображені почуття, настрої, як правило, 

сильної особистості, яка має власну гідність і не байдужа до долі своєї 

батьківщини. Цікаво, що твори, записані фольклористом пізніше, ілюструють 

переважання настроїв пригніченості, песимізму, примирення з долею злидаря і 

нещасної людини. У досліджуваних текстах змальовано картини морального 

приниження бурлаки, а отже, репрезентовано прагматичний, позбавлений високих 

ідеалів, погляд на життя:  

Стоїть явір над водою / На воду схилився, / 

Сидить козак у неволі, / Сидя зажурився. / 

Не хилися ти явірку / Ти ще зелененький /  

Не журися козаченьку / Ти ще молоденький / 

Ой як мені не хилитись / Вода корінь миє /  

Ой як мені не журитись/ Як серденько ниє. /  

Ой на воді два лебеді / против води гнуться /  

На козака парня молодого кайдани куються [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 206, спр. V, aрк. 162-164, Дод. Б, № 15].  

Досить показовим є використаний у тексті паралелізм: явір-козак, 

зелененький-молоденький. Окрім того, такий прийом зреалізовано не лише 

однослівними, а й багатослівними конструкціями: вода корінь миє / серденько ниє, 

на воду схилився / сидя зажурився. 
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Звернімо увагу в актуалізованій дослідницькій парадигмі й на інший текст 

бурлацької пісні: 

Під горою, під крутой / Там лежало тіло / 

Бурлацькеє біле / Все в чужій стороні. / 

Все в чужій стороні / Ніхто не заплаче / 

По білому тілу / Ой ні брат, ні сестра / <…> 

Зроби мені брате / вірний товаришу / 

З клен дерева труну / <…> 

Та будеш ти брате/ вірний товаришу / В сосновій лежати [АНФРіФ ІМФЕ, 

Ф. 8-3, од. зб. 206, спр. V, aрк. 165-167, Дод. Б, № 16]. Оскільки тексти є одним із 

найбільш давніх фольклорних зразків, зрозуміло, що в них зреалізовано типові 

вербальні формули: наприклад, подвійне заперечення «ніхто не заплаче», «ні 

брат, ні сестра»; риторичні звертання «брате», «вірний товаришу»; постійні 

епітетні конструкції «крута гора», «чужа сторона» тощо. 

У фольклористиці радянської доби помітними є етапи криз і піднесень [82, 

c. 674], нові буттєві реалії, започатковані радянською владою, сформували нові 

різновиди суспільно-побутової лірики – колгоспні пісні, трудові пісні, 

комсомольські частівки. Нова ідеологія, що активно насаджувалася радянською 

владою, сповна відобразилась у цих фольклорних творах: зокрема, йдеться про 

оспівування колективізації, радянських партійних керманичів, електрифікації села, 

праці на благо радянської батьківщини. Досить активно в цей час поширювався 

жанр частівок («частушок»), у яких розкривалися переваги нового колгоспного 

життя:  

Фальшування традиції, штучний «виплід» творів-симулякрів із домінантною 

тематикою: уславлення радянських партійних керманичів, електрифікація села, 

оспівування праці на благо радянської батьківщини. Серед пісенних жанрів 

особливої популярності в селянському середовищі набуває частівка («частушка»), 

у якій розкриваються «переваги» нового колгоспного життя: 
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Ми згадуєм, як у панів / Було гірко жити. / 

Тепер і раді і школи / Тільки веселитись; 

Як була колись я бідна, / Працювала в куркуля, / 

А тепер в колгоспі нашім / Всі лани і вся земля [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од.зб.206, спр. І aрк. 123]. 

Звернімо увагу й на інший текст частівки, представлений у записах 

Г. Нудьги. Особливо показовою у наведеному тексті є нова асоціативна паралель: 

колгосп ототожнюється із працею «на волі». Зрозуміло, що йдеться про абсолютно 

новий мотив у частівці, підпорядкований ідеології комунізму: 

Та й весело тепер жить, / Я вже в комсомолі /  

Не піду до пана служить / А роблю на волі [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 206, спр. І, aрк. 123].  

Логічно, що тексти Г. Нудьги вказують на популяризацію теми вступу 

молоді до комсомолу. Прославляються трудові звершення та й загалом радянські 

блага, які прийшли до села із насадженням радянської ідеології. В аналізованих 

текстах римуються співзвучні слова, немає виразного художнього спрямування. 

Усе це дозволяє говорити про відсутність базових першотекстів, на яких постали 

ці частівки, а отже, останні є типовими зразками квазі-фольклору:  

Я не піп, я не дяк / Я не богомолка /  

Іще трохи підросту / Буду комсомолка [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 206, 

спр. І, арк. 125, Дод. Б, № 2].  

Виразно простежуються домінантні реалії доби (стахановка, ланка) у 

записаному Г. Нудьгою наступному тексті частівки з Кіровоградщини: 

Я вже стала стахановка / І перед взялась вести /  

Молоднеча моя ланка / пише Сталіну листи. /  

Обіцянки, любий Сталін, / Виконали гарно, / 

І надалі наші сили / Не пропадуть марно [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 206, 

спр. І, арк. 123, Дод. Б, № 2]. Як бачимо, абсолютно типові рими вести-листи, 
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гарно-марно є доказом швидкого «складання» тексту, підпорядкованого 

маніпуляційним впливам, зреалізованим владою. У такому разі фольклор 

мислився як найбільш продуктивний засіб поширення ідей комунізму, своєрідний 

«ретранслятор політики партії». Звернімо увагу на звеличення образу Сталіна, що 

досягається шляхом уживання постійного епітета «любий». Окрім того, у тексті 

частівки засвідчено й іншу настанову партії: називання всіх за прізвищем (в 

аналізованому тексті – Сталін), що створює помилкове враження рівності, певну 

інтимізацію у спілкуванні. 

Звернімо увагу на трансформацію народної ідеології в оцінці призначення 

жінки, актуалізованій у зібраних текстах частівок. Очевидним «досягненням» 

жінки є кількість трудоднів, а отже, сатиричними є і рядки про технічний прогрес, 

який позначився на рівні життя кожного селянина: 

Я тисячниця у колгоспі / Трудоднів 700 я маю /  

Світить в хаті електрика / Та ще й радіо співає [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 206, спр. І, арк. 122, Дод. Б, № 1]. 

Таким чином, у досліджуваних зразках текстів Г. Нудьгою зібрано 

унікальний історико-культурний матеріал, що характеризує розвиток різних 

жанрів української народної творчості 20-30-х рр. ХХ ст. та є джерелом аналізу 

процесу актуалізації національних особливостей поетичних та прозових 

фольклорних творів. 
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2.3. Контент-аналіз польового матеріалу, зібраного Г. Нудьгою у 30-х рр. 

ХХ ст. (завод ім. Дзержинського, м. Київ)  

 

Разом із визначеним вектором європейської інтеграції України та 

посиленням глобалізаційних культурних взаємозв’язків підвищується також 

інтерес до питань національної унікальності, культурної ідентичності, що 

виступають як головні виразники національної самосвідомості. Усе це стимулює 

розвиток наукових досліджень фольклорної спадщини як скарбниці культурно-

історичного досвіду народу та вивчення маловідомих її сторінок.  

Фольклорні матеріали, зібрані вченим у різних куточках і регіонах України, 

на сьогоднішній день ще не достатньо досліджені для того, щоб можна було 

належно оцінити внесок Г. Нудьги (йдеться передусім про збирацьку діяльність) у 

розвиток української фольклористики.  

Особливу цінність для наукових досліджень становлять його польові записи 

1930-х рр., оскільки цей період був надзвичайно складним і суперечливим не лише 

для розвитку власне наукового пошуку, а й загалом для життя та становища всіх 

сфер буття в тодішній радянській Україні за умов сталінських репресій та штучно 

організованого голодомору 1932-1933 рр. та 1937 р. Сам Г. Нудьга зазначав: «на 

Україні з 1921 по 1937 рік репресіями й голодом знищено 16 мільйонів людей. 

1921 рік – 5 мільйонів; 1930 – 2,5; 1933 – 7; 1937 – 1,5. Всього 16 мільйонів 

чоловік. Це населення середньої європейської держави. Хто в світі пережив таку 

страшну трагедію?!» [213, c. 207].  

На хвилі українізації 1920-х рр. відбувається активний розвиток культурної 

сфери України, зокрема науково-фольклористичних студій академічного рівня. 

Так, постійно діяла заснована при Всеукраїнській Академії наук спеціальна 

Етнографічна комісія, що за результатами своїх досліджень видавала власну 

періодику – «Етнографічний вісник» та «Бюлетень Етнографічної комісії ВУАН». 

Науковцям-етнографами здійснювалися численні фольклорні експедиції зі 
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збирання народного фольклору. Проте вже з початку 1930-х рр., із посиленням 

ролі партійної радянської ідеології, питомий фольклор зазнає трансформаційного 

впливу і «орадянщення», коли народні форми заповнювалися ідеологічно 

«правильним» змістом із вихвалянням нового радянського ладу, партії, 

комсомолу, колгоспу. Напрацьовані дослідниками набутки часто знищувалися, а 

багатьох науковців заслано до таборів, а то й розстріляно. 

Особливо цінними в такому дослідницькому дискурсі є зауваження 

О. Бріциної: фольклорні «студії набули відвертої політизованості, що особливо 

яскраво виявлялася при дослідженні явищ сучасності, зокрема робітничого 

фольклору, пісенних новотворів тощо. Інтерес до поточного фольклорного 

процесу, надзвичайно продуктивний сам собою, не був усебічним, через те з поля 

зору випадали важливі характеристики буття усної традиції, тоді як увага 

переважно концентрувалася довкола питань усної пролетарської творчості» [21].  

Саме тому звернення до збирацької діяльності Г. Нудьги періоду 1930- х рр. 

та вивчення фольклорних першоджерел уможливлює виявлення того суспільно-

історичного впливу, яким позначені ці тексти, та простеження характеру 

трансформації традиційних особливостей творення усної народної творчості.  

Особливо цінним є фольклорне зібрання Г. Нудьги з огляду на увагу 

дослідника до міського фольклору, зокрема до робітничого. Зіставлення творчого 

колективного феномену у диспозиції село / місто (землероб/робітник (пролетар)) 

могло б увиразнити полярність аксіологічної картини світу суб’єкта творчості чи 

своєрідну її модифікацію (мутацію), коли традиційний землеробський текст 

прирощує пролетарські ідеологеми, робітничі смисли. Завод ім. Дзержинського в 

1937 р. був одним з найбільших машинобудівних підприємств України (зараз 

Київський завод електротранспорту), історія його сягає 1906 р. та розпочинається 

із заснування Головних трамвайних майстерень. За радянської влади завод носив 

ім’я польського комуніста Т. Домбаля, який був розстріляний як ворог народу в 

1937 р. Тоді ж заводу присвоїли ім’я Ф. Е. Дзержинського. 
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Зібрані в ході цієї експедиції фольклорні твори досить умовно розподілені за 

хронологічним принципом. Також записаний матеріал маркується належністю до 

«дожовтневого» та «радянського» періодів, що стосувалося й попередніх зібрань 

ученого. За жанровими характеристиками зібрані Г. Нудьгою фольклорні тексти 

можна поділити на анекдоти, казки, оповідання / оповіді, пісні, частівки, вірші, 

приказки. Так, наприклад, серед записаних 29 текстів аналізованого періоду 

5 анекдотів, 7 казок, 10 оповідань / оповідей, 1 пісня, 3 частівки, 2 вірші, 1 аркуш 

із приказками. Результати дослідницько-пошукової парадигми Г. Нудьги 

аналізованої доби у відсотковому співвідношенні відображено в Діаграмі 3:  

 

Діаграма 3. Жанрова парадигма фольклорного матеріалу, зібраного 

Г. Нудьгою на Київщині (завод ім. Дзержинського) 
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Детальніше розглянемо та проаналізуємо представлені жанри та їх 

семантичні особливості, оскільки проведений нам аналіз фактологічного 

матеріалу засвідчив іншу картину. Так, нами пропонується така жанрова 

класифікація текстів, записаних Г. Нудьгою на заводі ім. Дзержинського: серед 

записаних текстів аналізованого періоду анекдот становить 6 %, казка соціально-

побутова – 15 %, казка чарівна – 7 %, оповідання – 32 %, пісня родинно-побутова 

про кохання – 4%, частівка 35%, приказки – 1 %. 
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У репертуарі робітничої аудиторії (яку складають і селяни-заробітчани) 

переважають прозові жанри: зокрема, це народні оповідання здебільшого на 

релігійну тематику («Слухайте, що Оврам мовить», «Погризіть, батюшка», 

«Трапився такий випадок яких рідко», «Зібралися п’ять попів на храм»); у яких 

висвітлено тему колективізації («Як дід Панас обдурив куркульку»). У польових 

записах також фігурують декілька анекдотів: «Любий врач», «Їде у поїзді німець», 

«Найняв циган хлопця до куркуля», «В одному приході», «Анекдот про попа». 

Українська народна проза сформувалася і функціонує в загальній системі 

фольклору. Вона стала суттєвим фактором впливу на різні види мистецтва. У 

представлених записах дослідника зібрано в основному соціально-побутові казки, 

зокрема, такі: «Як злодій обдурив попа», «Жив один хазяїн», «Жив один мужик», 

«Казка про охфіцера і кобилу», «В одному селі жив один дядько». Окремі назви 

казок не визначені, тому вони взяті за першими рядками записів.  

Загалом, якщо говорити про народнопоетичний жанр казки, то в «сучасній 

українській фольклористиці прийнято виділяти три основні жанрові різновиди 

казок: чарівні (або фантастичні), казки про тварин і соціально-побутові (або 

новелістичні)» [242, c. 133]. Серед дослідників немає одностайної думки щодо 

витоків казки як фольклорного жанру: її коріння виводять з міфології, релігійних 

язичницьких вірувань, ритуалів та обрядодій, що формувалися протягом століть. 

Єдине, що з упевненістю можна констатувати, так це те, що казка за своїми 

семантично-жанровими особливостями є синкретичним твором, який здатен 

акумулювати в собі та відображати певні рівні світовідношення, філософського 

осмислення дійсності та світоглядних настанов.  

Казка як різновид прозового фольклору вбирає в себе також досвід, 

традицію творення, та специфічні риси національної словесної творчості. 

Схематичність сюжетної побудови казок, що переважно повторює численні 

варіанти ще прадавніх міфів щодо світобудови, боротьби добра та зла тощо, 

відображає також різні ступені нашарування соціально-історичного досвіду 
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пізніших періодів, що в підсумку дає підстави говорити про акумулювання в ній 

національно-культурного самоусвідомлення народу, його ментальності, способів 

мислення і дій. Така тенденція спостерігається навіть у чарівних казках. 

Тематично багаті й різноманітні є чарівні казки. Відповідно, їхні модифікації 

представлено і в записах Г. Нудьги. Наприклад, у багатьох казках присутній 

сюжет про двох братів, один із яких багатий, інший – бідний. Схожою тематикою 

характеризується записана фольклористом казка «В одного діда було двоє 

близнят» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 194, арк. 21-25, Дод. В, № 8]. У тексті 

йдеться про буттєву пов’язаність близнюків, яких батько випустив «у світ» долі 

шукати. Зауважимо, що записана Г. Нудьгою казка є наскрізь символічною: 

наприклад, число «сім», до тлумачення якого ми вже зверталися в попередньому 

підрозділі. Також важливими є символи дорога, перехрестя, що асоціюються 

передусім із долею, пошуком життєвого шляху тощо. У тексті виразним є 

авантюрне начало: «можете розійтися, хто у яку сторону захоче». Символічним 

поєднанням їхніх доль є ніж, устромлений «у дуба». Життєві перипетії призводять 

до того, що одного з близнюків та його друзів-звірів зла чаклунка («волшебниця, 

яка околдовувала все, що їй не нравилось») перетворила на каміння. Як бачимо, 

з’являється константний образ для українського фольклору образ чаклунки / 

ворожки / волшебниці, що має надможливості. Про накладання соціальної 

парадигми (пізнішого пласту) культури на міфологічні релікти, що становлять 

підґрунтя основного сюжету, свідчать сюжетні елементи, пов’язані з допомогою 

братів один одному: другий близнюк, «відчувши» біду, вирушає на допомогу 

братові, долає злу чаклунку та визволяє рідну людину. Отже, проведений нами 

аналіз записаного Г. Нудьгою тексту, дозволяє визначити його належність до 

жанру чарівних казок. 

В аналізованому зібранні Г. Нудьги є ряд казок, тематично схожих на казки 

про дідову та бабину дочку, де добро винагороджується, а зло карається. Саме до 

такого типу належить казка із записів фольклориста «Жив у одному селі чоловік з 
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дочкою» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 194, арк. 19-21, Дод. В, № 7]. Сюжетна 

лінія увиразнена оповіддю про невдале одруження чоловіка, коли мачуха починає 

гнобити падчерку, а свою дочку, навпаки, жаліти. Подібний варіант чарівної казки 

представлено і у збірнику О. Кольберга «Казки Покуття» під назвою «Цорка 

(дочка) і пасербиця» [139]. Однак у кожному фольклорному зразку увиразнено 

місцеві реалії регіону, з якого походить казка. Парадигма сучасних наукових 

пошуків дозволяє означити й інший вектор сюжетної спорідненості: подібні 

тексти існують і в західноєвропейському фольклорі. Наприклад, казка 

«Попелюшка» (найбільш відомими є редакції Ш. Перро, братів Грімм) демонструє 

один із найпопулярніших сюжетів у фольклорі різних народів світу: зафіксовано 

понад тисячу варіантів. У контексті аналізу сюжету казки, записаної Г. Нудьгою, 

особливо показовим є варіант тексту давньочеського фольклору. Наприклад, 

головними є материна дочка й батькова дочка (звернімо на розбіжність родинних 

зв’язків та їх номінацій відповідно). Також іншим є прагнення української «баби» 

стати багатою, на противагу мачухи в європейських зразках, яка прагне стати 

вродливою.  

Подальший розвиток подій у казці «Жив у одному селі чоловік з дочкою» є 

додатковим аргументом висловлених тверджень: дівчина губить на смолі 

черевичок, яку парубок навмисне розлив. Невдовзі героїня казки, незважаючи на 

численні перепони мачухи, таки зустрічається з коханим – очевидно, що 

черевичок слугує в такому разі ідентифікатором (ідеться про мандрівний сюжет, 

співзвучний із казкою «Попелюшка»).  

Поширений сюжет викладений і в записі іншої казки – «Жив один мужик», 

що аналогічний популярній чарівній казці «Ох» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 194, aрк. 15-16, Дод. В, № 4]. Єдиного сина чоловіка (традиційно – 

«дурня») віддають незнайомцю на перевиховання (подібні записи Г. Нудьги були 

зроблені на Кіровоградщині – «Ванька-дурачок») [Див. підрозділ 2.2.]. Через рік за 

допомогою синових підказок батько забирає останнього додому, але, навчившись 

https://uk.wikipedia.org/wiki/РЁР°СЂР
https://uk.wikipedia.org/wiki/Р‘СЂР°С‚Рё_ТђСЂС–РјРј
https://uk.wikipedia.org/wiki/Р¤РѕР
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чарівним перетворенням, син вступає в боротьбу зі своїм учителем 

(перетворюється соколом, якого наздоганяє яструб, стає перснем на руці дівчини, 

розсипається пшоном). Урешті-решт, головному героєві вдається «вивернутися» 

[АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 15-16, Дод. В, № 4].  

У багатьох зразках, зібраних Г. Нудьгою, казкових текстів головний сюжет 

формується й розвивається довкола родинного конфлікту між членами сім’ї: між 

чоловіком і дружиною, батьком та сином. Зокрема, Г. Нудьгою зроблено запис 

казки про чоловіка і його племінника («В одному селі жив дядько»), які разом 

заробляли гроші в сусідніх селах, розповідаючи різні побрехеньки та небилиці. А 

коли прийшла черга ділити гроші порівну, дядько починає хитрувати. Проте 

племінник, врешті, викриває всю брехню дядька, коли той вдає свою смерть, 

лежачи у викопаній могилі – племіннику вдається налякати дядька, імітуючи 

лютий рев сусідського бичка [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 25-27, 

Дод. В, № 9]. У сюжеті присутній певний комізм ситуації. Відсутність 

фантастичних елементів, виразної символіки усе це дозволяє чітко визначити її 

генологічну віднесеність: соціально-побутова казка [92] Розвиваючи 

класифікаційні характеристики, запропоновані Л. Дунаєвською, цілком логічно 

вважати аналізований текст дидактичною казкою – одним із різновидів соціально-

побтової. 

Загалом, як уже було зазначено, тематика соціально-побутових творів, 

записаних Г. Нудьгою, і , в першу чергу, казок стосується переважно подій і життя 

суспільства, громади, а тому головними дійовими особами таких творів є, як 

правило, представники різних соціальних верств і прошарків. Аналізовані образи 

традиційно типізовані та узагальнені, часто сюжет творів вибудовується на 

їхньому протиставленні. Окрім того, наголосимо, негативні риси характерів та 

особисті якості активно висміюються, завжди вітається переможний народний 

гумор. Принагідно звернімо увагу на запис казки «Як злодій обдурив попа». 

Кирило, головний герой казки, краде пару коней у місцевого попа, але водночас 
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приходить сповідуватися, позаяк був «віруючий і богобоязливий» [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 1-3, Дод. В, № 2]. У сюжеті виразними є 

антипопівська мікротема, що, за класифікацію Л. Дунаєвської (в основі поділу – 

характер головного конфлікту) належить до сатиричних казок [92, с. 96]. Панотець 

передчасно радіє, що зможе привселюдно зганьбити Кирила своїм зізнанням перед 

парафіянами, про що їх і попередив («Все, що промовить Кирило, вважати 

чистою правдою і не піддавати сумніву») [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, 

aрк. 1-3, Дод. В, № 2]. Але у тексті виразною є винахідливість головного героя: 

Кирил схитрував, сказавши, що «всі риженькі діти на селі – від попа» [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 1-3, Дод. В, № 2], що спровокувало бійку та 

вигнання попа з приходу [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 194, aрк. 1-3, Дод. В, 

№ 2]. Відтак, казка демонструє народне уявлення про служителів церкви. Така 

морально-дидактична настанова казки була співзвучною радянській ідеології, 

атеїстичної за своєю суттю. Усе це, на нашу думку, забезпечило життя казки, а 

отже, і її запис Г. Нудьгою. 

Важливим джерелом фольклорних досліджень Г. Нудьги стали також 

народні оповідання, які, по-перше, мають посутнє значення для «вивчення 

феномену повсякденного життя й культури, об’єктивоване в оповідній формі. По-

друге, розповіді людей про своє життя допомагають зрозуміти суспільні явища 

загального характеру, оскільки їх змістове наповнення визначається особистим 

досвідом конкретної людини та ідеологією соціальної групи» [267, c. 302]. 

Основу сюжету народних оповідань становить, зазвичай, один, або декілька 

епізодів, пов’язаних між собою логікою викладу. Тематично такі оповідання 

висвітлюють переважно буденні справи та події як місцевого, так і регіонального 

значення, інтереси певної громади або групи колективу тощо [92]. Як свідчить 

проаналізований матеріал, сюжетні лінії оповідань та соціально-побутових казок 

можуть бути дещо схожими та переплітатися.  
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Додаткової аргументації потребує не вироблена Г. Нудьгою термінологія 

аналізованих текстів. Складності додає і той факт, що співробітники Інституту, які 

опрацьовували архів фольклориста, теж не зовсім коректно визначили жанрову 

маркацію окремих текстів. Можемо припустити й те, що архівацією польової 

спадщини ученого займалися не фахівці-фольклористи, а чиновники, так звані 

«агенти» НКВС, які були приставлені стежити за «чистотою рядів» цеху 

науковців-гуманітаріїв. Сучасна фольклористична генологія дозволяє 

схарактеризувати записані Г. Нудьгою оповіді як оповіді-бувальщини, які 

характеризуються: а) правдоподібністю; б) ознакою теперішнього чи порівняно 

недавнього часу; в) локальною прикріпленістю [92, с. 38]. У записаних Г. Нудьгою 

текстах викриваються недоліки попів та церковників, їхня «загребуща» вдача. 

Така характеристика споріднює жанрові ознаки оповідань-бувальщин із 

аналізованими нами вище сатиричними казками. У творі «Слухайте, що Оврам 

мовить» йдеться про ксьондза, який любить жити задурно, набираючи в борг 

краму та продуктів. У черговий раз відправивши наймита Гриця до крамаря, де 

той отримав відмову, вийшло так, що Гриць знеславив ксьондза під час 

відправлення служби, озвучивши дослівно те, що переказали йому [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 194, aрк. 4-6, Дод. В, № 3]. Як бачимо, знову використано 

прийом гри слів, що увиразнює настанову на витівку, винахідливість тощо. 

В окремих оповіданнях переплітаються відповідні індустріальні реалії життя 

з казковими сюжетами, тобто вкотре доводиться аксіоматичне положення про 

здатність фольклору відображати світоглядну парадигму народу, з усіма 

перипетіями. Зокрема, в оповіданні «Заводчик Серьожа і робочий» йдеться про 

пророкування одруження дочки багатого заводчика з бідним калікою. 

Намагаючись упередити таку ганьбу та небажаний шлюб, «Заводчик Серьожа» 

позбавляється від хлопця, викинувши того в бочці в море. Тема подорожі є однією 

з найбільш поширених у світовому фольклорі. Однак, як правило, жертвою таких 

«мандрів» є дитина, присутність якої заважає реалізації завдань головних героїв. 
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Цікаво, що діжкою може слугувати кошик, скриня, ящик тощо. Наприклад, 

К. Мяло зауважує, що такі мандри є метафорою «потойбічних» подорожей 

сонця [174, с. 244.]. Відтак, аналізований сюжет заприявляє спорідненість зі 

східними обрядовими дійствами. Відзначимо, що подібний мотив (звісно, що у 

трансформованому вигляді) представлено у творі О. Пушкіна «Сказка о царе 

салтане» [233]. Принагідно слід вказати і на алюзії з біблійним текстом: Мойсей 

дитиною був залишений у засмоленому кошику на березі Нілу [233]. 

Окрім того, у тексті казки, записаному Г. Нудьгою увиразнено також мотиви 

фатуму – долі. Зрісши в іншому місці, хлопець все одно знайомиться з дочкою 

заводчика та приходить до нього працювати. Намагання знову хитрувати та зжити 

сироту зі світу обертається для заводчика смертю, а бідний сирота в результаті 

торжествує, ставши володарем майна [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 16-

18, Дод. В, № 5].  

Абсолютно реалістична історія стала сюжетом оповідання «1905 рік» про те, 

як у Радомишльському повіті батрак Микита мав завдання розповсюдити 

революційну літературу. Будучи спійманим «на гарячому», Микита, однак, не 

розкаюється у скоєному, а зухвало заявляє приставу, що «Ти мене з мужика не 

скинеш, а я тебе з пристава завжди» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 43, 

Дод. В, № 15]. У такому разі відсутність у тексті фантастичних елементів, вигадки 

пояснює жанрове визначення автора – «оповідь». 

Різновидом аналізованого жанру є гумористичні оповідання (таке 

визначення зроблено працівниками Інституту). У збірці фольклорних записів із 

заводу ім. Ф. Е. Дзержинського, зроблених Г. Нудьгою, представлено декілька 

таких творів: «Погризіть батюшка», «Трапився такий випадок яких рідко…», «Як 

дід Панас обдурив куркульку», «Зібралися 5 попів на храм» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-

3].  

Зауважимо, у ряді фольклорних текстів поширеним є образ селянина, який у 

різних життєвих ситуаціях завжди за допомогою хитрощів «обігрує» панів. Проте 



93 
 

сюжет багатьох прозових творів будується також довкола певного соціально-

побутового конфлікту між наймитом та господарем, паном, де в підсумку наймит 

завжди виявляється спритнішим, аніж господар. Отже, це потверджує 

землеробську соціумну суб’єктність текстів, які потрапили в робітничий 

репертуар через селян-заробітчан. 

Інший текст, оповідь «Як дід Панас обдурив куркульку», увиразнює 

винахідливість головного героя: 70-річний дід, найнявся стерегти баштан, а за те 

отримував вкрай погане харчування. Намагаючись самотужки поліпшити своє 

становище, дід пропонує господині («куркульці») висидіти, між справою, «штук 

700 курчат» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, арк. 44-45]. Погодившись на таку 

химерну пропозицію, «куркулька» привозить аж вісім сотень яєць, сподіваючись 

через три тижні отримати курчат. Весь цей час дід розкошує, споживаючи яєчню, 

натомість у визначений час перед господинею вдає заклопотану курку-квочку, 

імітуючи квоктання, яка не може зібрати докупи неіснуючих курчат [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф 8-3, од. зб. 194, арк. 44-45]. Звернімо увагу, як правило, у записаних 

тестах більш кмітливими є представники селянства, знедолені. Натомість пани, 

куркулі є об’єктом висміювання. 

У «дожовтневому» фольклорі значна частина творів присвячена засудженню 

попів-церковників: вони є героями не тільки, як уже зазначалося, соціально-

побутових казок, де викривають їхні негативні риси, але й гумористичних 

оповідань. Так, в оповіді «Зібралися 5 попів на храм» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 194, aрк. 46] ідеться про пияцтво та намагання попів будь-що обійти 

власноруч встановлену заборону на розпиття горілки та уникнути штрафу. В 

результаті, аби похмелитися, всі попи п’ють горілку, називаючи її безособово 

«вона».  

Оптимально короткою та максимально гумористично влучною формою 

малої оповідної прози є народний анекдот. Як відомо, до анекдотів спочатку 
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відносили не лише веселі, але й різні історії з життя, наближені до соціально-

побутових казок та народних оповідань [126].  

Фабульність, наявність композиції, вимислу, формульних зачинів, майже 

ідентична система персонажів – риси, що зближують анекдот із побутовою 

казкою; однак анекдоту як фольклорному жанру властива лаконічність (навіть за 

умови нанизування епізодів, останній завжди стоїть в опозиції до всіх попередніх, 

і їхнє зіткнення породжує сміховий момент) [126].  

У польових записах теж фігурують декілька анекдотів, зокрема: «Любий 

врач», «Їде у поїзді німець», «Найняв циган хлопця до куркуля», «В одному 

приказі», «Анекдот про попа». Як правило, у кінці кожного анекдоту звучить 

найвлучніша фраза, що резюмує розповідь та викликає схвальний гумор. Так, в 

анекдоті «Любий врач» лікар дає пораду дівчині, як позбавитися головного болю – 

вийти заміж, «тоді голова болітиме у чоловіка» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф 8-3, 

од. зб. 194, aрк. 1, Дод. В, № 1]. Особливо цікавими є прийоми гумору в 

записаному Г. Нудьгою анекдоті «Найняв циган хлопця до куркуля», у якому, 

даючи поради куркулеві щодо власного наймита, циган каже, що до їжі «лупи 

його, щоб аж шкура репалася. Щоб їв. Інакше людини з нього не буде» [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 39, Дод. В, № 14].  

В іншому тексті батюшка, нарікаючи на неодноразові крадіжки золотого, 

срібного й мідного хрестів у церкві, купив зрештою дерев’яний. Кумедності 

анекдоту додають такі слова головного фігуранта тексту, звернені до прихожан: 

«Як вкрадете й цього, то будете мене цілувати в …» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 194, арк. 47].  

Із зразків радянського фольклору, зібраного Г. Нудьгою у досліджуваній 

експедиції 1937 р., привертають увагу україномовні переробки популярних 

російськомовних текстів: «З кожним днем наша сила міцніє» та «Аж із Сходу до 

Урала». У цих квазі-фольклорних текстах яскраво виражені цінності нового 
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радянського ладу та партії, характерне прославлення комуністичних вождів та віра 

в краще «світле» майбутнє:  

З кожним днем наша сила міцніє, / З кожним днем наша міць росте, /  

Але ворог не спить – скаженіє, / Він готовить нові нам пута. /  

Але прийде той день сподівання, / Той день, що розв’яже усе, /  

Коли молот розіб’є кайдани, / І трудящим скрізь січ піднесе (записано від 

слюсаря С. Грисевича) [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, aрк. 28, Дод. В, № 10]. 

У такому разі ритміка чітко вказує на неспівмірність тексту з іншими зразками 

фольклорної лірики. Відтак, абсолютно невмотивованими є жанрова маркація 

тексту – «вірш».  

Інший текст увиразнює порушене питання, оскільки доводить неможливість 

розгляду аналізованих зразків як фольклорних текстів. Як зазначено в рукописі 

Г. Нудьги, «вірш» написаний власноруч токарем Сливняком Л.О., який його 

«оповідав у гуртожитку»: 

Аж із Сходу до Урала, / Од Москви і до Байкала, /  

Чуттям сталінських турбот/ Вхоплений наш народ./  

Жити в нас в країні Рад – / Всюди гордо це звучить/  

Без розподілу на раси – /Образ радості кипить. <…>  

Ворог без бою не здається,/ Безумовно, що прийдеться /  

Його нам перемагать, / Вчіться ж влучно в них стрілять [АНФРіФ ІМФЕ, 

Ф 8-3, од. зб. 194, арк. 29, Дод. В, № 11]. Нерівноскладовість рядків, штучний 

характер римування дозволяються означити характерні риси фальшування, не 

завжди вдалу стилізацію під фольклорні тексти. Звернімо увагу на стрижневі 

компоненти, що римуються: Урала – Байкала, турбот – народ, перемагать – 

стрілять.  

Звернімо увагу в такому разі на російськомовний варіант аналізованого 

тексту – відомої пісні «Широка страна моя родная»: 

Широка страна моя родная, /Много в ней лесов, полей и рек! // 
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Я другой такой страны не знаю, /Где так вольно дышит человек. // 

От Москвы до самых до окраин, / С южных гор до северных морей / 

Человек проходит как хозяин / Необъятной Родины своей. // 

Всюду жизнь привольно и широко,/ Точно Волга полная, течет. // 

Молодым везде у нас дорога, /Старикам везде у нас почет. <…> [153] 

Відомо, що власне пісня була написана до фільму «Цирк» у 1936 р. (слова 

В. Лебедєва-Кумача, автора тексту «Вставай, страна огромная!», музика – 

І. Дунаєвського). Вербалізовані домінанти тексту настільки узгоджувалися з 

радянською пропагандою, що невдовзі твір набув шаленої популярності 

(зрозуміло, з ідеологічним прискоренням цього процесу). Велич країни, її вождів, 

оспівані у пісні, дозволили поставити її свого часу (йдеться про роки Другої 

світової війни) в один ряд зі «священним» «Інтернаціоналом». Відтак, усі 

зазначені факти ще раз доводять те, що Г. Нудьгою був записаний фальсифікат – 

переспів відомої пісні літературного походження. Сьогодні особливо цікавим є 

той факт, що на початку 90-х рр. ХХ ст. російська влада мала намір зробити пісню 

«Широка страна моя родная» державним гімном. 

Як і в попередніх регіонах, Г. Нудьгою виявлено побутування частівок 

(«частушок»). Наголосимо, це найпоширеніший вид усної народної творчості 

аналізованого періоду. Традиційно під поняттям «частівка» у фольклористиці 

розуміється лірична словесно-музична мініатюра, що є живим відгуком на поточні 

події чи життєві ситуації, дає їм поетичну оцінку [256]. Тематично частівка вбирає 

все: й особисті відносини, і новації суспільного життя та події світового масштабу, 

і місцеві новини тощо.  

У досліджуваних польових записах Г. Нудьги представлені також частівки 

радянської тематики, де поруч із жартівливим висміюванням негативних явищ 

радянської дійсності, «прославляються» комуністичні керманичі: 

Ой піду я у колбуд, / Бо я ж милка Сєніна, /  

Заведу там патефон, / Буду слухать Леніна. /  
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Як піду я у сільраду, / Бо я милка Сєніна /  

Приколю на груді / Товариша Леніна [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб. 194, 

арк. 30-31, Дод. В, № 12]. Також в аналізованих текстах прославляється краще 

життя, яке обіцяє нова влада, та інформується навіть про майбутні пільги:  

Розквітають наші далі, / Щастя повно процвіта, / 

Бо веде нас рідний Сталін, / Більшовицький капітан. /  

Не прийдеться жінкам в полі, / На межах дітей родить, /  

По статуту їх колгосп / Від роботи ізвільнить [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб. 194, арк. 30-31, Дод. В, № 12]. 

Однак, як відомо, найпоширенішими зразками фольклору завжди були 

паремії – найкоротші фольклорні жанри. Саме паремії (прислів’я, приказки) у 

короткій образній формі відтворюють певні явища та сторони життя, представлені 

зібраними в польовій заводській експедиції різноманітними приказками, як 

«дожовтневого», так і радянського періодів.  

На відміну від прислів’їв, приказка не має у своїй структурі узагальнюючого 

характеру, та своїм змістом передає лише певний життєвий момент чи просто 

окреслює образний натяк на нього. Зокрема, зібраний Г. Нудьгою фольклорний 

матеріал вказує на особливу поширеність приказок: «Доки Бога змалюють, то 

чорта з’їси», «Насидівся, мов сорока на тину», «Немаїть грошей, іди в солому 

спати», «Гави ловити, на світі не жити», «Хоть нагорівався, зате солі наївся», 

«Привели мати Каленика, та не кажуть, як звати», «Піп як поріг переступить, так 

монету злупить», «Зустрічається, що й п’яний вінчається», «Варися борщ, а я піду 

москаля побачу», «Жінка без дзеркальця, що весілля без музики» [АНФРіФ ІМФЕ, 

Ф. 8-3, од.зб.194, арк. 32-37, Дод. В, № 13].  

Таким чином, ми бачимо, що зафіксовані Г. Нудьгою фольклорні тексти 

1930-х рр., зокрема, серед працівників київського заводу ім. Дзержинського, є не 

лише великим внеском у скарбницю культурної спадщини народу, але й 

відображають жанрове різноманіття народної творчості, розкривають характерні 
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риси звучання народної мови, дозволяють простежити динаміку суспільно-

історичних подій та явищ, відображених у їхніх текстах.  
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2.4. Трансформаційний характер фольклору в контексті ідеології доби  

 

Розвиваючи артикульовану в нашому дослідженні тезу про синкретичний 

характер фольклору, який вбирає в себе суспільно-політичні, культурні домінанти 

доби та ретранслює відповідні реаліях у текстах, різних жанрах народної словесної 

творчості, слід наголосити на тому, що на розвиткові українського фольклору 

1930-х рр. не могли не позначилися ті трагічні події почату ХХ ст., які мали місце 

в історії. Але більшою мірою він зазнав трансформаційних перетворень, як уже 

зазначалося, під впливом радянського ідеологічного агітпропу, який вкорінював 

нові ідеали й цінності, які повинні були прорости в масову свідомість населення.  

На противагу органічно витвореним народом протягом століть пісенно-

поетичного творам та фольклору інших жанрів приходить цілеспрямоване чи й 

просто планове (яке всіляко заохочувалося радянською владою) «творення» 

нового «радянського фольклору». Часто траплялося так, що на фольклорне кліше 

народних творів (образність, принципи римування) накладався інший зміст з 

іншими персонажами – відтак, поставали радянські думи, героїчні пісні, тощо. 

Деякі пісні та їх мелодії свідомо перероблювалися: у потрібних місцях 

підставлялися інші імена, реалії. Відтак, ідеться про симулякри, підробку тощо. 

Таке оспівування радянських вождів і нового життя мало на меті, 

насамперед, утвердження у свідомості українського народу нових ідеалів життя, 

моральних цінностей, принципів організації суспільних відносин. Цікаво, що 

аналізовані тексти не зазнали особливої усної трансляційної традиції, часто 

записувалися окремими «авторами», що мали завдання «створити» такі «народні» 

твори до певних визначних дат радянського святкового календаря, 

продекламувати їх привселюдно. Тобто функціонування таких фольклорних 

зразків суттєво відрізняється від традиційного.  

Разом із тим, створювалися й побутували інші, далеко не такі «райдужні» 

тексти: частівки, пісні, у яких відображено дійсну картину тогочасного 
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радянського й колгоспного життя. Так, наголошується на тому, що в селян 

відбиралося останнє майно, руйнувалися господарства, в Україні панував голод і 

холод, а всіх, хто не погоджувався із позицією влади, хто мав свою думку, 

висилали в табори чи розстрілювали (у такому разі принагідно згадати й 

біографічні відомості самого Г. Нудьги, про що йшлося у Розділі 1 дисертаційного 

тексту – М. К.): «В умовах політичних переслідувань, економічних утисків під час 

колективізації <…> окремі зразки сільського фольклору 1930-х рр. розкривають 

сумну правду голодомору, розкулачення, поневіченої долі українського 

селянина» [118, с. 178]. Звичайно, на той час такі твори далеко на завжди можна 

було оприлюднювати, особливо в чиїйсь присутності. Ідеться про власне 

фольклорні тексти, теми, сюжети яких відображали суспільно-політичний, 

культурологічний контекст доби. 

Записаний Г. Нудьгою матеріал свідчить про те, що жанрове різноманіття 

радянського фольклору переважно тяжіє до пісенно-віршових форм: особливого 

поширення набули так звані малі форми – частівки, жанровою особливістю яких є 

поширення інформації серед населення. Цікаво, що записані фольклористом 

зразки частівок відображають водночас і дрібні, і масштабні події в житті країни. 

Та головне – вони «легкі» до запам’ятовування.  

Зібраний Г. Нудьгою фольклорний матеріал у кінці 1930-х рр. у різних 

регіонах України є цікавим щодо фактології різножанрового наповнення 

народного фольклору радянським змістом, що дає змогу простежити 

трансформаційні регіональні аспекти, а також виявити особливості творення та 

побутування аналізованих текстів.  

Відтак, звернімо увагу на матеріали та результати фольклористичної 

експедиції Г. Нудьги на Чернігівщину кінця 1936 –початку 1937 рр., яка, до того 

ж, супроводжувалася окремими супутніми записами – щоденником дослідника, де 

зафіксовані враження фольклориста від спілкування з респондентами та нотатки 

про різні організаційні обставини протягом періоду збирацької роботи. 
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Ця експедиція була здійснена взимку і тривала майже місяць (від 20 грудня 

1936 р. до 18 січня 1937 р.). Судячи з означеної хронології, запис фольклорних 

текстів припадає саме на різдвяний період, проте архівні фонди не містять 

календарно-обрядового фактажу. Територіально експедиція охоплювала 

Прилуцький, Ічнянський, Іваницький, Талалаївський, Бахмацький, Конотопський 

райони Чернігівської області. 

Так, по приїзді в Прилуки 21 грудня 1936 р. експедиція на чолі з Г. Нудьгою 

визначає перший маршрут селами Чернігівщини: Переволочне – Охіньки – 

Боршна – Валки – Густиня, а вже «22 грудня вирушили «на перше полювання», 

зустрівшись з першим місцевим сільським поетом Левком Сологубом, який 

збирачам-дослідниками люб’язно надав для вивчення зошит своїх творів» 

[АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 1]. Далі експедиція переїздить до так 

званого «Удайського князівства» – с. Переволочне, що над р. Удай, де зустрілися з 

анонсованим ще в Охіньках дідом-пасічником – Василем Нестеренком. 

27 грудня дослідники виїхали далі за новим маршрутом: Ічня – Гунсівка – 

Іржавець – Порадієвка – Качанівка. У першому селі – Гнусівці Г. Нудьга зустрів 

«76-річного діда, лакея Забіли і Тарновського», який розповів «матеріал з життя». 

Про вечірнє відвідання колгоспних зборів Г. Нудьга скрушно пише: «Але і тут 

нового немає, а старого хоч одбавляй!» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 4]. 

Отже, можемо дійти висновку, що фольклориста цікавила передовсім радянська 

тематика, він хотів пересвідчитися у відповідності декларованих владою «розквіту 

творчості нового часу», але навіть колгоспні збори не дають такого матеріалу. А 

тексти таких новотворів – продукт аматорської творчості «сільських поетів» – 

таких, як Сологуб.  

Зустрівши Новий рік на відкритті клубу в Талалаївці, збирачі фольклору 

вирушають у села Гришине і Бацмани. Як бачимо з коментаря фольклориста, 

очевидно, його завданням була фіксація саме зразків-новотворів, оскільки гасло 

доби: «Новому суспільству – нові звичаї» вимагало унаочнення. Доказом такої 
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ідеологічної «метаморфози» могли стати народнопоетичні тексти про 

Конституцію («То не зірка то не ясна»), «щасливе» життя нової радянської доби 

(«Ми найщасливіші в світі», «Свято Батьківщини») та ін. 

Цікавими є власне персоналії респондентів. Так, у с. Сільченковому 

фольклористи зустрілися з «колишнім партизаном Прохором Кулебою», який «був 

у боях з Ворошиловим» та передав свої записи та спогади [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, 

од. зб.190, арк. 6-7]. У Бахмачі, як згадує у щоденникових записах Г. Нудьга, 

офіційна влада особливо не сприяла меті їхнього приїзду: «Районні організації 

(окрім секретаря РК ЛКСМУ) зустріли холодно: «Ну що ж, збірайте» [АНФРіФ 

ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 6-7].  

В Івангороді, яке Г. Нудьга характеризує як «цікаве село», у якому «жив 

художник Ге, бував Л. Толстой, і особливо був розвинений рух партизан», 

експедиція перебувала напередодні та безпосередньо в день Різдва, наступного 

дня після свята в селі відбувалася «кулачня» (кулачні бої). Цікавими є 

щоденникові характеристики дослідника: «Зараз це заборонено, а ще рік-два тому 

назад це було закон народу і нічим це було заборонить. До революції це 

проводилось офіційно». Як бачимо з коментаря, учений не оминав дослідницькою 

увагою фіксацію звичаєвості, що свідчить про намагання фіксувати фольклорне 

явище у його цілісності, комплексно.  

Щодо переважання фольклорних жанрів уселах Г. Нудьга зауважував 

(зокрема, йдеться про с. Попівку під Конотопом, у якому «до 2000 дворів, 

8 колгоспів, 2 орденоносці» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.8-3, од. зб.190, арк. 9]: «Але з 

піснею тут не високо, все захлиснула частушка. Записали тільки цікаву «Пісню 

про Леніна і Сталіна» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.8-3, од. зб.190, арк. 9]. А в 

с. Шаповалівка від діда Книша Кузьми записали пісню «Ой за гаєм, гаєм». Казок 

же не захотів розказувати, сказавши: «Це чипуха, казка ніякої пользи господарству 

не дасть» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф.8-3, од. зб.190, арк.11]. 
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Аналізуючи жанрову належність зроблених Г. Нудьгою у цій експедиції 

фольклорних записів, слід наголосити на переважанні віршів, пісень, так званих 

колгоспних частівок («частушок»), окремих прислів’їв. Так, наприклад, серед 

записаного 41 тексту 9 частівок, 5 пісень, 1 дума, 19 віршів, 2 прислів’я, 1 байка, 

2 спогади, 1 розповідь, 1 казка. Результати дослідницько-пошукової парадигми 

Г. Нудьги аналізованого періоду у відсотковому співвідношенні представлено в 

Діаграмі 4.: 

 

Діаграма 4. Жанрова парадигма фольклорного матеріалу, зібраного 

Г. Нудьгою на Чернігівщині у 1936-1937 рр. 

 

 

 

Натомість за сучасною жанровою ідентифікацією ми бачимо таку картину: 

серед записаних текстів аналізованого періоду частівка становить 20 %, байка – 

3 %, пісня-новотвір – 58 %, історична пісня – 2 %, балада – 2 %, казка соціально-

побутова – 3%, оповідь-бувальщина – 5 %, дума – 3 %, прислів’я – 4 %. 

Тематично всі записані тексти є зразками радянського фольклору з 

притаманними ідеологемами, мовними кліше та семантично-образними 

наповненнями. Усіма засобами фольклорно-художньої виразності ці твори 

покликані відобразити картину нової щасливої (а отже, відмінної від попередньої) 

радянської дійсності. Артикульована характеристика стосується паремійних 
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жанрів – прислів’їв та приказок: «Ми людьми стали, бо з нами Сталін», «Як сонце 

і земля, так Сталін і партія» [АНФРіФ ІМФЕ, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 28]. У 

такому разі посутніми є спостереження П. Сосенка та Т. Шевчук: «У радянському 

квазі- і псевдофольклорі можна виокремити наполегливе намагання, стійку 

традицію пов’язувати Леніна / Сталіна або вчення Вождя з сонцем» [245, с. 288]. 

Принагідно варто звернутися до зауважень сучасних дослідників-фольклористів: 

«В «радянських прислів’ях та приказках» замість світогляду народу відображено 

фрагменти картини світу, яку прагне сформувати в народу тоталітарна держава, і 

ця картина світу й концептуалізація дійсності мають відповідати прийнятій у тій 

державі ідеології» [253, c. 142]. Окрім того, радянські «фольклористи» 

стверджують, що існує «популярна у прикарпатських селах Буковини гуцульська 

легенда «Нема йому рівного ні в чому», в якій «гірський пастух, думаючи про 

Леніна, порівнює його з громом, вітром, сонцем». Однак пастух «приходить до 

висновку, що велич Леніна ні з чим порівняти не можна, бо грім і вітер стихають, 

сонце світить тільки вдень, а ленінське слово завжди лунає по світу, його життя 

вічно світить людям» [20, с. 7-9]. Не позбавленими таких ідеологічних інтенцій є 

зразки фольклору.  

Серед провідних тем для «народного» оспівування, поряд з прославленням 

образів вождів Леніна, а наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. – Сталіна, варто 

назвати одну з головних подій того часу – прийняття 5 грудня 1936 р. так званої 

«сталінської конституції». Відповідно до цієї Конституції було проголошено 

«перемогу соціалізму» та визначено нові виробничі відносини, що ґрунтувалися 

на колективній власності. Також у документі були задекларовані рівні права для 

всієї радянської спільноти. 

Наголосимо, цій темі були присвячені численні «новостворені» зразки як 

індивідуальної, так і штучної «колективної» творчості, до якої (що важливо) 

всіляко заохочували та яку підтримували. 
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Означені ідеологічні інтенції доби позначені і на матеріалах фольклорної 

експедиції Г. Нудьги, де тема «оспівування вождів народу», а отже, і Конституції 

Сталіна є однією з центральних. Так, у частівках всіляко прославляється нова 

конституція:  

Що у нашій конституції / Жирненькії літери /  

Їх розносять по країні / Буйнесенькі вітри [1, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 14].  

Або ж інший текст частівки: 

Дуже хороше й заможно / Нам тепер живеться /  

Ми про Сталіна співаєм / Душа пісня ллється [1, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 14]. 

Своєрідною квінтесенцією короткого викладу змісту Конституції, її прав і 

свобод є наступні рядки частівок:  

Дуся тримає газету / пильно придивляється /  

Конституцію читає, / Весело всміхається /  

В конституції новій / Дуже ясно сказано /  

Й громадянам СРСР / Всі права показано. / 

В любому СРСР / Краще всього світу /  

Маєм право працювати / Маєм на освіту. /  

В нас жінкам є всі права / Будуть і повіки / 

Користуваться ними так, / Як і чоловіки. /  

Дано право нам на працю/ Дано нам повіки /  

Одержуєм зарплатню / Врівні з чоловіками / 

Ми працюємо сумлінно / Слово дане здержуєм / 

Коли втратим працездатність / Пенсію одержуєм. / 

Є свобода говорити / Є свобода друку /  

Про невірність у цьому / Не буде ні звуку [1, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 16, 

Дод. Г, № 1].  

Достатньо показовими є й інші ліричні тексти. Так, у с. Івангород 

Бахмацького району була записано наступний «новотвір» про конституцію:  
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То не зірка, то не ясна / Із неба скотилась /  

Конституція в Кремлі / Уже затвердилась /  

Радість ясная панує / Всіх підносить, утіша /  

Конституція вже в дії / Вся радіє і віта [1, Ф.8-3, од. зб.190, арк.21].  

У «Конституції» також згадується й ім’я «вождя Сталіна»: 

Всюди лине: «Ти наш Сталін [курсив наш – М. К.]»! /  

У піснях новий закон / 

Основний він для країни / 

 Непорушний є кордон [1, Ф.8-3, од. зб.190, арк.22, Дод. Г, № 2]. 

На окрему увагу заслуговує мотив звеличення Сталіна у піснях, віршах, 

навіть частівках, причому з характерним найвищим порівнянням його з сонцем, 

що, у свою чергу, пояснюється зародженням «культу особи». Його образ 

змальовується в епітетах «сонячного», «золотого», «осяйного», якому люди 

зобов’язані всім на світі: більше того, навіть сили природи підкорядковані 

Сталіну: 

То не ясне любе сонце / Привело до щастя нас /  

То наш вождь великий Сталін / Щастя він створив для нас /  

Сонце ясне, золотеє / Всім дає життя і світ /  

Сталін мудрий і великий / Новий він відкрив нам світ / 

То не сонце ясне гріє / Гріє й освіщає /  

Слово Сталіна велике / Всіх нас согріває [1, Ф.8-3, од. зб.190, арк.25, Дод. Г, 

№ 4]. На цьому зразку увиразнюється процес фабрикування фольклору. 

Використовуючи принцип фольклорного паралелізму (порівняймо, з тексту 

козацької пісні: «Розвивайся, сухий дубе // Убирайся , козаченьку», «Завтра мороз 

буде» / «Скоро поход буде» [101, с. 310]; або «Ой на горі огонь горить / А в долині 

козак лежить», «Ой, коню мій вороненький, / А де ж мій син молоденький» [101, 

с. 316];та ін.) та постійних епітетів «яснеє сонце», властивих народнопоетичній 
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традиції, авторською анонімною суб’єктністю продукується текст, який 

маскується за фольклорною тропікою. 

У вірші «Сталін», написаним П. Кондратенком із с. Сильченкове, ім’я 

Сталіна та конституції є нерозривно пов’язаними:  

На крила широкії беркут розтяв, /  

Що з гір полетів до окраїн /  

В червоній столиці в Кремлі підписав / 

 Проект конституції Сталін / 

Як жар антрациту, як сонце вгорі /  

Як полум’я світле багряне /  

Горить мов та зірка на башні в Кремлі/ Ім’я полум’яне – Сталін [1, Ф.8-3, 

од. зб.190, арк. 44, Дод. Г, № 8]. Віршування наведеного зразка засвідчує 

авторську суб’єктність, наявні у тексті порівняння («як сонце вгорі», «як полум’я 

світле») підтверджують наше припущення про те, що визначальною креативною 

силою є авторське начало, тобто представлений зразок – фальсифікат, ймовірно, 

що власник щоденника-пісенника, П. Кондратенко, є і автором аналізованого 

тексту. 

Також «сонцесяйний» вірш про Сталіна було продекламовано на зборах, 

присвячених обговоренню конституції, вчителем-комсомольцем Кизенко А.А. в 

с. Іржавець Іваницького району:  

Одно з небесних ти світил /  

Зорієш променем надії /  

На крилах вгору ізлетів /  

Наш мужній вождь і наші мрії /  

До сонця зір сягає путь /  

Де промінь пада так яскраво / 

Життя нового встав трибун /  

Новітнє сонце наше встало. /  
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Це друге сонце наше Сталін /  

Життя нового він творець /  

Це сонце стало невгасиме /  

І серце наше всіх сердець [1, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 26].  

Функціональне призначення таких авторських текстів – декламація на 

офіційних зібраннях, пропаганда більшовизму з його аксіологією, потвердження 

культу особи.  

У культивуванні означеної поетики у сучасному фольклористичному 

дискурсі вбачається процес формування окремої радянської міфології, що 

призводить до створення нового пантеону героїв та сакралізації партійних вождів: 

«В радянській «масовій культурі» сонце чи зоря співставляється з 

Леніним / Сталіним, з ленінським вченням, комунізмом, сталінською 

Конституцією <…> розроблялися саме «мітологійні» (псевдосакральні) 

конструкції Леніна-Сонця (чи Сталіна-Сонця), а не «художні/поетичні» 

порівняння Леніна з сонцем, яке щодня світить на небі» [245, c. 287-288]. 

У квазі-фольклорному відображенні радянської дійсності значне місце 

посідає змалювання нового життя в колгоспах і на заводах, а особливо порівняння 

його зі старим життям «при панах-куркулях»:  

Що у полі стоїть груша / Буйно вона розцвіла /  

Жить заможно в колективі / Без отого куркуля [1, Ф. 8-3, од. зб.190, 

арк. 24].  

Переваги нових реалій та перспектив життя висвітлено також у «Розповіді 

колгоспниці»:  

Батько був вічним в селі батраком/ А мати була хвора /  

Батько робив, скільки здужав, панам / Ще й дома обсіла дітвора <…>  

Але прокотилось дуже «ура» / І серце моє стрепенулось / 

Я почула «Царя більше нема» / І щастя мені усміхнулось <…> 

Я учуся тепер ленінізму / Кохаю старого чекіста /  
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І росте у нас донька щаслива / Вже донька моя трактористка [1, Ф. 8-3, 

од. зб.190, арк. 35, Дод. Г, № 5]. Ми не можемо відкидати креативної потуги й 

колективного автора, припускаємо, що наведений текст спродуковано 

малоземельним незаможним селянством, для якого колективне господарювання – 

можливість господарської діяльності. Однак, беручи до уваги час фіксації тексту 

(після трагедії голодомору 1932-33-х рр.), більш логічним нам видається версія 

цілеспрямованого фальшування, намагання видати бажане за дійсність, а, 

можливо, й самозберегтися, приховуючи за позірною вербалізацією уявних 

смислів страхітливу правду про фізичне нищення землероба. 

Штучним ностальгійно-трудовим ліризмом, що актуалізує наші припущення 

про фальшування фольклору, сповнений зразок тексту, записаний Г. Нудьгою в 

аналізований період на Чернігівщині, у якому, очевидно, автор закликає уявні 

молоді літа повернутися в теперішнє краще життя:  

Так верніться літа мої / До мене у гості /  

Живу вільно, живу любо / Заможно в колгоспі <…>  

Так верніться ж мої любі / рано на розсвіті /  

Я живу життям колгоспним / Найкращим на світі [1, Ф. 8-3, од. зб.190, 

арк. 33-34]. Наукові розробки С. Єрмоленко, пов’язані передусім із аналізом 

взаємовпливу фольклору й літературної мови дають неспростовні підстави 

вважати текст, записаний Г. Нудьгою, фальсифікатом. Наприклад, текст ліричної 

пісні, де представлено тотожні символи:  

Запрягайте ж коні в шори, коні воронії, / 

Доганяйте літа мої, літа молодії. // 

Чи догнали, не догнали в калиновім мості, / 

Вернітеся, літа ж мої, до мене хоч в гості. [244]. 

Додатковим аргументом наведених тверджень є поезія Т. Шевченка 

«Минули літа молодії» (Минули літа молодії, / Холодним вітром од надії /Уже 

повіяло. Зима!), що ґрунтується на фольклорній контамінації. 



110 
 

Зауважимо, головними персонажами записаних квазі-фольклорних текстів є 

переважно герої нового часу: передовики виробництва та сільського господарства, 

чеснотами та привабливістю яких стає самовіддана праця на благо колективу, 

рідного колгоспу та радянської батьківщини. Як правило, усі свої «трудові 

подвиги» нові герої часу присвячували також «вождю Сталіну». Так, у «Пісні про 

героїню» оспівано ланкову колгоспу ім. Комінтерна Марію Демченко, яка «слово 

дала Сталіну» та зібрала з гектара 523 га цукрових буряків:  

Про «500», про героїню / Ходить слава з краю в край /  

Про Демченкову Марію/ Пісня – дужче залунай …/  

Ой ходили слухи чорні: / «Де ж це видано таке- /  

Перекрити старі норми? / Та «воно» ж ще молоде»!/   

Не така у нас Марія / До нових іде висот /  

Дам я чуєте? З гектара / Дам я чуєте? П’ятьсот! [1, Ф. 8-3, од. зб.190, 

арк. 45, Дод. Г, № 9].  

Проаналізований матеріал, зібраний Г. Нудьгою, свідчить про те, що досить 

часто в текстах представлено образ тракториста-передовика:  

В’ються стежки поза гаєм / Шелестить опалий лист /  

Я найкращий у бригаді / Комсомолець-тракторист /  

Я від зорьки і до зорьки / На колгоспівських ланах /  

Орю землю під цукровий / Під цукровий під буряк [1, Ф. 8-3, од. зб.190, 

арк. 48, Дод. Г, № 11].  

Та й загалом технічне оснащення колгоспів у селах, нові способи 

виробництва завжди викликали непідробний інтерес у населення, що, логічно, 

відображено і у фольклорних текстах:  

Сонце гріє, пахне липа / Колоситься поле-лан /  

До колгоспівського жита / Ведуть трактором комбайн <…>  

Скільки радості на полі / – дід Сироватка звідкіль - /  
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Вийшов зранку подивитись/ Як збиратимуть ячмінь [1, Ф. 8-3, од. зб.190, 

арк. 49]. 

Водночас, у контексті колективної колгоспної праці в активній фазі 

функціонування перебувають також жартівливі пісні, присвячені змагальності. 

Сюжет аналізованих текстів розгортався на основі ліричних традицій передирок та 

кпинів між хлопцями та дівчатами:  

Гей Анюто, ай Степан / Коні в сіялку – на лан /  

Гей, рушайте, гей хутчіш / Лунай пісня веселіш /  

Гей цілує сонце лан / Гей Анюто, ай Степан /  

Хто засіє га хутчіш / На змагання – веселіш /  

Гей Анютка кінча діло / Бо в Анютки коні – змії /  

А Степан лише почав / Кепсько коні доглядав [1, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 47, 

Дод. Г, № 10]. Зразки зафіксованих текстів замінюють найбільш давні 

календарно-обрядові пісні – зажинкові, жниварські, обжинкові. Новотвори, 

ймовірно, супроводжували офіційні свята врожаю, які мали заступити традиційні 

обжинки відповідно. Усе це унаочнює новий вектор ідеологічної політики 

радянської влади: «Новому життю – нову святочність!». 

У записах народної творчості 30-х рр., окрім текстів трудової та радянської 

тематики, варто виокремити суспільно-політичні твори, які присвячувалися 

актуальним на той час політичним питанням, а саме: необхідності захищати 

«країну рад» від «капіталістичного агресора», який повсякчас може «напасти», 

загальносвітовій політичній обстановці. Змістовно діалогічність текстів 

розгортається в межах двополярного світу –«соціалістичного» та 

«капіталістичного». Так, у вірші «Незабутнє готування» звучить віщування про 

розв’язання війни:  

Зараз скрізь в капіталістів / Йде готовність до війни /  

І прийшли у нас години / Незабутнії вони /  

Ось – Японія-країна / Хоче взяти ввесь Китай / 
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Але близько летить поміч / І наш вільний рідний край /  

В неї кризи раз за разом / Не вилазить з них вона /  

Ще таких країн багато / Ще найдеться не одна /  

Німеччина, Англія, Естонія, Франція / – все це капітал./  

Робітник / Готує прапор / Трубить у сігнал… [1, Ф. 8-3, од. зб.190, арк. 40]. 

У контексті сучасної політичної ситуації – протистояння Росіі всьому 

цивілізованому світові, агресивна пропаганда, яка шириться не лише на громадян 

країни-агресора, а й нав’язується іншим народам, такі фальшовані тексти, 

фіксовані Г. Нудьгою у ХХ ст., увиразнюють та унаочнюють давні кремлівські 

ідеологеми, масковані в народні форми. 

В означеній дослідницькій парадигмі на особливу увагу заслуговує жанр 

байки, зокрема текст «Непереможний Рак», авторство якого належить Грицьку 

Гуляницькому. У коментуванні до правильного тлумачення байки зазначалося, що 

«Під Жуком розуміється Японія, а другі жуки – капіталістичні країни. Під Раком – 

Радянський Союз. Японія оголосила війну Радянському Союзу, але коли 

Радянський Союз розтрощив японське військо, одступили і більше не вертались»: 

Це не дуже давно велося / Сім років як відбулося /  

Жук на Рака нападав / І гриз, і бив, і кусав / 

Гарматою в око поціляв / Фугаси під вус підкладав / 

А Рак спокійно все сидів / На жука уважно глядів / 

Потім взяв Жука і кинув / І геть аж за моря закинув /  

Гей та й полякались всі Жуки / Щоб не залетіти за море /  

Як один поховались по норам / І більше від тіль не виглядали [1, Ф. 8-3, 

од. зб.190, арк. 43, Дод. Г, № 7]. 

У зв’язку з постійними загрозами для радянського «гармонійного» ладу, які 

вбачалися звідусіль, особлива увага спрямовувалася на посилення захисту 

кордонів, та різні настанови для армії «влучно влучать» у ворогів, що теж знайшло 

відображення у народній творчості:  
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Стоїть вартовий на границі / Береже країну рад / 

Внутрі країни народився / Молодий змінний отряд.. /  

Як сказав товариш Сталін / Хлопці не дрімайте / 

А на кадрових хлоп’ят / Всю надію майте [1, Ф. 8-3, од. зб. 190, арк. 36]. 

Звернімо увагу, кінцеві рядки віршу співзвучні зі словами та римуванням народної 

пісні про Кармалюка, що доводить висловлене нами твердження про активне 

використання автентичних фольклорних зразків для творення нових. Наявність в 

україномовному тексті російських лексем («отряд», «внутрі», «границі», калька 

«змінний» тощо) увиразнюють ідею штучності записаного тексту, який, відтак, є 

фальсифікатом. 

Ідею мілітаризму трансльовано в тексті-новотворі «Червоноармійцям»:  

Ви, сини отчизни батьківщини, /  

Захищайте ж ви свої кордони /  

Стежте за кожним кроком ворога /  

Що носить незграбні погони / 

Научайтеся добре військової справи /  

Щоб у ворога влучно влучать / 

Хай все більшають Червоної армії лави /  

Та все ширше військовую справу вивчають [1, Ф. 8-3, од. зб. 190, арк. 39, 

Дод. Г, № 6]. 

Підсумовуючи проведений нами аналіз зразків радянської 

псевдофольклорної творчості 1930-х рр., зібраних у результаті експедиції 

Г. Нудьги на Чернігівщину, слід наголосити на характерній ідеологічній 

заангажованості відповідного часу, а отже, тематичній спрямованості квазі-

фольклорних текстів різних жанрів, серед яких переважають ліричні, що 

акумулюють у собі стереотипізовані образи нової радянської дійсності. Попри 

деяке кваліфікування таких фольклорних зразків як квазі- чи псевдо-фольклор, 

зауважимо: в аналізованих текстах відображено домінантні суспільно-історичні 
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ідеологеми, які є невід’ємною частиною літературної творчості радянського 

періоду загалом, що аргументує доцільність розгляду таких текстів як історико-

культурологічних джерел у вивченні усної народної творчості початку ХХ ст. 
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2.5. Інтенційність жанрів і мотивів фольклорних текстів, записаних 

Г. Нудьгою на Чернігівщині у серпні 1937 р.  

 

Серед фольклористичних досліджень Г. Нудьги на особливу увагу 

заслуговує експедиція 1937 р. до Талалаївського району Чернігівської області, 

здійснена разом із Д. О. Кушніренком. Маршрут досліджень охопив такі села: 

Боцмани, Гришине, Сильченкове, Великі Бубни і частково Артюхівку Глинського 

району – сусіднього з Талалаївським. Нині ці населені пункти належать до 

Роменського району Сумської області.  

Тривала експедиція влітку (упродовж серпня). Традиційно у ході роботи 

були зібрані пісні без мелодій, частівки («частушки»), оповідання, анекдоти, вірші 

так званої «дожовтневої» та «пожовтневої» тематики. Важливо зазначити, що 

фольклорні тексти записувалися на фонограф. Результати дослідницько-

пошукової парадигми Г. Нудьги аналізованого періоду у відсотковому 

співвідношенні представлено в Діаграмі 5.: 

  

Діаграма 5. Жанрова парадигма фольклорного матеріалу, зібраного 

Г. Нудьгою на Чернігівщині у серпні 1937 р. 
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Натомість нами пропонується така жанрова класифікація текстів, записаних 

Г. Нудьгою: серед текстів аналізованого періоду анекдот становить – 2,67 %, казка 

авторська соціально-побутова – 1,33 %, оповідь-бувальщина – 1,33 %, 

оповідання – 6,74 %, пісня родинно-побутова про кохання – 15 %, про родинне 

життя – 10, 34 %, жартівлива – 3,99 %; пісня соціально-побутова: наймитська – 

12 %, невольницька – 2,67 %, рекрутська – 3,99 %; частівка 8 %, пісня-новотвір – 

12 %, балада – 17,31 %, романс – 1,33 %, жорстокий романс – 1,33 %. 

Слід зазначити, що на той час, починаючи з 1920-х рр. тематика фольклору 

зазнає істотних змін: актуалізуються, як уже зазначалося в попередніх 

структурних частинах дисертаційного тексту, нові теми й герої пісенно-поетичних 

творів, покликані до життя новою радянською владою. Загалом, органічні процеси 

творення фольклору було поставлено на потік радянської пропаганди, яка 

намагалася використати його в боротьбі на ідеологічному фронті. 

Відмінною ознакою фольклору 1930-х рр. є тексти, де головними героями є 

історичні постаті (у такому разі не йдеться про пісні-оди Леніну-Сталіну), 

характеристика яких відбувається в притаманних народнопісенним творам 

сатирично-іронічних чи й навіть негативних маркаціях, а отже, тести увиразнені 

оцінними судженнями щодо конкретної особи чи події, актуалізованій у народній 

свідомості на момент постання таких текстів.  

Так, під час згаданої експедиції було записано сатиричну «Пісню про 

Троцького», особу якого розглянуто в контексті діалогічних оцінних суджень 

щодо негативного історичного персонажа – Гітлера:  

Протів лютого вночі / Лежав Троцький на печі / 

Коли сниться йому сон / Наче Гітлер увійшов /  

Та я к крикне на всю міць / Аж здригнулася вся піч./ - 

- Вставай, Троцький, бо біда / Гине вся твоя орда / 

Усі спільники твої / Мабуть всі вони в землі /  

Райсоюзу чути крик/ куди Троцький кажуть зник /  
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І винесли постанову/ Диверсантів ловить знову /  

Потім Троцький мов шалений / Як підскочить на черені /  

Та як крикне: ой біда, / Може прийдуть щей сюда /  

Потім проснувсь тай труситься / Такий сон мабуть ізбудеться [1, Ф. 8-3, 

од. зб.210, спр. 1, арк. 1]. Варто відзначити те, що Л. Троцький відіграв важливу 

роль в революції 1917-22 рр. в Російській Імперії. Саме йому належить ідея 

необхідності поширення революції в усьому світі. Цікаво, що в 1939 р., коли 

особливо гостро постало українське питання, саме Л. Троцький висунув гасло: 

«Єдина вільна і незалежна робітничо-селянська Україна!» [259]. Цікаво, що в 

тексті використано прийом сну, що вказує на подальший перебіг політичних 

колізій. Окрім того вербальні формули тяжіють до російської  народної казки «За 

щучим велінням», а саме: «сидіти на печі», «здригнулася вся піч». Як відомо, піч 

за українськими народними віруваннями є сакралізованим місцем, однак у 

представленому тексті використання названого символу є радше даністю 

стилізації, аніж компонентом фольклорного міфопростору. Звернімо увагу на 

численні русизми, представлені в тексті: наприклад, дія відбувається «протів 

лютого». Також важить накладання різночасових історико-політичних реалій: 

«орда», «райсоюз» тощо. Усе це дає підстави резюмувати про штучний характер 

записаного тексту, а отже, твір є фальсифікатом, а пісенний персонаж, який має 

історичного прототипа (Троцького), зумисно дискредитовано. 

У сатиричній манері з використанням поширених у народному фольклорі 

образів та засобів виразності написана «Пісня про Скоропадського» (записано від 

П. Кондратенка із с. Сильченкове):  

Із походу Скоропадський / Повертавсь до жінки /  

Обшарпаний, а в кармані / Лиш одна копійка /  

От пішов він на ярмарок / Ходить ярмаркує /  

На копійку собі хрону/ На обід купує / <…>  

-Щож, нівроку- собі каже / Дурні очі, бачте? /  
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Купували собі хрону/ То тепер і плачте /  

І не думай про Вкраїну / Покинь гордий гонор / 

Лиш поткнися, погодуєм / І киями, й хроном [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 1, 

арк. 3, Дод. Д, № 2]. Історичні факти свідчать про те, що 29 квітня 1918 р. Україна 

була проголошена Гетьманською державою на чолі з П. Скоропадським. Попри 

численні здобутки політики гетьмана у галузі налагодження дипломатичних 

зв’язків із багатьма країнами, внутрішня політика гетьманату не могла розв’язати 

деяких важливих питань. Ідеться насамперед про невизначеність становища селян 

та поміщиків, що викликало невдоволення з обох боків. Крім того, до своїх 

маєтків поверталися російські поміщики, відбираючи у селян землю за допомогою 

збройних загонів гетьмана. Прорахунки нової влади в аграрній політиці, 

присутність на території Україні іноземних військових частин, відсутність 

боєздатної армії призвели до краху Гетьманату. 

Цим скористалися більшовики і за допомогою політичних демаршів та 

відкритих воєнних дій майже всі національні сили, що сконсолідувалися, 

примусили П. Скоропадського зректися гетьманства. Усі ці суперечності 

відображені в тексті, першоосновою якого є прислів’я «Бачили очі, що 

купували...». Політика гетьмана здобувається лише на «кпини народу», який 

обіцяє: « погодуєм / І киями, й хроном» [1, Ф.8-3, од. зб.210, спр.1, арк. 3, Дод. Д, 

№ 2].  

Хоча у зразках політичного фольклору 1930-х рр. найчастотнішим пісенним 

героєм соціальної лірики, історичної пісні є Сталін, разом із тим, фольклористу 

вдалося зафіксувати текст пісні про попереднього вождя – Леніна. Так, в одному зі 

зразків, записаному в с. Гришине, простежується тема спадкоємності, «передачі 

справ» від Леніна до Сталіна щодо забезпечення кращого майбутнього трудящих:  

Як любо, як гарно / Нам жити тепер. /  

Та шкода, що батько / Наш Ленін умер. /  

Він довго боровся / За наше життя, / 
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Тепер хоч би трохи / Спочив до пуття. /  

Він Сталіну справу/ Свою доручив /  

Бо добре він знав / Чому гідно вчив /  

Він довго з панами / Панькатись не буде [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 1, арк. 1]. 

Для аналізу представленого тексту важливими є зауваження С. Росовецького: «На 

Заході вироблено й доволі докладну класифікацію поза фольклорних імітацій 

творів справжньої усної традиції. Відомий американський фольклорист Р. Дорсон 

ще 1959 р. традиційному фольклору як справжньому, автентичному протиставив 

фейклор («дослівно фальшований фольклор» , підробку (fake) під явища народної 

усної традиції» [234, с. 78]. На нашу думку, всі названі характеристики 

представлено в аналізованому тексті, що дає підстави стверджувати про 

належність твору до так званого фальшованого фольклору. 

Слід зазначити, що до творення текстів всіляко заохочувалися і народні 

барди: кобзарі, сліпі лірники, що мали не лише навички складання пісенно-

поетичних творів, були знайомі з особливостями виконання цих текстів, але й 

могли своїм стилем життя і творчості популяризувати їх серед широких мас. У 

попередньому підрозділі ми наголошували на тому, що чільне місце у 

фольклорних текстах посідала тема створення нової, так званої «сталінської 

Конституції», до планових обговорень якої за вказівкою партії долучалися навіть у 

найвіддаленіших селах, відповідно, цій події присвячена чимала кількість пісень. 

Так, у с. Великі Бубни від місцевого сліпого кобзаря Циганка Макара 

Свиридовича було записано одну з таких пісень:  

Наша люба, наша мила / Конституція нова / 

В цей закон ми записали / Всіх працюючих права /  

Пункт про працю, відпочинок / У законі тім стоїть /  

Більшовицьке тверде слово / Хто не робить, той не їсть [1, Ф. 8-3, 

од. зб.210, спр. 1, арк. 4]. Відповідно, цілком логічно, що записаний текст має 

ознаки жанру думи. У визначеній наукові парадигмі цікаво простежити, як у 
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творчості оповідача з’являються наративні інваріанти. Зокрема, В. Дубравін 

увиразнив дослідження зіставленням творів із репертуару різних періодів 

творчості  роменського кобзаря Є. Адамцевича, визначив домінуючі жанри, 

дослідив новотвори, вказав характерні стильові видозміни музичної рецитації, 

внесені кобзарем. Так, дослідник виділив три періоди творчості кобзаря: 1) кінець 

20-х та 30-ті роки; 2) 40-ві роки і 3) післявоєнна доба. На першому етапі бандурист 

звертається переважно до традиційного кобзарського репертуару. Це пісні 

історичного змісту (про Морозенка, Семена Палія, Супруна, Байду), козацька 

лірика («Ой не пугай, пугаченьку»), родинно-побутова лірика («Через мої 

ворітонька», «Ой попливи, вутко», «Із-за гори ворон кряче» та ін.), жартівливі 

(«Невдалий обід»), «Піп та грішна молодиця» та ін.). Згодом більший інтерес 

виявляється до пісень літературного походження (на слова Т. Шевченка, 

В. Вороного, А. Александрова, С. Карпенка, О. Олеся та ін.) [108]. 

У 30-ті рр. кобзар зробив перші спроби складання власних творів, у яких 

елементи нового жанру пристосовував до стилю музично-речитативної декламації, 

що ілюструє «Першотравнева», адже в тексті поширені ритмоінтонації масових 

пісень, синтезовані з традиційними прийомами епічного співу. Отже, уже у 20-30-

ті рр. репертуар Є. Адамцевича суттєво відрізнявся від репертуарів не лише його 

попередників, але й сучасників. Фактологічний матеріал дозволяє резюмувати, що 

сформувався новий тип оповідача, у творчості якого (в репертуарі, виконавській 

манері) тісно перепліталися традиційне й нове відповідно до духу часу [108].  

У воєнні роки репертуар кобзаря збагатився авторською піснею «У неволі». 

Та особливо цікавим, на думку О. Івановської, є третій період творчих шукань 

кобзаря-бандуриста, у якому представлено авторські новотвори: наприклад, «Дума 

про Федька» [108]. Як зазначає В. Дубравін, якщо за стилем оригінальні пісні 

кобзаря, з точки зору структурно-формальних ознак (строфічність форми, 

періодичність музичної будови, природне поєднання мовної інтонації з пісенною 

мелодикою), майже тотожні масовим пісням, то дума цілком витримана в 
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традиційно-епічному стилі. Це виявляється і в нерівноскладовій організації вірша, 

і у використанні типових порівнянь, поетичних паралелізмів, і у вживанні 

дієслівних рим, і в мистецтві музичної рецитації, коли слово домінує над співом, 

диктує йому структуру, семантику музичної мови. Усе це засвідчує про засвоєння 

Є. Адамцевичем непростої техніки складання думи. Новітня тематика зумовила 

використання автором відповідної лексики. Тож зрозуміло, коли у вибудовані 

раніше кобзарем моделі епічної рецитації вводяться звороти, які смислово 

пов’язуються з енергійними ритмоінтонаціями мітингової мови. Ритмічна та 

мелодійна пружність, продиктована, безперечно, новою образністю, надають думі 

сучасного звучання. Проте і в музичному тексті думи виразно відчувається 

інтонаційне відлуння міської лірики [108]. 

У процесі постання нових квазі-фольклорних творів вагому роль відіграли 

також ті популярні народні пісні та мелодії, на які можна було заримувати нові 

«ідеологічно правильні» слова. Зазначені тексти були «на часі», а отже, 

принагідно до названих трансформаційних процесів знайомі пісні 

перетворювалися на новий лад. Яскравим прикладом наведеного твердження є 

пісня «Комсомолка Галя»:  

Комсомолка Галя по саду гуляла /  

Приспів: Стояла думала / Комсомолка молода (2 р.)/  

По саду гуляла / Калину ламала /  

Калину ламала, / В пучечки рівняла / 

 В пучечки рівняла, / на доріжку клала /  

Де взялися хлопці, / хлопці-комсомольці / 

Калину забрали/ В кармани сховали [1, Ф. 8-3, од. зб. 210, спр. 1, арк. 2, 

Дод. Д, № 1]. Зважаючи на те, що «Ритм – сторож традиції» [64], цілком 

вмотивованим є пошук протоваріанту записаного тексту. Імовірно, це й досі 

відома всім пісня «Їхали козаки»: 

Їхали козаки із Дону додому, / 
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Підманули Галю – забрали з собою.// 

Ой ти, Галю, Галю молодая, / 

Підманули Галю – забрали з собою. // 

«Поїдемо з нами, з нами, козаками,/ 

Лучче тобі буде, як в рідної мами! // 

Ой ти, Галю, Галю молодая, / 

Лучче тобі буде, як в рідної мами!» // 

[с. Глибічка Білоцерківського р-ну Київської обл.]. Звернімо увагу на зміну 

вербальної символки в тексті пісні: «козаки – хлопці-комсомольці», «Галя 

молодая – комсомолка молода» та ін. Такі семантичні паралелі свідчать про 

накладання нової, «фейкової», однак для актуальної для радянської доби 

символіки на автентичну – власне фольклорну. 

Або ж інший приклад: варіантом популярної пісні «Яблучко» (про що 

вказано і в записах Г. Нудьги, а отже, можна відзначити й наукове опрацювання 

дослідником міграції та трансформації сюжетів фольклорних текстів) є пісня 

«Українські кислиці», записана від колгоспника І. Косаренка з с. Боцмани. Пісня є 

сатирично-іронічною, що викриває прагнення С. Петлюри прийти до влади (також 

увагу зосереджено на втечі головного героя до Варшави). Вирішальна роль у його 

вигнанні належить, безумовно, червоній армії:  

Ой кислиця моя / Куди котиться / 

А Петлюрі гетьманства / Дуже хочеться /  

Ой кислиця в саду / наливається / 

А Петлюра в Варшаві / нахваляється / 

Піду лишень на Варшаву / Буду там гетьманом/  

Між вельможними панами/ Сам я буду паном /  

Ой кислиці в саду /вродили на славу /  

Утікає з України / Петлюра в Варшаву /  

Била Армія Червона / Петлюру по пиці /  
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Оце ж тобі вражий пане, вкраїнська кислиця [1, Ф.8-3, од. зб.210, спр. 1, 

арк. 7-8, Дод. Д, № 3]. Цікаво, що досі точиться полеміка щодо першоваріанту 

російськомовного тексту. Наприклад, відомим є такий зразок, абсолютно 

протилежний за політико-ідеологічними настроями тексту, записанного 

Г. Нудьгою: 

Эх, яблочко, / Соку спелого! // 

Полюбила я / Парня смелого. // 

Эх, яблочко, / Да цвета красного! // 

Пойду за сокола, / Пойду за ясного! // 

Не за Сталина, / Да не за Троцкого, / 

А за матросика, / Краснофлотского. // 

Эх, яблочко, / Да цвета зрелого / 

Любила красного, / Любила белого. // 

Эх, яблочко, / Цвета макова. // 

Эх, любила их / Одинаково []. 

Звернімо увагу на генологію цього тексту та її традиційну інтерпретацію в 

радянській фольклористиці. Як правило, серед науковців поширеною є думка про 

український варіант російськомовної пісні / матроського танцю, однак насправді 

це «Пісня гуляйпільських весіль» (махновська пісня), яка згодом, зокрема під час 

революційних подій 1918 р., отримала назву «Яблучко» [201]: у часи 

петлюрівщини «пустити «яблучко» означало кинути гранату. Вкотре дозволимо 

собі наголосити на нерозривному зв’язку суспільно-політичного контексту доби та 

фольклору, що відображає настрої, інтенції народу. Цікаво, що в 1927 р. Р. Глієр 

використав мелодію «Яблучка» в балеті «Червоний мак» (йдеться про лейтмотив 

радянських матросів). Із часом танець із балету набув шаленої популярності і став 

самостійним номером. Відтак, можна із впевненістю стверджувати, що 

«Яблучко» – це пісня (наголосимо, не матроський танець,), а точніше частівка 
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часів громадянської війни. Для порівняння смислових акцентів звернімо увагу на 

фрагмент тексту «махновської пісні»: 

Ех, яблучко, куда ж ти котишся? /  

До повстанців попадьош, не воротішся. / 

Чорні коні мчать полями чистими, / 

Будем землю удобрять комуністами. / 

Пароход іде, круги кольцями /  

Будем риби годувать комсомольцями. / 

Ось іде чекіст за развьорсткою??? /  

А тепер воно висить за бєрьозкаю. / 

Комуніст ще йде з червоной пикою, / 

А тєпєрь оно висить за осикою. / 

Криєм яблучко та щирим золотом, /  

Зірка красная в руці з серпом і молотом. / 

Зірка красная та пьора чорная, / 

Не піду до вас в колхоз, бо я учьоная. / 

Ех, яблучко, да з ожиною / 

Буду бити москалів до загину я. / 

Як загину я, поховаєте / 

Та пісень про Україну заспіваєте. / 

Ех, яблучко, по чьом ти кочене / 

Їде Троцький домой разкорочєний. / 

Ех, яблучко, та що назвалося, / 

Лєнін з Троцьким в Масквє обісралися. / 

Ех, пісне моя, та й козацькая, / 

Хай республіка живе Холодноярськая. / 

Ех, пісне моя, та й народная, / 

Буде наша Україна та й свободная… . 
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У піснях ліричного спрямування також представлені образи комсомольців, 

молодих трудівників:  

Через сад, через гай / Часто я ходила /  

Чорнобривий тракторист/ Я його любила /  

Через сад, через гай / дорожки не знала /  

Пішов милий у похід / я йому сказала /  

Ідеш милий у  похід / Красну оборону /  

Захищай Далекий Схід / Стережи кордони /  

А мій милий усміхнувсь / Ще й поважним тоном / 

Не журися, будь спокійна / спокій я бороню» [1, Ф.8-3, од. зб.210, спр. 1, 

арк. 5-6].  

З одного боку, усвідомлення необхідності боронити країну від уявного чи 

фактичного ворога, що зазіхає на радянську владу, викликало народження нових 

текстів, із вкрапленнями окремих мовних зворотів із власне радянської пісенної 

лірики, що особливо виразно ілюструє записана Г. Нудьгою пісня «Сміло 

товариші в ногу». З іншого, слід враховувати в такому разі, що насправді 

славнозвісна «пісня комуністів» є переробкою давньої пруської студентської пісні, 

присвяченої боротьбі Прусії з окупацінйим наступом Наполеона на початку 

ХІХ ст. [201] Відтак, мелодика маршової пісні була свідомо поширена, 

популяризована комуністами з пропагандистською метою. Звернімо увагу на 

закличний характер вербальних формул пісні:  

Сміло товариші в ногу, / Тісніше замкніться в ряди /  

Од сильних і грізних ударів / Загинуть усі кулаки / 

А на нас наступав неприятель / Хотів у нас волю забрать / 

Постигла тому неудача / Прийшлося назад одступать [1, Ф. 8-3, од. зб.210, 

спр.1, арк. 9-10, Дод. Д, № 4]. На прикладі такого тексту хотілося б окремо 

зазначити про джерела автентичності народної мови у формуванні загальної 

тематики й образності та рими, актуалізованих у текстах подібних пісень. 
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Особливо частотними у записах Г. Нудьги є колгоспні частівки, у яких 

закцентовано на перевагах колгоспного життя в селі, порівняно з «куркульським 

гнобленням»:  

Як сідаю я за стіл / Вареники їсти /  

Годі тобі кулачного, / До колгоспу лізти»;  

Або ж інші текстові репрезентації: 

Колись дим із каганця / Виїдав нам очі / 

Тепер лампа Ілліча / Світить дні і ночі;  

 

Все життя цвіте квітками / У нас радощів гора /  

Ми тобі товариш Сталін / Шлем колгоспнеє ура [1, Ф. 8-3, од. зб. 210, 

спр. 1, арк. 11, Дод. Д, № 5] 

У досліджуваних матеріалах Г. Нудьги значна частина представлених пісень 

належить до так званого «дожовтневого періоду», тобто це зразки питомо 

народної творчості, серед яких переважає суспільна та родинно-побутова 

тематика. Крім того, в аналізованих фольклорних текстах порушуються особливо 

актуальні питання відповідної доби: незадовільні умови життя та праці, 

наймитство, соціальне пригнічення та нерівність, родинні конфлікти на цьому 

ґрунті, що призводили інколи до фатальних наслідків. Наголосимо, такі тексти є 

важливим джерелом для вивчення не лише вербальних особливостей пісенно-

поетичної народної творчості, але й суспільних правових відносин, звичаєвого 

права тощо.  

Окремим підвид у цьому тематичному комплексі становлять наймитські 

пісні, наскрізною темою яких є тяжка доля та праця в наймах, мізерна платня, 

знущання, сум, туга й жаль з приводу того, що батько чи ненька змушені 

віддавати дитину наймитувати: «Наймитським пісням властива тематична 

єдність – взаємовідносини між протилежними селянськими групами, класове 

протиставлення» [167, c. 113].  
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Так, в одному з текстів пісень відображено тяжкі умови праці селян-

«максимівців» (ймовірно, в основі прикладквої конструкції – назва села), їх 

стосунки і з жорстоким економом, який вимагав, щоб усі працювали:  

Жали жали ще й поспішали / 

Оглянулись – коли їде економ / 

Винімає із кармана ремінную пліть / 

Ой, чого вас максимівці, по троє з хати немає /  

Ой як же нам економ, по троє ходити /  

Осталися малі діти нікому глядіти /  

Що в нашого економа рябая кобила /  

Побила максимівців лихая година <…>   

Що в нашого економа кривава в полі мережка /  

Куди не підуть максимівці – скрізь кривава стежка [1, Ф. 8-3, од. зб. 210, 

спр. 1, арк. 14, Дод. Д, № 6]. Очевидно, фіксовані в 1937 р. зразки, віднесені 

фольклористом до дожовтневого періоду, перебували в активній фазі свого 

побутування. Їхню популярність можемо пояснити своєрідним маскуванням за 

історизмами актуальних смислів геноциду та репресивної політики більшовизму 

по відношенню до українського землероба «куди не підуть максимівці – скрізь 

кривава стежка».  

Аналізовані тексти пісень сповнені ностальгійного суму за домівкою та 

батьками, особливо матір’ю, яка провідує дочку в наймах, зокрема, особливо 

показовими є такі рядки:  

Шо то сонце тай не сходило / Щось до мене тай приходило /  

Приходила моя матінка, / Приходила моя рідная /  

Вона в мене тай ни снідала /Вона в мене й не обідала / 

Вона мене тай провідала / Вона ж в мене ни вечеряла /  

Вона ж мене запичалила [1, Ф.8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 46, Дод. Д, № 17]. 

Зіставний аналіз фактологічного матеріалу дозволяє стверджувати, що такий 
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паралелізм властивий для мотиву повороту з «того» світу, де найми асоціюються 

із потойбіччям. Як бачимо, актуалізується накладання соціальних мотивів на 

міфологічні.  

Особливо показовими у фольклорних записах Г. Нудьги є пісенні монологи 

дочки до матері:  

Чі я у вас ненько води не носила,/ Що ви  мене в строк найняли /  

Щоб я й голосила / Чі я у вас ненько спідниці порвала, /  

Що ви мене в строк найняли, / Щоб я й горювала /  

Ой матінко наша / Золоте насіння / 

Де вас посіяти,/ Щоб було коріння <…>  

Ой матінко Олю / Де ви діли долю <…>  

А я твою долю прокляла малою /  

Та на гору йшла, воду несла /  

Ще й тебе з водою [1, Ф.8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 47, Дод. Д, № 19]. 

Ідентифікацію аналізованого тексту як «наймитська пісня» увиразнюють такі 

словесні формули: «мене найняли», «в строк найняли» та ін. Увесь текст твору 

побудований на дихотомії доля-недоля, що актуалізовано в іншій смисловій 

опозиції – воля-наймитство. 

На окрему увагу заслуговують тексти родинно-побутової тематики, у яких 

представлено мотиви не лише гендерної нерівності, але й жорстокої поведінки: 

важливо, що це стосується навіть тих випадків, коли дівчина виходила заміж та 

жила в іншій сім’ї, в іншій місцевості. Так, наприклад, в одній із пісень йдеться 

про побиття дівчини свекром, у результаті чого вона подумки жаліється батькові:  

Ой давно, давно / В батька була /  

Вже й дороженька терном заросла / 

Ой терном терном, / Щей шипшиною /  

Я в батька була / щей дівчиною /  

Я у батька була/ Як рожа цвіла /  
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А у свекра стала/ Як ржа в’яла <…>  

Вийди батеньку на порадоньку / Розкажу тобі я всю правдоньку / 

Та вчора звечора / Мине свекор бив / 

Ой побив, побив / Тай  пішов між мир <…>  

Ой добре, добре / Чуже дитя бить /  

Ані лайицця / Ні  ’дмагайицця /  

Ані лайицця / Ні ’дмагайицця /  

Білим рукавом утирайицця [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 46, Дод. Д, 

№ 18]. Увиразнені діалектні особливості респондента, відображені в записі 

Г. Нудьги, вказують на функціонування цього тексту на території Чернігівщини: у 

зразку представлено особливості північного наріччя, а саме: східнополіського 

говору (’дмагайицця, лайицця). У такому разі слід зауважити на прагненні 

фольклориста максимально відобразити в записах мовлення респондента. 

Спорідненою з наймитською є тема сирітства, знедолення, нарікання на 

нещасливу долю. Виразними в таких текстах є мотиви приреченості, до якоїсь 

міри фаталізм, неможливість змінити життєві обставини. Доля в таких піснях 

розуміється як персоніфікована істота, наділена енергією та життєвими благами, 

що здатні зробити людину щасливою: 

Як вийду я у садочок / Та й сорву листочок /  

Та як стану, та й заграю / Що щастя не маю /  

Людям щастя, людям воля /Аж ріками тече /  

Мені ж бідній безталанній, / мов з каменя йде. /  

Нещаслива вродилася / Нещаслива й згину /  

Мене мати породила / В нещасну годину [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 40, 

Дод. Д, № 12].  

Також окрему групу становлять записані Г. Нудьгою тексти, у яких 

висвітлюються складні взаємини людей, зокрема: протиріччя в родині щодо 

нерівного шлюбу дітей, нерозділене кохання парубка до заміжньої жінки, 
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наявність у чоловіка, що пішов на чужину працювати в найми, коханки тощо. У 

кожному з текстів звучать щирі почуття, ліризм, виправдання й пояснення 

мотивації подібних вчинків, а також заклики до можливого розв’язання 

конфліктів. Наприклад, у записах представлено баладу «Попід гаєм зелененьким»:  

Попід гаєм зелененьким /  

Брала дівка льон дрібненький / 

Вона брала вибирала тонкий голос подавала /  

Ой там Василь жито косе / 

Тонкий голос преносе /  

Ой Василю ти мій сину/ 

Чом не пієш не гуляєш /  

Дозволь мати вдову брати /  

Тоді буду пить гуляти /  

Не дозволю вдови брати /  

Вдова вміє чарувати /  

Причарувала мужа свого /  

Причарує й сина мого [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр.2, арк. 35-36, Дод. Д, № 10].  

Або ж інший варіант тексту: 

Ой зашуміло в колодязі відерце /  

Заболіло й у молодця серце /  

Заболіло й у молодця серце /  

За чужою женой молодою /  

Ой за чужою женой молодою /  

Чужі жонки в полі жито жали /  

Моє стерво дома пролежало [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 30-31, Дод. Д, 

№ 8]. Із-поміж двох представлених варіантів, очевидно, що перший є більш 

давнім, оскільки засвідчує фантастичні елементи, мотив уміння чарувати тощо. 

Разом із тим, другий текст засвідчує виразніші діалектні особливості: 
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женой /жонки (чергування голосних залежно від характеру кладу), чужі / 

чужою /чужой та ін.  

У фольклорних записах досліджуваної експедиції представлені також і пісні 

про кохання (за визначенням самого Г. Нудьги), що традиційно є 

найпоширенішими та знаними. Чернігівщина в цьому сенсі не відходить від уже 

добре відомих мотивів та сюжетних модифікацій. Переважно це оспівування 

світлих почуттів, зародження взаємин дівчини та парубка, сум, туга за коханими в 

розлуці, тривога. Проте в деяких текстах представлено історії з доволі 

карколомним сюжетом надзвичайних ревнощів, наприклад:  

Була я ж молодая / У мачухи одна /  

Ходила по світлиці/ Як маківка цвіла/  

І був у мене хлопець/ Івасик молодий/  

Він зманював дівчаток/ А він їх ни любив /  

І раз удвох із ними/ На бережок пішла /  

Дивитися на хвилі/ А місяць золотий / 

А він мене відразу / Коханою назвав /  

А я йому ні слова/ А він «уб’ю» сказав /  

Уб’ю, уб’ю, дівчино/ Уб’ю сказав «моя» / 

І грудь свою кинжалом / до серця я пронжу /  

І грудь твою кинжалом/ До серця я пронжу /  

На бережку морському/ тебе похороню [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 45, 

Дод. Д, № 15]. Зауважимо, мотив убивства, символи ніж/ кинджал, серце дають 

підстави ідентифікувати цей текст як жорстокий романс, особливості якого 

проаналізовані нами у підрозділі 2.1.  

У с. Артюхівка записано іншу історію ревнощів (романс «Бражечка»):  

Ой бражечка, бражечка / Гох медовая /  

С ким я ж тебе, бражечка, / Пити буду/  

Ой с ким я ж тебе бражечка пити буду /  
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Без милого дружечка / Жить не буду / 

Ой, без милого дружечка, / Без совєта /  

Шо мого милого / Дома нєту /  

Десь поїхав миленький /В городочок / 

 Не на долге времячко / На часочок /  

За ним за ним Машенька / Й у слідочок /  

Гналась, гналась Машенька / Не нагнала [1, Ф. 8-3, од. зб. 210, спр. 2, 

арк. 32-34, Дод. Д, №  9]. Соціальні зміни в устрої традиційного українського села 

актуалізувалися з початками утвердження радянської влади та нових принципів 

відносин і світоглядних орієнтирів. У 1920-30-ті рр. особливо шкідливого впливу 

зазнала традиційна мораль та релігійна свідомість народу, проти якої було 

розгорнуто цілеспрямовану ідеологічну кампанію. Означені явища значною мірою 

позначилися не лише на народній творчості, але й на творах антирелігійної 

спрямованості, культивованих радянським агітпропом. Фактично весь пласт 

української духовної культури відчув «згубний вплив тогочасних реалій, 

подиктованих безбожницькою політикою совєтського режиму на традиційні устої 

народу, на вкорінені форми народної релігійності» [93, c. 976].  

Відтак, з’являється ряд фольклорних творів, що не тільки заперечують ідею 

бога, але й виражають зневажливе ставлення до біблійного викладу ідеї творення 

світу. Зазвичай, вони мають яскраво виражене сатирично-іронічне спрямування й 

покликані висміювати релігійні переконання: 

Іноді і я згадаю, /Як штани собі латаю/  

Про Адама, Єву й рай /Як вони жили гай, гай /  

Вони голі там ходили / На дурняк пили та їли /  

І звірук та собак не боялися ніяк /  

Якби яблук там не рвали / Та законів на ломали /  

Може б досі там жили, / А може б і ми були. /  

Єва так із раю драла, / Що чуть жилок не порвала / 
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А Адам аж употів, / Бо попереду летів [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 39, 

Дод. Д, № 11].  

Контрастне протиставлення релігійності новим радянським реаліям життя, у 

яких немає більше потреби в вірі, здійснюється в пісенно-частівкових текстах 

шляхом виведення на авансцену представників нового трудового класу, 

переважно молоді, вільної від таких пережитків: 

Зіграв би я на гармошку / Так порвалися міхи / 

Посватав би богомолку /Так дозналася в гріхи /  

Богомолка, богомолка / Моли бога за меня / 

Ой моли, моли, моли / Шо в солдати не взяли / 

Моли Богу тей христу / Шо не п’яниця росту /  

Я не п’яниця, не вор / Я молоденький шахтьор. / 

Шахтьор Пашенька не пашет / Коси в руки не берьот / 

 Карман деньги не кладьот / Шо неділька то празника /  

Шахтьор п’яненький ідьоть / Ой шахтьори шахтьорята /  

За що люблять вас дівчата [1, Ф. 8-3, од. зб.210, спр. 2, арк. 23, Дод. Д, 

№ 7].  

Даний фрагмент водночас яскраво ілюструє моральні засади формування 

нового робітничого прошарку, не переобтяженого релігійно-моральними 

засторогами. 

Таким чином, представлені різножанрові фольклорні тексти, записані 

Г. Нудьгою в 1930-х рр., – зразки як глибинного народного фольклору, так і 

текстів, що виникли в результаті нових реалій та суспільних відносин, а отже, є 

виразниками певних історичних обставин. Разом із тим, своїми дослідженнями 

Г. Нудьга вкотре довів неосяжність глибин та безперервність розвитку народної 

творчості, яка існувала навіть за найскладніших умов, даючи духовне опертя її 

творцям. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Проведений нами аналіз експедиційних записів Г. Нудьги засвідчив те, що в 

польовій роботі дослідник застосовував стаціонарний та гніздовий методи збору 

фактологічного матеріалу, використовував технічні засоби фіксації (фонограф, 

фотоапарат). Кожен зразок містить паспортизацію, на жаль, не завжди подано дату 

фіксації тексту. 

Застосування емпіричного методу транскрипції, який забезпечував 

максимально можливе відтворення локальної традиції, дало можливість 

фольклористу застенографувати реалістичний факт фольклорного процесу.  

У записах фольклорних матеріалів відображено буттєві реалії початку 

ХХ ст.: зросійщення населення, більшовицька ідеологія, політика колективізації та 

«культурної революції» викликали до життя нові різновиди суспільно-побутової 

лірики – колгоспні, трудові пісні, комсомольські частівки («В нашім селі новина», 

«Смотрю на улице толпа», «Ой піду я у колбуд»). Саме кінець 20-х років був 

часом інтенсивного нищення традиційної культури українців і примусового 

насадження штучної, так званої пролетарської, цій меті було підпорядковано 

роботу «Комісії з радянських традицій, свят і обрядів» при Раді Міністрів УРСР. 

Матеріали кожної експедиції супроводжуються описом жанрової належності 

текстів, що відображено в діаграмі. Утім, аналіз фольклорних особливостей 

представлених текстів засвідчив їх штучність, фальшування. Належність певних 

текстів до визначених жанрів визначена неправильно. Усе це зумовило перегляд 

записаних Г. Нудьгою зразків та розбудову сучасної жанрової парадигми текстів. 

Фальшування традиції, штучний «виплід» творів-симулякрів із домінантною 

тематикою: уславлення радянських партійних керманичів, електрифікація села, 

оспівування праці на благо радянської батьківщини. Серед пісенних жанрів 

особливої популярності у селянському середовищі набуває частівка («частушка»), 

в якій розкриваються «переваги» нового колгоспного життя.  
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Підсумовуючи та узагальнюючи аналіз зразків радянської фольклорної 

творчості 30-х рр., зібраних під час експедицій Г. Нудьги в різні регіони України, 

слід вказати на характерну ідеологічну заангажованість того часу та тематичну 

спрямованість творів різних жанрів, серед яких переважають пісенно-поетичні, що 

акумулюють у собі стереотипізовані клішовані образи «нової» радянської 

дійсності. Попри кваліфікування таких зразків як квазі- чи псевдо-фольклору, тим 

не менше, у цих текстах відображено певні суспільно-історичні ідеологеми, які є 

невід’ємною частиною загалом літературної творчості радянського періоду, що 

дає змогу розглядати такі зразки як історико-культурологічні джерела у вивченні 

усної народної творчості початку ХХ ст. 

Відмінною ознакою фольклору 30-х рр. стають пісні, де головними героями 

є історичні діячі, характеристика яких відбувається в притаманних 

народнопісенним творам сатирично-іронічних чи й навіть негативних рамках, тим 

самим, надаються певні оцінні судження відносно до тієї чи іншої особи чи подій 

на момент складання таких текстів. 

Фіксація Г. Нудьгою народнопоетичного матеріалу в різних регіонах дає 

можливість констатувати: у фольклорному репертуарі зберігають стабільне 

функціонування традиційні жанри «дожовтневого періоду» (чарівна казка, 

родинно-побутова лірика, лірична пісня, балада), водночас з’являються текстові 

утвори «жовтневого періоду» – результат процесів контамінації, фольклоризації 

(«Українські кислиці» «Сміло товариші в ногу»), смислової модифікації («Через 

сад, через гай», «Комсомолка Галя по саду гуляла»). З’являються тексти-

фальсифікати («Як любо, як гарно», «Наша люба, наша мила Конституція нова»), 

які функціонально зорієнтовані на утвердження більшовицької ідеології.  
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РОЗДІЛ 3 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ Г. НУДЬГИ 

 

3.1. Методика і методологія дослідницької діяльності фольклориста 

 

Ґрунтовне дослідження наукового доробку Г. Нудьги має особливе значення 

для розвитку сучасної фольклористики, оскільки праці вченого репрезентують 

системний аналіз предмета вивчення, відображають синкретичний підхід до 

аналізу актуальних питань гуманітаристики в цілому. Наукові розвідки вченого 

характеризуються масштабністю порушених питань, пов’язаних із 

літературознавством, історією культури, філософією, етномузикологією та 

генологією, скрупульозністю, точністю та об’єктивністю наукових спостережень. 

Г. Нудьга враховує діахронний та синхронний зрізи, що мотивує аналітизм 

висновків. Застосована у дослідженнях Г. Нудьги поліфонія дослідницьких 

методів (порівняльно-історичного, культурно-історичного, типологічного, 

генетичного, естетичного та інших) витворила особливий концептуальний 

синкретизм наукового мислення вченого, вплинула на формування його наукового 

стилю, прикметними рисами якого є чіткість методики дослідження, енергійність 

письма, сконденсованість, лаконічність, ясність і точність вислову [46]. Саме тому 

методологічна база теоретичних досліджень Г. Нудьги є вагомим внеском в 

українську науку з погляду контамінації наукових методів та підходів до предмета 

наукового аналізу як у фольклористиці, так і літературознавстві. 

На думку, Р. Марківа, масштабність наукових пошуків, глибинність аналізу, 

виваженість висновків, постійна увага до фактів і їх поступове нагромадження, 

зумовлене прагненням завжди досягати наукової істини та об’єктивності, відкрити 

досі невідоме, вивчення явищ духовної культури у їх нерозривному зв’язку з 

розвитком етносу, суспільства та цивілізаційних процесів, розуміння внутрішніх 

законів еволюції духовного світу ставить Г. Нудьгу в один ряд із чільними 
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представниками культурно-історичної школи в українській філологічній науці [46, 

с. 9].  

Така постановка питання вкрай важлива для сучасної дидактики вищої 

школи. Зокрема, явище функціонування українських фольклорних творів у 

світовому контексті та принцип україноцентризму при їх викладанні в 

університетських курсах можуть бути взаємопоєднані, підпорядковані завданню 

освітньо-виховного процесу: йдеться передусім про питання національної 

самоідентифікації особистості. Ґрунтовний аналіз смислових домінант наукового 

доробку Г. Нудьги свідчить про те, що україноцентричний підхід в інтеграційних 

міжпредметних зв’язках повинен бути домінантою, якщо метою суспільства є 

виховання національно свідомої особистості. Знання світового контексту, на чому 

наголошував Г. Нудьга, сприятиме утвердженню україноцентричної ідеї. 

Виняткової вагомості в такому разі набуває використання текстів не лише власне 

фольклорних творів (пісень, дум, легенд тощо), але й текстів про них – про жанри, 

про історію того чи того твору, його виконавців.  

Відтак, попри традиційно виокремлені фахові інтереси Г. Нудьги, слід 

згадати і про дослідження вченого, присвячені питанням розвитку освіти в Україні 

(хоча опублікованих робіт із цієї проблеми найменше). Свого часу Г. Нудьга у 

розвідці про навчання українських студентів у Сорбонні зазначав, що під час 

відвідин цього університету в 1713 р. Петро І «дуже шкодував, що ніхто з 

москалів досі не вчився в нашій Сорбонні». Зауважимо, у праці «Перші магістри і 

доктори» учений-фольклорист обмежив свої спостереження ХІХ ст. Сьогодні, у 

ХХІ ст., проблеми, порушені Г. Нудьгою, звучать з особливою актуальністю. 

Особливо слушним є коментар самого дослідника, пояснив завдання цієї праці в 

такий спосіб: на прикладі кількох найбільш відомих постатей українських учених, 

які через ті чи інші обставини виявилися поза межами батьківщини, привернути 

увагу до того, як трансформувалася сама проблема [190, с. 357].  
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Синтез наукових інтересів Г. Нудьги, представлених у доробку вченого, 

дозволяє окреслити основні вектори дискурс-аналізу української духовної 

культури. Насамперед, це фольклористичні студії – об’єкт репрезентованого 

дисертаційного дослідження. Враховуючи синкретизм філології як галузі 

гуманітарного знання, цілком логічно, що не менш важливим напрямом наукових 

інтересів Г. Нудьги є літературознавчі дослідження, у яких порушено проблеми 

розвитку української літератури від найдавніших часів до сучасної для Г. Нудьги 

епохи. До пріоритетних напрямів наукових інтенцій ученого належить також 

розробка питань історії української культури у її взаємозв’язку з культурною 

спадщиною інших народів на різних етапах розвитку зокрема і в контексті 

тенденцій світового культурно-історичного розвитку загалом [46, с. 7]. 

У науковому доробку Г. Нудьги, присвяченому питанням аналізу 

уснопоетичної творчості, відображено найважливіші етапи розвитку української 

фольклористики ХХ ст. у її безперервному зв’язку із фольклористичною 

парадигмою ХІХ ст. Усе це довзоляє схарактеризувати теоретико-методологічне 

значення ідей Г. Нудьги для становлення української фольклористики на межі 

ХХ –ХХІ ст. 

Початковий етап наукової діяльності фольклориста (праці «Народний поет-

революціонер Іван Данилович Запорожченко», «Іван Запорожченко», «Пісні 

літературного походження в українському фольклорі») характеризується 

зверненням до проблеми функціонування епічних та ліричних жанрів 

українського фольклору. Зокрема, Г. Нудьга формує цілісну концепцію 

дослідження української народної пісні, думи, з урахуванням генологічних 

особливостей [125]. 

Також на увагу заслуговує ще один вектор наукових пошуків Г. Нудьги. У 

довоєнний час вчений-фольклорист розпочав дослідження одного з визначальних 

питань своєї наукової діяльності – проблеми взаємодії фольклору та літератури. 

Саме Г. Нудьзі належить одна з перших спроб надати цьому питанню належного 
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теоретичного розгляду (а отже, методологічного розмежування філологічних 

галузей знання), що дозволило комплексно проаналізувати процес фольклоризації 

літературних пісень. Зокрема, у 1941 р. вийшов збірник «Пісні та романси 

українських поетів» [192], що містив ґрунтовну передмову, у якій увиразнено 

предмет дослідження, вичерпно, як на той час, розглянуто історію вивчення 

питання в українській та російській фольклористиці. На основі аналізу текстів 

пісень літературного походження, що охоплюють період від ХVІ до ХХ ст., 

Г. Нудьга здійснив наукове дослідження і видав три томи збірника «Пісні та 

романси українських поетів» (І та ІІ томи – 1956 рік, ІІІ том – 1960) [193; 194; 

196]. Наголосимо, в тогочасних суспільно-політичних умовах означені 

дослідженні мали справді революційний характер, за що дослідник сплатив 

надзвичайно високу ціну – наукова кар’єра, визнання, зрештою, особисте життя. 

Працюючи в Інституті суспільних наук АН УРСР, учений із притаманною 

йому ґрунтовністю аналізу досліджував питання теорії жанру. Зокрема, у коло 

наукових зацікавлень дослідника потрапили жанри пародії та балади, внаслідок 

чого з’явилися монографії «Пародія в українській літературі» (1961) [189] та 

«Українська балада» (1970) [203]. Учений-енциклопедист, послуговуючись 

порівняльно-історичним, зіставним методами, зумів репрезентувати історико-

генетичну теорію наукової проблеми. Особливо цікавими й цінними з погляду 

розвитку теорії фольклористики є його спостереження щодо мігрування 

досліджуваних жанрових форм із фольклору в літературу, зокрема, не тільки 

українську, а й інонаціональну. 

Важливим складником творчої спадщини Г. Нудьги є праця у царині 

упорядкування та публікації численних збірників народнопоетичних текстів. 

Насамперед вражає обсяг проведених досліджень: учений уклав 17 антологій, 

збірних видань, супроводжуючи їх аргументованими науковими коментарями. 

Зокрема, йдеться про праці: «Українські пародії» (1963) [212], «Українська 

балада» (1964) [202], «Баладні пісні» (1969) [179], «Думи: поетичний епос 
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України» (1969) [90], «Чумацькі пісні» (1969) [214] та ін. Про популярність та 

своєчасність (ознак, що, на превеликий жаль, вкрай рідко характеризують сучасні 

наукові дослідження) цих праць свідчить той факт, що деякі з них перевидавалися 

кілька разів: «Українська народна сатира і гумор» (1957, 1959) [206; 207] та 

згадані «Пісні і романси українських поетів» (1941, 1956–1960) [192; 193; 194; 195; 

196]. 

Справді фундаментальною для усієї наукової діяльності Г. Нудьги є тема 

функціонування української народної пісні в інонаціональному середовищі. Книга 

«Українська пісня і дума в світі» [204; 205] – комплексне дослідження про 

рецепцію українського фольклору світовою культурою. Матеріал для цього 

авторитетного корпусу, своєрідної «міжнародної біографії» української пісні, 

автор збирав близько 20 років. Одна за одною виходили у світ статті про 

українську пісню в Угорщині, Данії, Франції, Німеччині, Англії, Югославії, Італії 

та ін. Загалом процес інтеграції українського пісенного мелосу у світову 

етномузикологічну культурну атмосферу автор висвітлив у більше ніж 

40 публікаціях (у книжкових та періодичних виданнях). Так, у 1972 р. був 

підготовлений рукопис праці, присвяченої питанням функціонування української 

пісні у світі (46 арк.). Автор звернувся зі своїми напрацюваннями у видавництво 

«Музична Україна», однак після «ретельного прочитання» книгу визнали 

ідеологічно шкідливою для суспільства: у ній «виявили» грубі помилки ідейно-

методологічного характеру. І все ж, у 1989 р., після тривалої тяганини, 

відповідного цензурування, праця в дуже скороченому вигляді (лише 24 арк.!) 

вийшла у світ обмеженим накладом. Лише після смерті Г. Нудьги, 1997-1998 рр., 

завдяки старанням дружини вченого Анастасії праця «Українська дума і пісня в 

світі» в повному обсязі (видано у двох книгах) [204; 205] побачила світ.  

Свою ґрунтовну обізнаність у різних галузях гуманітарного універсуму 

Г. Нудьга продуктивно репрезентував у менших за обсягом критичних жанрах, 

зокрема численних рецензіях на наукові та художні видання, а також десятках 
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енциклопедичних статей (при цьому, відкривши в них цілу галерею маловідомих 

постатей української та зарубіжної філологічної науки та діячів мистецтва і 

культури ХVI – ХХ ст. (І. Бачинський, С Бетлер, Д. Бонковський, Г. Бораковський, 

В. Вальдбрюль, Т. Василевський, М. Вербицький, М. Виноградова, С. Витвицький 

та ін.). Перу вченого належить чимало енциклопедичних статей про окремі жанри 

українського фольклору – бурлацькі та весільні пісні, коломийки. 

Для розуміння закономірностей науковий інтенцій Г. Нудьги особливе 

значення мають щоденникові записи, у яких вчений оцінково висловлює свої 

враження від почутого, прочитаного, побаченого. Так, наприклад, на особливу 

увагу заслуговують рядки: «Восени 1933 р. відразу побував на могилі 

М. Хвильового, замалював її вигляд. Тепер її немає, мій малюнок чи не єдиний 

документ. Тоді ж надрукував свої перші статті й літературознавчі нариси в 

центральних журналах, а разом з Й. Шафіро – книжечку для дітей, був 

радий» [165]. Вагомий вплив на становлення світоглядної парадигми вченого мали 

зустрічі, знайомства із представниками тогочасної інтелігенції: «…при різних 

нагодах познайомився з кількома письменниками, бував у них вдома. З інтересом 

слухали давно читаного й популярного В. Коряка, його лекції тоді ще були не 

дуже «офіційні», досить того, що докладно подавав про творчість Маланюка, 

Чупринки, взагалі закордонну українську літературу, одначе все частіше цитував 

Маркса. З мовознавців – цікаво читав лекції Л. Булаховський, який іронізував 

спочатку, що у мене важко піддається редукування звуків, що я таки окаю. 

Пізніше ми з ним стали добрими знайомими. Великою пошаною користувався 

М. Наконечний, прекрасний знавець української мови, особливо української 

орфоепії. Я з ним часто розмовляв один на один, і то були великі моменти 

збагачення. Ефектно, як Артемовський, читав європейську літературу професор 

Розенберг. Здається, в Харкові почала нам читати історію України Мірза-Авакянц. 

Прекрасно знала і прекрасно читала. Мало, але прекрасно читав мову 

Тимченко» [165]. Як уже зазначалося в Розділі 1 дисертаціної праці, Г. Нудьга 
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також спілкувався з А. Хвилею, І. Микитенком, О. Шумським, Л. Ревуцьким, 

В. Верховинцем; працював із Д. Ревуцьким, М. Грінченком, Г. Верьовкою, 

Ю. Соколовим, П. Поповим, Г. Майбородою та П. Майбородою. Як бачимо, 

вчений перебував в епіцентрі подій культурно-освітнього життя, а отже, добре 

орієнтувався в нагальних проблемах, чітко розумів атмосферу доби з її гоніннями, 

репресіями та численними прямими й непрямими погрозами з боку державного 

керівництва.  

Про формування теоретико-методологічних підходів до аналізу 

фольклорного матеріалу, апробованих Г. Нудьгою, свідчить, як ми вже зазначали, 

науковий осередок Київського університету, у колі якого перебував, зростав 

учений: «У Києві на філологічному факультеті працювали тепер професори 

Грунський, Родзевич, Савченко, Маслов, Попов, Якубський, згодом Булаховський, 

Білецький… Усі жаліли, що не довелося слухати Зерова. Читав курси 

Дорошкевич, Шамрай, Назаревський, тоді ще молодий Кирилюк <…>. Я був на 

практиці в селі Черепівці, звідки родом проф[есор] Попов, і це сприяло нашому 

зближенню. Більшість професорів та викладачів були вихованцями 

дореволюційного університету, дехто вийшов з семінару Перетца. Лекції були 

дуже цікавими, слухали з задоволенням. У 1937 р. багатьох їх не стало. Були 

цікаві й зустрічі з письменниками, на збори до яких ходили й ми. Тут я написав 

свою першу велику роботу (4 друк. арк.), яку прорецензував і порекомендував до 

друку О. Білецький»  [165].  

Окрім того, у Києві були ті, кого Г. Нудьга вважав «щирими друзями»: 

«М. Русанівський, зам. декана, А. Іщук, Луговиц та ін., з якими жаль було 

розлучатися. Ближче познайомився і з Рильським, Тичиною, Ле, Панчем, Куликом 

(приїздив до мене в село). Легко й просто було розмовляти з Сосюрою. Боявся я 

розмовляти з Ол. Білецьким. І признався йому якось про це, коли він запросив до 

себе. Він так багато знав, така була для мене «ходяча академія», що я перед ним 

докоряв собі, що такий неук. Петро Панч, Іван Ле та інші, які згодом бували у 
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мене і у Львові, були простими, доступними для мене розмовниками. Теж Бажан. 

Познайомився тоді й з Панасом Любченком (приятель Хвилі), його дружина 

Крупейнік читала в нас історію. Я та інші з нею зафотографувалися; коли цю 

родину було знищено – мене примушували фото знищити. Я все ж таки зберіг, 

хоча багато дечого з автографів, книжок, документів, листів, записок – 

понищив» [46, c. 228-254].  

Також слід наголосити на тому , що Г. Нудьга досить тісно спілкувався зі 

С. Стойком, який пізніше у науковій статті відзначав, зважаючи на зроблені 

висновки Г. Нудьги, енциклопедичні знання останнього у галузі гуманітарних 

наук [249]. Так, наприклад, Г. Нудьга описує цікаві історичні факти про Україну 

козацького періоду, етнічні характеристики нашого народу, особливості 

поширення українського пісенного репертуару серед народів світу. Усе це дало 

змогу пізнати історичне значення козацьких дум, а також філософію життя 

українців: йдеться передусім про монографію «Не бійся смерті. Повість-есе, 

історичний нарис» (1991) [188] та книгу про життя і творчість поета XVIII ст. 

Семена Климовського «Козак, філософ, поет» (1999) [249, с. 7-11]. Вказуючи на 

важливість праці Г. Нудьги «Українська пісня у світі», С. Стойко зазначає: 

«Вивчаючи цю тему, він [Г. Нудьга – М.К.] просив мене перекладати з угорської, 

чеської та словацької мов деякі відгуки зарубіжних музикознавців <…>. 

Працюючи з ним, я був здивований географічними масштабами зібраного 

матеріалу. Його картотекою про пісенний фольклор була заповнена велика 

шафа» [249, с. 7-11]. 

Як свідчить опрацьований матеріал, внесок Г. Нудьги у розвиток української 

фольклористики є фундаментальний – твердження, що нині не викликає 

заперечень. Ученому належить ряд актуальних досліджень, які помітно 

збагачують фонд української науки, утверджують авторитет національної 

духовної культури в освітньо-культурному світовому континуумі. Осмислюючи 

наукові здобутки Г. Нудьги, поступово виявляємо досить широкий спектр його 
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зацікавлень у галузі усної народної словесності, літературознавства, історії та 

всесвітньої філософії. Об’єднані ідеєю самобутності національної культури, усі 

його фольклористичні праці, незалежно від напрямку дослідження, 

підпорядковані одній з основних засад діяльності вченого – заповненню білих 

плям української культури та історії.  

На особливу увагу заслуговують дослідження Г. Нудьги, присвячені 

питанням взаємодії усної та писемної словесності, тобто літературного 

опрацювання фольклору. Обґрунтовуючи думку про витоки української 

літератури з усної словесної традиції, проголошену ще зачинатилем української 

фольклористичної науки М. Максимовичем, Г. Нудьга постійно робить акцент на 

взаємовпливах літератури й фольклору, що засвідчують розвідки про введення у 

фольклорний обіг поезій поетів-романтиків (Л. Боровиковського, В. Забіли, 

М. Петренка), Т. Шевченка, І. Франка, поетів радянського періоду, хоча, цілком 

імовірно, що остання теза з’явилася у працях дослідника принагідно до вимог 

доби, її ідеологічних настанов. 

Г. Нудьга був упевнений у тому, що роботу над інонаціональним контекстом 

української пісні слід починати з вивчення фактів її наявності у побуті інших 

націй, прикладів використання її мелодій у галузі професійного музикування, а 

також з перекладів та об’єктивних оцінок. Велику увагу вчений звертав на 

взаємовпливи культур, виділивши ряд чинників, що відіграли вагому роль у 

становленні таких зв’язків, серед яких: 

1) подібність у виборі пріоритетів історичного розвитку;  

2) суміжність територіальних кордонів;  

3) популяризація народної пісенності шляхом видань низки фольклорних 

збірників;  

4) критичний матеріал [204, с. 51]. 

Важливо, що Г. Нудьга брав до уваги висновкові положення праць 

іноземних дослідників української культури, оскільки останні часто 
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характеризувалися «свіжим поглядом» на певні явища, недостатньо вивчені у 

вітчизняному науковому дискурсі. Зокрема, це проблема багатоголосся пісенної 

творчості як українців, так і східних слов’ян загалом, зіставлення ідейно-

філософської основи народнопоетичного епосу з розвитком європейської 

суспільної думки тощо [204, с. 51]. 

Щодо визначення особливостей методологічного та композиційного 

характеру при творенні «міжнародної біографії» української думи й пісні та 

методики детального виокремлення маршрутів «закордонних мандрів» 

українського мелосу, то в такому разі абсолютно слушними є зауваження 

Р. Кирчева, який у передмові до двотомного видання 1997-1998 рр. 

схарактеризував апробований Г. Нудьгою науковий метод у такий спосіб: «Свою 

розповідь про українську пісню в тій чи іншій країні дослідник компонує не за 

якоюсь наперед заданою схемою, а за логікою історичної послідовності фактів і 

з'ясування умов причин та потреб, якими в кожному конкретному випадку 

детермінувався такий імпорт. Кожний з розділів праці не просто несе якусь нову 

інформацію про те, як і коли, при яких обставинах приходили українська пісня і 

дума до громадян різних країн, як перекладалися, переспівувалися, передавалися 

різними мовами, використовувалися, оцінювалися, характеризувалися вченими і 

культурними діячами різних народів, а й освітлює якісь нові грані й особливості 

цього поліфункціонального процесу» [124, с. 25]. 

Така ж історико-генетична методологія або в термінології Р. Кирчева 

«логіка історичної послідовності фактів» [204, c. 52] притаманна праці «У колі 

світової культури», що є своєрідним теоретико-методологічним узагальненням 

«Української думи і пісні в світі» і вперше надрукована завдяки зусиллям фундації 

ім. Григорія Нудьги та кафедри української фольклористики ім. академіка 

Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Вже на перших сторінках цієї місткої й теоретично насиченої розвідки дослідник 

формулює цілий комплекс панорамних проблем, пов’язаних з особливостями 
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осмислення такого складного й амбівалентного явища, як діалог міжнаціональних 

культур.  

Отже, усі окреслені проблемні питання, порушені Г. Нудьгою, 

ототожнюються з науковим дискурсом, який на зламі ХІХ-ХХ ст. своїми 

фольклористичними студіями був увиразнений одним із найавторитетніших 

наших гуманітаріїв І. Франком. На думку Г. Нудьги, аби вповні збагнути 

авторитет нашої фольклорної пісенності у колі світової культури, потрібно 

з’ясувати «джерела, що породили таку багату поезію, <...> відомості про пісню і 

музику східних слов’ян; чи є про це щось в іноземних джерелах; як сприйняли там 

«просту, шляхетну» українську пісню, у якій дав себе знати «найделікатніший 

музичний смак» народу <...>, де причини успіху української пісні за 

кордоном <...>, що більше привертало увагу народів світу – поетичний текст чи 

мистецьки довершена мелодія наших пісень і дум» [90, с. 6]. Як бачимо, 

дослідницька методика Г. Нудьги є синкретичною за своїм характером: поєднує 

водночас порівняльно-історичний, типологічний, історико-генетичний, та інші 

методи.  

Проведене нами аналітичне дослідження наукового доробку Г. Нудьги 

свідчить про те, що до пріоритетних напрямів фольклористичних наукових 

зацікавлень ученого належать питання теорії й поетики фольклорного жанру (із 

тонким аналітичним підходом до вивчення символічних особливостей поетичної 

мови фольклорних творів, їх естетичної природи), взаємодії фольклору та 

літератури на різних рівнях художнього тексту (так, метою довготривалої роботи 

вченого було висвітлення проблеми фольклоризації пісень літературного 

походження), трансформації етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному 

середовищі (зокрема, пісенного й думового), питання виникнення, еволюції та 

розповсюдження української пісні, думи й інших жанрів в українському та 

неукраїнському духовному континуумі, особливостей українського мелосу, 

впливу української етномелодики на розвиток світової пісенної традиції тощо. 
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3.2. Теоретичні засади дослідження пісенного фольклору  

 

У науковому доробку Г. Нудьги є дослідження, яке за масштабністю і 

грандіозністю свого задуму перевершує всі інші аспекти наукової творчості 

вченого, – це, на думку Р. Кирчіва, справдішня «пісня пісень» дослідника – 

велетрудна студія про українську пісню в світі [124]. 

Окремі спостереження щодо означеної теми представлені ще в ранніх 

працях Г. Нудьги, де вчений-фольклорист звертався до маловідомих фактів 

поширення народної пісні українців за кордоном. Надзвичайно трудомістке, 

складне завдання, що мало перед собою не лише безліч організаційних труднощів 

(доступ до іноземних джерел, знання іноземних мов тощо), а й значний 

ідеологічний тиск з боку тодішньої влади, не зупинило вченого перед реалізацією 

поставлених завдань (згадаймо настанову: «Наука починається з факту»). Аналіз 

усіх чинників, які так чи інакше могли вплинути на проведення такого 

дослідження, не знизив прагнення дослідника здійснити його в такому широкому 

обсязі. Як слушно зазначає Р. Кирчів – учений, що мав змогу довгі роки 

спостерігати за розробкою даної теми у безпосередньому контакті з Г. Нудьгою (з 

1958 р. до вересня 1972 р. дослідники працювали в одному кабінеті Інституту 

суспільних наук АН УРСР): «Г. Нудьга не задовольнявся фактами, наведеними чи 

описаними іншими авторами, а в кожному конкретному випадку намагався дійти 

до їх першоджерела, взяти і подати їх з перших рук. Це коштувало йому багато 

сил, часу і матеріальних засобів, <…> шукав потрібні матеріали у книгозбірнях 

різних країн, звертався до них безпосередньо сам і через знайомих чи 

кореспондентів [124, с. 22]. Це було тим більше важливо, «що вже сам собою 

предмет і зміст праці містив великий національно-патріотичний заряд – 

опозиційний і неприйнятний для ідеологічних доктрин і практичної національної 

політики комуністичного режиму» [124, с. 21]. 
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Звернімо увагу на детальну історію досліджень української пісні: у 1958 р. 

з’явилась перша публікація Г. Нудьги в цій галузі – стаття «Українська пісня за 

кордоном», присвяченій поширенню й оцінці українських народних пісень і дум у 

країнах Європи (від ХVІ до XX ст.). Це дослідження, доповнене значною 

кількістю фактів і матеріалів, побачило світ окремою брошурою у 1960 р. [209]: у 

виданні вже чітко вимальовується загальна структура майбутньої праці 

«Українська пісня в світі», подана до друку 1972 р., однак надрукована лише у 

1989 р., до того ж, у реферативному вигляді. У виданні 1960 р. дослідник 

простежив міграцію української пісні країнами Європи (Німеччина, Чехія, 

Словаччина, Франція, Англія, Данія Італія), навів історичні факти популярності 

української народної поезії при царському дворі в Росії, у середовищі дворян у 

XVII ст., закцентував увагу на перекладах українських пісень в Канаді та США. 

Важливо, що у колі наукового аналізу перебували не лише тексти пісень в їх 

іншомовних перекладах, а представлено й зворотній процес: твори іноземної 

літератури, у яких використано мотиви української фольклорної поезії, музика, 

зокрема композиції відомих західноєвропейських композиторів: Й. Баха, 

Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, К. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Ліста та ін. Також 

до уваги Г. Нудьги потрапив фольклор інших етносів, у якому дослідник виявив 

присутність українських пісенних мотивів [46, с. 17]. 

Серед жанрів, які, починаючи з найбільш ранніх студій, ґрунтовно 

досліджує Г. Нудьга, – думовий епос. Зокрема, дослідник зосередив увагу на 

вивченні феномену кобзарства в українській культурі: розвідки про Івана 

Запорожченка (1935 р.), О. Вересая, Ф. Кушнерика. У науковому доробку 

Г. Нудьги більше десяти праць [45; 46; 181; 204; 205; 211], у яких, зокрема, 

висвітлено питання сприйняття української думи усною традицією інших народів. 

Серед цих публікацій є й антологія з передмовою про еволюцію жанру думи, 

витворення специфічних епічних засобів відображення дійсності, стилістичних 

особливостей тощо [46, с. 13-14]. 
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Будь-яка праця Г. Нудьги характеризується проекцією на теоретико-

методологічний дискурс фольклористики. Так, наприклад, учений звертається до 

проблеми картини світу, що лежить в основі фольклору. На думку Г. Нудьги, така 

постановка проблеми увиразнює розуміння особливостей побутування фольклору 

на кожному культурно-історичному етапі розвитку етносу. У такому контексті 

варто згадати і про численні дискусії науковців другої половини ХХ ст. 

(зауважимо, полеміка тривала до 90-х рр. – часів незалежності України). Так, 

наприклад, у 1961 р. нарада радянських фольклористів у Києві підсумувала, що 

масова художня творчість народу принципово відрізняється від традиційних форм 

фольклору і характеризується розмаїтістю видів і естетичною значимістю. 

Дискутивність стосувалася насамперед двох питань: чи можуть всі сучасні види 

народної творчості вважатися фольклором?; чи в змозі фольклористика займатися 

усіма видами? Різновекторними були й погляди дослідників: одні наполягали на 

широкому розумінні фольклористики, вважаючи, що до фольклору варто 

відносити й художню самодіяльність, в інших – така концепція викликала 

одностайне заперечення [189]. 

Водночас Г. Нудьга дотримується думки про те, що фольклор сформувався 

як тип художньої культури в середньовіччі, в його основі лежить етнічна 

свідомість і етнічна картина світу, зумовлені життям і побутом народу у визначену 

історичну епоху, а отже, абсолютний знак тотожності між фольклором та 

художньою самодіяльністю ставити не можна. Відтак, визначальним для 

розмежування для Г. Нудьги зразків фольклору та художньої самодіяльності є 

збереження в текстах картини світу, традиційних елементів життя, побуту і 

художньої культури [210]. 

Наприклад, фактологічний матеріал, зібраний дослідником під час 

експедицій, засвідчив те, що традиційний фольклор, збережений передусім на час 

проведених Г. Нудьгою спостережень, трансформується і розвивається, 

набуваючи нового змісту і форм прояву. Сучасні дослідження свідчать про якісні 



150 
 

зміни форм побутування традиційного фольклору, пов’язані переважно зі 

збереженням і поширенням, а не з власне колективною творчістю[210]. 

Поодиноко представлені казки, балади, досить системно засвідчені прислів’я, 

приказки, усні розповіді, анекдоти, частівки, пісні, танці, елементи обрядового 

фольклору тощо. Цікаво, що деякі обрядодії зберігаються лише принагідно до 

шанування традиції предків, натомість первинний смисл у більшості випадків у 

пам’яті носіїв фольклору втрачений. 

Аналізуючи значення для світової культури української пісні, Г. Нудьга із 

притаманним йому дедуктивним методом звертається до давніх традицій, з яких 

«вона виросла», а також до того, «що знав світ про ті традиції» [210]. Імовірно, що 

пісня є одним із найдавніших жанрів слов’янського фольклору, адже саме поняття 

«пісня» у розумінні власне жанру поетично-музичної творчості збережено в усіх 

східнослов’янських мовах (зрозуміло, з певними особливостями мовної 

реалізації). Означені фактори, на думку Г. Нудьги, свідчать про те, що пісні 

генетично пов’язані з епохою слов’янської етнічної єдності, більше того, 

дослідник наголошує і на тому ж значенні, яке має цей жанр нині для тодішнього 

етносу. Очевидно, що пісня спочатку була пов’язана з трудовою діяльністю 

людей, з їхніми віруваннями та обрядами. Висловлену тезу дослідник аргументує 

покликанням на арабські та візантійські писемних джерелах, у яких ідеться про 

слов’ян взагалі та «русинів» (українців) зокрема [286]. Так, наприклад, учений-

фольклорист відзначає: «іноземці давно визнавали за слов’янами схильність до 

поезії, музики, пісні, висловлюючи це як природну рису їхнього характеру. <…> У 

їхньому повсякденному житті пісня і досі займає набагато почесніше місце, аніж в 

інших європейських народів. Поетичність натури, любов до музики, пісні – 

характерні риси слов’янських народів, і про них говориться у найдавніших 

писемних документах грецьких, візантійських, німецьких, арабських 

авторів» [204]. 
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Окрім того, звернення до історичних фактів дозволяє фольклористу навести 

такі аргументи на користь висловлених тез: «Усі сусідні народи і мандрівники у 

своїх описах підкреслюють, що руси (українці) особливо поважають, 

опоетизовують гаї, дерева, озера, навіть приносять їм жертви. Костянтин 

Багрянородний (X ст.) розповідав, що на острові святого Георгія (святий дуб, 

«якому руси (українці) приносили жертви) <…>, у літописних записах є 

свідчення, що слов’яни приносили жертву криницям, озерам, гаям, лісам» [186, 

с. 112]. 

Окрім того, аналізоване питання прояснюють наведені Г. Нудьгою такі 

факти: у давніх німецьких джерелах з IX ст. збереглися згадки про «співаючих і 

танцюючих» слов’ян, які під гру своїх інструментів співали, танцювали у 

німецьких містах, тобто ходили як мандрівні співаки-музиканти. В одному з 

тодішніх німецьких писаних джерел (IX ст.) є таке застереження: «бери ти 

інструмент не у міма, який стоїть біля дверей, але і не в танцюючого слов’янина» 

[186, с. 169]. Відповідно, Г. Нудьга висловлює припущення про те, що, ймовірно, 

такі мандрівні співці-музиканти переносили в німецьке середовище слов’янські 

мелодії, українські пісні. 

Продовжуючи історико-генетичний огляд аналізованого питання, Г. Нудьга 

звертається до одного з найбільш архаїчних жанрів українського фольклору – 

балади, виділяючи в ній три основні характеристики: епічну основу, ліричне 

спрямування та драматичну структуру, що вступають у своєрідну «троїсту гру», 

внаслідок чого, залежно від домінуючої ознаки, балада набуває ліро-епічного, 

драматично-епічного чи епічно-ліричного характеру [177, с. 188]. 

Прикметно, що Г. Нудьга звертається до традиції вивчення жанру балади у 

вітчизняній гуманітаристиці. Так, жанр балади привертав увагу багатьох істориків 

і теоретиків літератури. Окремі проблеми жанру стали предметом наукового 

дослідження Я. Головацького, М. Драгоманова, Ц. Неймана, Ю. Яворського, які 

розглядали сюжети народних балад. У такому разі найбільш показовою є 
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монографія Г. Нудьги «Українська балада» (1970) [203], яка має теоретико-

узагальнюючий характер. Зокрема, у праці представлено історію жанру, зроблено 

спробу систематизацію аналізованих творів: виділено романтичну, соціальну, 

революційну та героїчну групи балад. Так, Г. Нудьга зауважує: «Балада – 

неповторне явище пісенної культури українського народу, що і в наш час 

користується популярністю. Хто в Україні не знає, не чув таких балад, як «Ой не 

ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Ой чиє ж то жито, чиї то покоси», «Виряджала 

мати сина у солдати», «Ой у полі жито копитами збито», «Ой горе тій чайці, 

чаєчці-небозі», «Ой Морозе, Морозенку», а також інших пісень про отруєння, 

згубу переважно молодих людей» [202, с. 8].  

На думку Г. Нудьги, у фольклорі европейських народів балада виникла в 

такій хронології: у датчан – у ХІІ ст., англійців і шотландців – у ХІІІ-ХIV ст., у 

слов’ян – у XIV ст. [202]. Визначальними мотивами балад, за спостереженнями 

Г. Нудьги, є засудження будь-яких проявів насильства, злочинів, зради. 

Вважається, що народні балади зародилися в часи Середньовіччя, на досить 

пізньому етапі розвитку епічної творчості, хоч і мають чимало архаїчних уявлень 

та образів. Зокрема, у ХІІ – ХІІІ ст. у Провансі (провінція Франції) баладами 

називали любовні пісні до танцю: у такому значенні чи не вперше вжив назву 

«балада» провансальський трубадур Пон де Шантей (1180-1228) [186].  

Важливим припущенням Г. Нудьги в такій дослідницькій парадигмі є те, що 

формування жанру української народної балади відбувалося задовго до XIV ст., 

зокрема, у дохристиянський період: «можливо, ще в надрах календарно- та 

родинно-обрядової пісенності» [202]. Найпродуктивнішим періодом творення 

балад в Україні фольклорист вважає період від XIV до XVII ст. Вагомою 

ілюстрацією тверджень Г. Нудьги є той факт, що у XVI ст. Я. Благослав у чеській 

граматиці цитує українську баладу «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» 

(найдавніший текст української балади-сну про Стефана Воєводу, записану 
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Никодимом в с. Венеція – М.К.). Її поетика стала об’єктом дослідження 

О. Потебні» [226].  

Додатковими аргументами тез Г. Нудьги є такі факти: у 1584 р., наприклад, 

у творі [за жанром – поема, М. К.] «Роксоляна» польський поет С. Кльонович 

переказав українську народну баладу про Федора та Федору. А в 1625 р. – 

з’являється друком балада «Піснь козака Плахти», що є незначною літературною 

обробкою народного сюжету про дівчину, яка помандрувала з козаком на 

Запоріжжя. Відтак, ще в XVI ст. «українська народна балада стає джерелом, до 

якого звертаються польські й українські поети, причому Кльонович написав свою 

«Роксоляну» латинською мовою, а невідомий поет кінця XVI – початку XVII ст. 

«Піснь козака Плахти» створив українською народною мовою, в дусі традиційної 

народної поезії» [202] (зауважимо, на думку більшості дослідників, ця балада була 

написана перед 1612 р.) [202, с. 56]. 

При цьому наголосимо, що власне термін «балада» – не українського 

походження. За спостереженнями Г. Нудьги, термін набув поширення в Україні на 

початку XIX ст., тобто в добу романтизму, на позначення жанру народних пісень 

(а також літературних творів) ліро-епічного характеру. Етимологічний корінь 

слова «балада» «виводиться з грецького «bailo» – рухатися, від якого пішли і 

латинське слово «bailo» – танцюю, й італійське «баллада» – танцювати, а далі 

французьке «ballade» – на означення поетичного віршованого жанру. Вперше цей 

термін до поетичних творів був застосований у провансальській літературі XII ст. 

і, означав: пісня до танцю. Тільки, у XVIII ст. баладами стали називати ліро-епічні 

пісні з виразного драматичною фабулою, з трагічними сюжетами і фантастичним 

способом викладу. Приблизно таке розуміння вкладали в цей термін українські, 

російські літератори й фольклористи початку XIX ст., хоча вже тоді розуміли, що 

дати точне визначення цьому жанрові майже неможливо. Баладу визначали то як 

«нижчу епічну пісню», то як «пісню оповідального характеру» (М. Сперанський), 

то як пісню з розвинутим драматичним сюжетом, у якому розкриті незвичайні 
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події, або як поему у віршах. Узагальнюючи попредні визначення, резюмуємо: 

балада – це епічна (оповідна) пісня драматичного характеру. В українській 

фольклористиці терміном «балада» активно послуговувалися М. Максимович, 

М. Маркевич, М. Костомаров та ін. 

Натомість Г. Нудьга, послуговуючись відомими у слов’янській 

фольклористиці балади підкреслює їх неповноту, оскільки у дефініціях 

наголошено тільки на двох характерних рисах жанру – епічності й драматичності, 

«тоді як у баладі наявні всі три «першоелементи» літератури – епічність, 

драматизм, ліризм, на що звернув увагу ще Гете» [202, с. 15]. Також вагомими з 

позицій унаочнення методологічного інструментарію важливими є зауваження 

Г. Нудьги, про те, що будь-яке визначення є умовним. Усе це зобов’язує вченого 

до формулювання власного розуміння балади: «народні балади – це епічно-ліричні 

пісні, з драматично напруженим сюжетом, у яких розповідається про фантастичні 

або незвичайні події. В центрі балади завжди перебуває індивідуальна, але 

суспільно значима людська доля» [203, с. 8-9]. 

Вимогливий насамперед до себе Г. Нудьга вважає недостатнім 

представлення власне визначення у тексті монографії, більш переконливим 

ученому видається «конкретний опис природи й ознак цього жанру та 

притаманних йому прикмет». Так, за спостереженням дослідника-фольклориста, 

«Балада – це, перш за все, епічний твір, у якому розповідається про незвичайні 

події і обставини, в які потрапляють герої, але одночасно в ній сильно відчутний і 

ліричний струмінь, що найчастіше виявляється в самій формі сповіді, аби 

викликати у слухача (читача) певний емоційний настрій, розтривожити його 

серце, покликати до боротьби за людське щастя. Драматизмові зображення подій в 

баладах приділяється неабияка увага: епічний сюжет, балади напружений і надто 

стислий. Для балади обираються трагічні або якісь незвичайні, героїчні чи 

фантастичні ситуації, та ще й у момент критичного, кульмінаційного розвитку. 

Напружений драматичний сюжет, чітко окреслені конфлікти, стики конкретних 
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характерів, діалогізований виклад, кульмінативність» [202, с. 145]. Усе це, на 

думку Г. Нудьги, відрізняє баладу як жанр від віршованої пісенної новели і в той 

же час наближає її (звернімо увагу!) до драми. Цей факт дає змогу дослідникові 

пояснити появу багатьох баладних мотивів у творчості виданих драматургів. А 

отже, вкотре актуалізовано ідею міграції сюжетів [202, с. 145]. 

Окрім того, Г. Нудьга наголошує, що сюжет балади стислий, оповідь 

зосереджується головним чином навколо одного, найважливішого вузла фабули і 

ведеться швидко, без уповільнень і ретардацій, на противагу жанру дум [202, 

с. 145]. 

Питання жанрової поетики, походження й еволюції фантастичних та 

міфологічних мотивів, взаємодії літературної і фольклорної балад висвітлювали 

свого часу М. Костомаров («Про історичне значення руської народної поезії», 

«Слов’янська міфологія»), О. Потебня («Малоросійська народна пісня за списком 

ХVІ століття», «Пояснення малоруських і споріднених народних пісень», «Про 

деякі символи в слов’янській народній поезії»), І. Франко («Жіноча неволя в 

руських піснях народних», «Студії над українськими народними піснями») та ін.  

Порівняймо найбільш поширені дефініції жанру балади в сучасній 

українській фольклористиці. Так, за визначенням М. Драгоманова балади – «то 

пісні епічного змісту, що, оповідаючи, звичайно мають за сюжет яку-небудь 

сумно-ефектну подію: вбивство свояка, жінки, мужа, отруту брата, смерть жінки, 

шлюб із сестрою і т.п.» [89, с. 67]. 

С. Мишанич баладами вважає «ті ліро-епічні пісні про незвичайні події та 

драматичні конфлікти родинно та суспільно-побутового характеру, які 

завершуються трагічно. При цьому слід оговорити, що трагічне у народному 

розумінні не обов’язково пов’язане із загибеллю героя; трагедією в народі було 

життя покритки або ж така ситуація, коли дорослі діти виганяли з дому стару 

немічну матір» [173, с. 23]. Натомість Л. Дунаєвська у лаконічній формі пропонує 

таке визначення: «Пісні-балади – це ліро-епічні твори на родинно-, рідше – 



156 
 

соціально-побутову тематику з динамічними сюжетами, що завершуються 

трагічною, часто фантастичною розв’язкою» [59]. Питання літературної балади є 

об’єктом досліджень М. Гнатишака, Д. Загула, Д. Паніва, І. Пільгука та ін. 

Питання баладотворчості Т. Шевченка досліджували Є. Кирилюк, В. Кравченко, 

Ф. Пустова, В. Смілянська, Є. Шабліовський, В. Шубравський та ін. Проблеми 

функціонування жанру у творчості окремих письменників розглядали М. Бондар, 

П. Волинський, Ф. і В. Погребенники, П. Хропко, М. Яценко та ін. 

Г. Нудьга не залишив на марґінесі дослідницького пошуку також 

особливості віршування балад. Однак проаналізований матеріал засвідчив, що 

будова вірша і строфи в українських баладах різна, без будь-якого канону. Крім 

того, мелодії здебільшого повільні, «співають їх як хором, так і соло. Але 

відчувається, що фантастичні балади про перетворення людей на птахів і рослин 

своїм стилем поетичним і музичним ближчі до обрядової поезії, а історичні та 

соціально-побутові – до пісень історичних та ліричних» [202, с. 8]. Ученим також 

відзначено, що в баладі більше, ніж в інших жанрах, елеметів фантастики, 

чудодійних моментів та незвичайних ситуацій, а тому цілком вмотивованим є те, 

що героями балад є не тільки люди, а й фантастичні істоти. Однак, на відміну від 

жанру балади, відомому у світовому контексті, дослідник постулює, не 

привласнюючи при цьому собі вже відомих у фольклористиці фактів: «Та вже 

давно дослідники відзначили, що українська балада, на відміну від інших, має 

найменше фантастичних, загалом містичних елементів» [202, с. 9]. 

Концептуальними, а отже, вкрай важливими для сучасної фольклористики є 

положення Г. Нудьги про те, що балада тісно пов’язана з реальним життям 

народу, його історією, відтак, є «частиною поетичного літопису» [202]. 

Важливими є спостереження Г. Нудьги у галузі міграції сюжетів 

українських балад. Зокрема, деякі українські сюжети в давні часи перейшли до 

європейських народів (поетична балада про дівчину, що стала тополею, – 

перейшла в німецький фольклор, «Тройзілля» – відома у польському фольклорі, 
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деякі українські баладні сюжети перейняли румуни й молдавани). Окрім того, 

дослідник зважає і національний тип балад: у «кожному випадку запозичені 

сюжети «перемелюються» на свій національний лад, бо ж відомо, що кожний 

народ виробив свій, суто національний, стиль епічної та ліро-епічної творчості. 

Протягом століть уже виробилися, можна сказати, національні типи балад, з 

найхарактернішими рисами поетичного стилю і навіть улюбленими темами: 

німецькі балади тяжать до морально-етичних тем, які розробляються більше в 

епічному плані, англійські балади переважно розповідні, словацькі, чеські мають 

більше ознак ліризму, українські балади в розповідях тяжать більше до 

ліродраматизму, надто близько стоять до ліричної пісні, але в основу сюжету в 

них кладуться глибоко драматичні, часто незвичайно своєрідні конфлікти. За 

своїм змістом, поетичною структурою, характером тем українська балада 

найближча до російських та білоруських, а також до чеських, словацьких і 

польських. Багатством поетичних образів, мистецькою довершеністю і 

мелодійністю вона займає почесне місце у світовому доробку цього жанру» [210]. 

Генезу окремих мотивів проаналізовано фольклористами-музикознавцями 

Ф. Колессою та К. Квіткою. Комплексний характер має дослідження О. Дея 

«Українська народна балада» (1986) [77], у якому представлено загальну 

характеристику баладного фонду українського фольклору, простежено еволюцію 

традиційних сюжетів. 

Щодо характеру поширення балади серед носіїв фольклору, то Г. Нудьга на 

основі проведених теоретичних та практичних розвідок зазначає: «Починаючи з 

кінця XVIII ст. і до сьогодні, балади систематично фіксуються збирачами 

фольклору, публікуються. В українській народній традиції термін «балада» на 

позначення окремого жанру пісень не вживається. Іноді серед співаків можна 

почути: «сумні пісні», «довгі пісні» або «пісні про <…> отруєння невістки, 

вбивство когось тощо» [203, с. 9].  
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Потужну групу з-поміж досліджуваних Г. Нудьгою фольклорних текстів 

становлять найбільш ранні балади про метаморфозу людей на рослин, тварин, 

птахів, на твердий камінь. Усе це споріднює баладні тексти з обрядовою поезією: 

«коли переглянути їх підряд – можна постерегти, яку еволюцію пройшли ці 

сюжети чи окремі мотиви. Спочатку тільки згадки неясні, що з посіченого Івася чи 

невинно забитих сиріт виросте трояке зілля («Тройзілля»); хоч про саме вбивство 

у цих баладах нічого й не говориться, але наслідок його оспіваний» [203, с. 59]. 

Також Г. Нудьга вказує на червень ліро-драматичних елементів в аналізованих 

творах, при цьому відчутним є розвиток епічного начала, що виразно 

представлено у баладах: «Береза», «Роса – дівчини сльоза», «Мати заклинає сина в 

явора», «Невістка стає тополею», «Явір та калина». Перетворення людини на 

рослину, птаха – мотиви аналізованих балад пов’язані, на думку дослідника, з 

анімістичним світоглядом тогочасної людини, що прояснює символіку 

українського народу: «вода – то кров дівчини, роса – її сльози, калина – її краса, 

береза – чистота дівоча, тополя – символ печалі і т. д.» [226]. Важливо, що у своїх 

спостереженнях Г. Нудьга не зупиняється на архаїчній символіці: дослідник 

вказує на відхід процесу символізації від світоглядних принципів, а отже, із часом 

стає лише поетичним засобом, у якому зіставляються уже й далекі речі (риба у 

воді – кістки утопленої), в інших випадках – зіставлення мають формальний 

характер (груша – душа дівчини, роса – коса).  

Опрацьований Г. Нудьгою український фольклор засвідчує велику групу 

баладних творів, сюжети яких пов’язані з перетворенням людини на птаха, 

рослину, але з принципово інших мотивів. Пояснення, за слушними 

спостереженнями дослідника, криється в суспільних константах етносу: для 

патріархальної родини, де кожний член був не тільки кревною частинкою, а й 

робітником, відхід одного з них сприймався боляче. Зокрема, особливо тяжко було 

дочці, що залишала рідну матір і йшла в чужу родину, де на неї дивилися 

насамперед як на робочі руки. Умови селянського життя взагалі були неймовірно 
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тяжкими, тим більше для невісток. Тому вони мріяли хоч у великі свята 

побачитися з матерями, а в звичайні дні у мріях зозулею летіли до свого роду: 

«Лугами летіла – луги потопила, Садами летіла – сади звеселила... Де спочивала – 

криниця стала...» [203, с. 24-25 ].  

Розглянута дослідником перша група найдавніших за походженням балад 

дозволила дослідникові дійти таких висновкових положень: балади з мотивами 

метаморфоз мають багату й естетично, довершену поетику, побудовану переважно 

на символах і порівняннях, на паралелях людського життя й природи. Мова й 

ритміка аналізованих балад засвідчують також ознаки архаїчності (лексика, 

тяжіння до неримованого вірша, сліди анімізму), а «зміст багатьма нитками 

в’яжеться з давніми формами суспільного життя, зокрема відображає у своїх 

світоглядних основах соціальні й моральні принципи життя феодального устрою. 

В ідейних тенденціях баладних творів чується дух боротьби за вираження волі й 

незламності особи, за права нових форм співжиття, особливо у сфері родинних 

взаємин» [77, с. 47]. 

Ідею реконструкції українського народного духу репрезентують історичні 

балади, багаті «і змістом, і оригінальним поетичним висловом» [203, с. 71]. Як і в 

думах та історичних піснях, у баладах увиразнена ідея вітчизни, розкриваються 

народні ідеали, погляди на історію рідного народу і шляхи, якими проходила 

консолідація його патріотичних сил [203]. Проаналізовані дослідником тексти даю 

підстави стверджувати, що хронологічно аналізовані тексти охоплюють історичні 

події XIII-XIX ст. Основним джерелом історичних балад стали сюжети, запозичені 

з життєвого досвіду народу, його історія, легенди й перекази, із притаманними їм 

художніми узагальненнями. Однак справжньою проблемою в означеній наукові 

парадигмі, на що вказує і Г. Нудьга, є питання розмежування історичних балад та 

історичних пісень. Адже балада генетично є також історичною піснею. 

Г. Нудьга пропонує таку диференціацію: історична пісня, на думку 

дослідника, відтворює конкретну історичну подію максимально точно, із 
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дотриманням хронології подій і реальності в зображенні героя, натомість балада 

репрезентує узагальнені малюнки історії, вибираючи для сюжету найдраматичніші 

моменти життя й боротьби героя (здебільшого героїчну смерть), характер якого 

розкривається в незвичайній обстановці. Як правило, героями балад є збірні 

образи: полонянка, подолянка, козак Байда, але зустрічаються й історичні імена: 

Нечай, Морозенко, життя яких оспівано «в баладному тоні» [203, с. 11]. Отже, 

герої цих творів, як зазначає Г. Нудьга, історичні, але сюжети – баладні, з 

розвиненими епічними й драматичними елементами, «оповиті серпанком 

легендарності й незвичайності» [203, с. 11]. Історична балада, за концепцією 

фольклориста, займає серединне місце між думами та піснями історичного змісту. 

Найбільшу й найпоетичнішу групу, за спостереженнями Г. Нудьги, 

становлять балади про боротьбу з турками й татарами, про жорстокість неволі і 

велике горе турецького й татарського полону, загальні наслідки якого розкриті, 

зазвичай, через долю окремих осіб. Однак на особливу увагу заслуговує 

твердження дослідника про те, що баладні історичні пісні ґрунтуються навколо 

двох основних моментів життя й боротьби народу: перебування в полоні і 

зображення козацького побуту й козацької героїчної смерті. Натомість 

абсолютною меншістю представлені балади, що стосуються взаємин козацтва та 

польської шляхти, про гайдамаччину тощо [203]. 

Дослідник виокремлює також групу балад, а саме: пісні-балади про козацьке 

життя, про героїчну смерть воїнів на полі бою, тобто йдеться про історичні 

балади, до яких Г. Нудьга зараховує: «Смерть козака» («Ой у полі жито»), «Козака 

несуть», «Орел виніс козацьку руку», «Чорна рілля заорана». Цікаво, що, 

застосовуючи історико-генетичний принцип дослідження щодо тексту останньої 

балади, Г. Нудьга вказує на те, що первісна основа тексту виникла ще в добу 

Київської Русі і «лишила слід» у «Слові про похід Ігоря» [186]. 

Принагідно автор виокремлює такі балади: «Козака виряджають», «Сестри 

виряджають брата», «Вдова проводжає сина у похід». Цікавим є вербальні 
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домінанти аналізованих текстів: мати, сестри знають, що таке війна, знають, що 

козак може не вернутися, але їхня свідомість панує над страхом смерті й 

осиротіння. Близькі до голосінь словесно-поетичні формули на зразок «Візьми, 

сестро, піску жменю та й посієш на каменю, як той пісок тобі зійде, тоді твій брат 

в гості прийде» підсилюють ідейну основу балад і засвідчують ідейні інтенції 

соціуму. 

Смерть в ім’я свободи вітчизни є провідним мотивом більшості 

проаналізованих Г. Нудьгою балад про козацькі походи і бої. У баладах, як і в 

думах, увага зосереджується на трагічних моментах. Зокрема, йдеться про твори: 

«Козака несуть», «Похорон козака», «Порубаний козак на могилі», «Орел виніс 

козацьку руку», «Розмова козака з орлом...», у яких утверджується можливість 

збереження свободи народу через боротьбу й смерть, через жертовність [203, 

с. 24]. 

Систематизація проаналізованого фактологічного матеріалу дає підстави 

Г. Нудьзі безапеляційно стверджувати, що найбільш численною є група соціально-

побутових балад, які дослідник номінує «поетичною енциклопедією внутрішньої 

історії життя українського народу» [186, с. 111]. Тематика, проблематика, 

особливо в баладах, що стосуються взаємин у родині, є продовженням балад 

першої групи: «мати незлюбила невістку, намовляє сина бити невістку «дротяною 

нагайкою», – це те саме, що було вже порушено і в баладах з фантастичним 

перетворенням людей на рослини, але тут маємо так багато нового, породженого 

соціальними й родинними взаєминами часів капіталізму, що ми відразу пізнаємо 

не тільки нове у трактуванні життя родини, а й принципово нові причини 

суперечностей» [203, с. 24]. На думку фольклориста, на зміну моральним 

конфліктам (свекруха незлюбила невістку) приходять причини соціальні (невістка 

з бідного роду, не так робить, як їй хочеться, тощо). Сім’я, взаємини батьків і 

дітей, братів і сестер, теми кохання й одруження, зрада й ревнощі – усе це 
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реалізовується в баладних творах на матеріалі нових суспільних відносин [203, 

с.24-25]. 

У новіших соціально-побутових баладах помітно загострюється питання 

моралі взагалі: Г. Нудьга вказує на цілий цикл пісень, у яких засуджуються ті 

члени суспільства, що порушують традиційні принципи народної моралі. Для 

ілюстрації означених тех. Учений наводить факти: дівчина отруює хлопця, щоб 

двох не кохав, брати заступаються за рідну сестру, яку збезчестив хлопець, 

моральне засудження хлопця, що залишив дівчину з дитиною тощо [203].  

Принциповим є й інше спостереження Г. Нудьги: у результаті проведених 

досліджень виявилося, що трагізм і сумовитість не є ознакою всіх балад, значне 

частина характеризується оптимістичним тоном, навіть там, де події закінчуються 

смертю. У баладах актуалізовано принцип «моральної перемоги» фізично 

переможених героїв [203]. Відповідно до обраного дослідником вектору наукових 

пошуків абсолютно логічними й у мотивованими є твердження про те, що окремі 

сюжети аналізованих балад з успіхом опрацьовані тогочасними поетами, імена 

яких залишилися, як правило, невідомими [186, c. 11-18]. 

Оригінальними й неповторними, на думку фольклориста, є і переважна 

більшість сюжетів соціально-побутових поем-балад: «Бондарівна», «Лимерівна», 

«Недоросток», «Тройзілля», які за характером порушених проблем, художньою 

довершеністю можуть претендувати на звання вершинних зразків світової поезії. 

Так, дослідник вказує на те, що на початку XIX ст. світову славу здобула балада 

про Гриця [186, с. 20]. 

Інтегрований характер досліджень Г. Нудьги у доказовій формі дозволяє 

означити вплив народних балад на становлення й розвиток нової української 

літератури, творчість Т. Шевченка, поетів-романтиків, С. Руданського, 

Ю. Федьковича, І. Франка, Лесі Українки, В. Симоненка, Л. Костенко, І. Драча та 

ін.: «Без жанру балади не обійшовся жоден великий український поет» [210]. 

Сюжети народних балад покладені в основу багатьох творів прози, драматургії 
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(Панас Мирний «Лимерівна», І. Франко «Украдене щастя», О. Кобилянська «У 

неділю рано зілля копала») [210]. 

Вагоме теоретичне підґрунтя, що характеризує праці Г. Нудьги, 

актуалізувало звернення вченого до гуманітарних галузей знання: історичних 

відомостей, даних літературознавства, мовознавства тощо. Використання 

порівняльно-історичного, зіставного, контекстуального методу дозволило 

сформулювати визначення жанру балади – одного з найбільш показових жанрів 

української усної словесної творчості. Зокрема, балада, у розумінні Г. Нудьги, – це 

жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історично-героїчного чи соціально-побутового змісту 

з драматично напруженим сюжетом, у якому наявні елементи надзвичайного. 

Очевидно, що Г. Нудьга не встиг сказати усього, що міг і знав. Але його, як 

влучно резюмував Р. Кирчів, «глибоке проникнення в кожне досліджуване 

питання» [124, с. 17] є фундаментом для розробки багатьох майбутніх наукових 

студій. 
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3.3. Фольклорно-літературні взаємовпливи у наукових студіях 

Г. Нудьги  

 

Предметом наукового аналізу вченого на початку 1940-х рр. були 

літературні пісні переважно ХІХ і ХХ ст. Актуалізуючи у філологічних студіях 

питання фольклорно-літературних зв’язків, Г. Нудьга перевів його в дещо нову 

для тодішньої науки площину, змінивши, зокрема, вектор вивчення: 

«Взаємовідношення це досліджувалося до останнього часу лише з однієї сторони – 

що і як взяла література, поезія з фольклору, і зовсім не вивчалося другої 

сторони – що ж дала література, поезія для фольклору. <…> Великий пісенний 

репертуар нашого народу складається не лише з прекрасної фольклорної 

спадщини, а й з поезій окремих кращих поетів, з творів літературного походження, 

як їх стали називати в останній час» [192, с. 7]. На думку вченого, «кращі 

літературні пісні здебільшого проходять такий шлях: зародившись на основі 

фольклору, ідуть в літературу, а далі у фольклор, щоб там, витримавши пробу 

часу, викристалізуватися в чистий поетичний кристал» [192, с. 29]. Таким чином, 

Г. Нудьга довів значущість творчого генія народу, вагу його ідейно-естетичних 

пріоритетів у розвитку художнього слова загалом. 

На основі вивчення пісень літературного походження Г. Нудьга підготував 

глибоке теоретичне дисертаційне дослідження «Песни украинских поэтов первой 

половины ХІХ в. и народные переделки их», яке захистив уже в повоєнний час, у 

1956 р. Цього ж року побачило світ двотомне видання (з передмовою та 

примітками Г. Нудьги) корпусу українських пісень літературного походження 

XVI – ХХ ст. (третій том «Пісні та романси українських радянських поетів» 

вийшов друком 1958 р. і був перевиданий у 1960 р.). Значно розширивши предмет 

наукового вивчення, Г. Нудьга вдосконалив і теоретичні положення щодо 

механізмів творчої взаємодії усної й писемної словесності; здійснивши тонкий 
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текстологічний аналіз, учений встановив авторство десятків фольклоризованих 

творів, зокрема текстів XVI – XVII ст. 

Обґрунтовуючи тезу про витоки української літератури (йдеться про «красне 

письменство» – термін, детально опрацьований М. Грушевським [63]) з усної 

словесної традиції, Г. Нудьга водночас вказує на перманентний взаємозв’язок 

двох художніх систем, підкреслює важливість його врахування передусім для 

розвитку літератури. При цьому дослідник відзначає високу мистецьку вартість 

фольклору, його першість у цій взаємодії: «Те, що перші вірші і пісні писалися 

поетами на «мотив народних пісень», те, що багато навіть духовних пісень 

співалося на голос народних – говорить за те, що першість завжди була за 

народною поезією, за народною музикою» [193, с.30].  

Слід наголосити, що означений вектор досліджень Г. Нудьги має певну 

традицію в українській фольклористиці. Так, історія дослідження конкретних 

явищ трансформаційних змін генетично авторських творів у народному репертуарі 

сягає кінця XIX – початку ХХ ст. Так, наприклад, у фундаментальних працях із 

фольклористики М. Драгоманова, В. Данилова, І. Франка, В. Гнатюка, Ф. Колесси 

знаходимо такі термінопоняття на позначення аналізованого явища 

(«фольклоризація» літературного тексту у сучасному науковому розумінні – 

М.К.): «поперемінування» [39, с. 198], «приспособлення» [89, с. 54], «перехід» 

[132, с. 4], «перероблення» [264, с. 17]. 

Однак, як слушно зауважив згодом Г. Нудьга, у названих дослідженнях до 

уваги брався лише окремий факт, випадок, а не цілісний механізм [186, с. 13-16]. 

Тому цілком виправданим і зрозумілим є звернення ще молодого дослідника 

Г. Нудьги до питань впливу літератури на народну творчість: йдеться про вже 

згадувану нами першу публікацію 1940 р. «Пісні літературного походження в 

українському фольклорі». Означена парадигма наукових пошуків характеризує 

також дисертаційну працю Г. Нудьги «Пісні українських поетів першої половини 

XIX ст. і їх народні переробки», щоправда, захищеної лише 1956 р. (згадаймо про 
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численні ідеологічні таврування науковця, що змусило його відійти від 

дослідницької праці на тривалий період – детальніше про це у Розділі 1.1.). 

Основні положення її були викладені в авторефераті на здобуття вченого ступеня 

кандидата філологічних наук [33, с. 433]. Однак справжнім узагальненням 

теоретичних позицій Г. Нудьги щодо взаємин фольклору й літературного тексту 

стала вступна стаття «Пісні українських поетів та їх народні переробки», до 

двотомного збірника «Пісні та романси українських поетів» [45; 46]. 

Інноваційність характеру наукового пошуку Г.Нудьги полягає насамперед у 

тому, що вчений розглядав питання фольклоризації різновекторно – водночас у 

синхронному й діахронному зрізах. Дослідника цікавили також історія явища, 

якісні зміни, що увійшли в традиційну народну поезію з літературних творів 

українських поетів. Звернімо увагу на масив джерельного матеріалу, обраного для 

дисертаційного дослідження: це література першої половини XIX ст. (від Івана 

Котляревського до Тараса Шевченка), що передувала періоду посиленої 

фольклоризації, що, як відомо, почався у другій половині XIX ст. Імовірно, 

Г. Нудьга свідомо звернувся ХVІІ-ХVШ ст., оскільки, за його теорією, без такого 

короткого екскурсу «уявлення про перехід літературних творів XIX ст. у фольклор 

не був би ясним і правильно осмисленим» [193, с. 3]. Так, наприклад, учений 

вказує на традицію явища засвоєння авторських творів. Визначаючи внесок 

Г. Нудьги в українську фольклористику, наголосимо, що у новаторській за своїм 

характером праці Г. Нудьга першим окреслив проблемні питання, які вплинули на 

характер подальших досліджень, присвячених процесу фольклоризації. Навіть 

аргументоване доведення автора – пошук фактів переходу творів поетів в усну 

народну творчість – не обмежується суто кількісними вимірами. Усе це слугує 

ґрунтом для з’ясування ступеня стійкості літературної пісні і в народному 

репертуарі, й у різнорідних збірниках народних пісень [193, с. 4]. 

Також не менш важливим питання, яке порушив Г. Нудьга, є з’ясування 

причин переходу літературних творів у фольклор. Означений вектор 
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дослідницької практики межує з іншою проблемою – проблемою вибору. 

Наголосимо, Г. Нудьга чітко сформулював питання: «які основні ідейні і естетичні 

вимоги народу до пісні, що сприймає народ як своє, що відкидає як непотрібне, 

чуже, антихудожнє» [193, с. 4]. Дискурс фольклористичної науки, актуалізованої в 

питанні, як приймає фольклорне середовище «свого» / «чуже», як формується 

уявлення про світ «живої фольклорної естетики» позначився на науковому 

доробку Г. Нудьги, який першим (порівняно, наприклад, з російськими 

фольклористами) дійшов висновку про те, що дослідження конкретного 

текстового матеріалу потребує з’ясування глибинних засад проблеми 

взаємовідношення колективу та індивіда у народній творчості в процесі 

вироблення поетичних прийомів і стилю народних пісень [210].  

До вагомих здобутків ученого належить спостереження про те, що серед 

різних жанрів так званих «книжних» творів найбільше фольклоризувалися вірші, 

які народ сам перетворив у пісню чи прийняв її разом із музикою композиторів. 

Зокрема, дослідник зауважував: факти наявності пісень літературного походження 

в народному репертуарі краще за все підтверджують наукові і популярні збірники 

народних пісень, у яких вони надруковані поряд із піснями народного 

походження. Істинність цього положення підтверджувалася явищами пізнішого 

часу, у ХХ ст. (наприклад, тексти стрілецьких пісень публікували не тільки в 

літературних, але й у фольклорних збірниках переважно без зазначення 

автора) [193, с. 113-114]. 

Г. Нудьга наголосив також на реверсному характері залежності 

популярність / публікація, артикулювавши в такий спосіб проблему, маловивчену 

й сьогодні. Зокрема, як пісенники сприяють проникненню літературних творів у 

народну творчість, як за ними можна визначати народну популярність 

аналізованого твору. В означеній пошуковій парадигмі науковець визначив іще 

одне джерело фольклоризаційного руху – театр-пісня. До важливих чинників 

фольклоризації Г. Нудьга зараховував і продуктивні форми фольклоризму. 
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Цікавими є спостереження вченого про те, що «пісні, створені в результаті 

орієнтації на народний світогляд і народну творчість, краще проникають в 

репертуар народу і викликають в народу більшу творчу зацікавленість» [193, 

с. 23]. Відтак, доводиться говорити не лише про продуктивність засвоєння, й про 

переробку, ретрансляцію. Означені положення увиразнюють актуалізовані 

традиційно фольклорні теми, мотиви, образи (зокрема, жіночі образи), які по-

новому звучать у піснях поетів того часу (наприклад, звернімося до творчого 

доробку поетів радянської доби). 

Цікаво, що Г. Нудьга не вважав обов’язковою умовою фольклоризації 

культивування пісні як специфічного виду літературної творчості. У результаті 

аналізу творчості поетів-романтиків 20-40-х рр. учений дійшов висновку про те, 

що багато текстів, які були задумані і написані як пісні, не були сприйняті 

народом, а те, що було написане як вірші несподівано для авторів перетворилося у 

пісні: «Крім вдалого змісту, тут, звичайно, відіграла певну роль і вдала музика, яку 

написали композитори того часу» [105, с. 14]. 

Традиційно для українських філологічних праць (навіть радянського 

періоду!) Г. Нудьга присвятив творчості Т. Шевченка окремий параграф 

дослідження. Для характеристики поетичного стилю віршів поета, сотні з яких 

стали народними піснями, учений використав поняття «пісенність». До феномену 

пісенної творчості Кобзаря Г. Нудьга звертався й в інших своїх наукових студіях: 

зокрема, численні приклади фольклоризації творів Т. Шевченка учений пояснює 

тим, що поет зумів осягнути секрети народної поезії, залишаючись при цьому не 

стилізатором, а «яскравою індивідуальною творчою особистістю» [193]. 

Зауважимо, Г. Нудьга звертав увагу на той факт, що сам Т. Шевченко свідомо 

прагнув, аби його твори були покладені на музику, більше того, Кобзар інколи сам 

підбирав до них мелодію, поширюючи свої пісні серед селян. 

У контексті проблеми важливості для фольклоризації двох складових пісні – 

мелодія-текст – Г. Нудьга визначив чіткі орієнтири. Зокрема, дослідник 
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наголошував: «створення хорошої музики до літературного вірша має велике 

значення для переходу його у фольклор, тому ті вірші, до яких підібрали музику 

чи автори-поети, чи композитори швидше фольклоризуються. Водночас до 

хороших віршів народ і сам охоче підбирає музику» [193, с. 18]. Як бачимо, 

Г. Нудьга у теоретичній концепції схилявся до первня вербального тексту. 

Додатковим аргументом зробленого умовиводу є теза дослідника, наведена у 

статті «Пісні українських радянських поетів» (1958) [195]: «долю пісні вирішує, 

звичайно, зміст...» [124, с. 28]. Отже, у процесі фольклоризації Г. Нудьгу цікавить 

передусім якість змісту літературних пісень, невідповідність яких народним 

канонам є підставою для переробок та корінних змін. При цьому дослідник вказує 

і на власне характер переходу: «Дуже рідко буває так, що літературний твір 

переходить у народ, не піддаючись змінам» [193, с. 18]. 

Текстові зміни, на переконання Г. Нудьги, спрямовані на покращення як 

змісту, так і форми літературного твору. Відтак, учений сформулював 

аксіоматичні твердження процесу фольклоризації літературного тексту, що 

актуальні й до сучасного фольклору. Так, наприклад, Г. Нудьга стверджує, що в 

більшості випадків народ скорочує і рідко доповнює поетичні твори. Доповнення 

відбувається в тому випадку, коли літературний твір не повністю відповідає 

ідейним запитам [193, с. 71], коли тема, образ героя пісні не достатньо розкриті, 

або ж не так, як розуміє це сам народ. Цікаво, що характер доповнення залежить 

також від жанру літературного тексту: так, аналізована зміна літературного твору 

ліричного характеру здебільшого відбувається шляхом контамінування із 

народною піснею або ж з уривками народних пісень. Зауважимо, вчений упродовж 

усього життя збирав польовий матеріал, що фактологічно доводить артикульоване 

твердження. У 1971 р. Г. Нудьга опублікував у журналі «Народна творчість та 

етнографія» невелику добірку народних пісень із записів 1930-х рр. етнографа 

К. Добрянського, які були зроблені в околицях Старого Самбора на Львівщині. 

Серед них знаходимо версію пісні Богдана та Левка Лепких «Кладочка», яка 
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завдяки особливій популярності у першій третині ХХ ст. зазнала ранньої 

фольклоризації. Процес фольклоризації означеного тексту увиразнює й інший 

факт: дещо пізніше, наприкінці 1960-х рр., такий же доповнений варіант записував 

С. Стельмащук на Тернопільщині. Обидва тексти мають три нові строфи у 

кінцівці, що реалізують взаємопов’язані мотиви «мати чинить перепони зустрічі 

закоханих», «хлопець долає перешкоди» [210]. 

Уважна фахова зосередженість на природі фольклоризованого тексту дала 

змогу Г. Нудьзі зафіксувати різні лексичні та евфонічні зміни. Ймовірно, в такій 

науковій методиці учений послуговувався напрацюваннями М. Возняка, який 

(один із небагатьох!) допомагав Г. Нудьзі працювати над дисертаційним 

дослідженням [29, с. 171]. Принагідно до аналізованого нами питання 

фольклоризації літературних творів слід наголосити на спостереженнях відомого 

академіка-літературознавця, який зауважив, що твори давньої писемної літератури 

переходили в народ, зазнаючи значних змін, особливо на мовному рівні – напрям 

наукового пошуку, розвинений у студіях Г. Нудьги [186].  

До наукового аналізу вченого потрапляють не тільки структурні зміни 

(скорочення ліричних пісень, заміна рядків, довгих фраз), але й фольклоризація 

мікрорівня (так звані «дрібніші поправки»). Зокрема, Г. Нудьга помітив, що навіть 

заміна одного словосполучення невипадкова, а спрямована на те, щоб «надати 

більше виразності, образності, логічності» [193, с. 73]. Проведене фольклористом 

дослідження засвідчило, що трансформаціям підлягають передусім власні імена, 

конкретні назви, які в народних переробках часто замінюються загальними, а 

також діалектні слова. Однак такі слова у тексті не відкидаються тоді, коли 

йдеться про історичні факти і героїв. Проаналізувавши величезний масив 

поетичних творів різних авторів як на тематичному рівні, так і за манерою письма, 

Г. Нудьга дійшов важливого висновку про те, що фольклоризований твір стає 

«більш простим, співучим, ясним за змістом і красивим, яскравим за 

формою» [193, с. 19]. 
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Дослідницькі спостереження над формотворчими трансформаціями в 

переробках вкотре переконують у глибокій обізнаності вченого із теорією ритміки 

і віршоскладанням фольклорної пісні. Так, у своїй дисертаційній роботі Г. Нудьга 

зазначає: «У народній пісні майже не зустрічаємо переносів. Природа пісні 

вимагає, щоб словесна фраза відповідала музичній. Не любить народна пісня 

довгих фраз з багатьма придатками, оборотами, інверсіями» [193, с. 19]. Складна 

форма, у чому щоразу переконувався Г. Нудьга, важка для запам'ятовування, тому 

композиційні зміни є неминучими під час фольклоризації. 

Учений окремо зупинився також на більш загальних чинниках 

фольклоризації, до яких Г. Нудьга зараховує особливості пам’яті носія фольклору, 

що узгоджується із парадигмою наукових пошуків сучасної фольклористики. 

Опозиція текст-контекст у дослідницьких розробках Г. Нудьги набуває чітких і 

виразних пояснень. Зокрема, дослідник переконаний: «зрада пам’яті» не є 

чинником фольклоризаційних змін, такі зміни є випадкові. Погіршення та 

перекручення у пісні, на думку Г. Нудьги, «потім не прививаються в народі, далі 

одної особи не йдуть» [193, с. 78]. 

На основі аналізу творів І. Бачинського, С. Климовського, Г. Сковороди, 

І. Котляревського, Л. Боровиковського, В. Забіли, М. Петренка, Т. Шевченка, 

І. Франка, Лесі Українки та менш відомих поетів дослідник сформував 

теоретичний дискурс вікової трансформації ідейно-естетичних, символічних та 

мовностилістичних елементів фольклорних творів. Згідно з концепцією Г. Нудьги, 

існує своя закономірність і в творчій трансформації поетичних засобів 

літературних творів, які переходять у фольклор. Дослідник наголошує, що у 

творчу лабораторію народу потрапляють «тільки ті твори, що стоять близько до 

його інтересів, що відповідають його життєвим стремлінням, що за формою і за 

змістом стоять близько до народного життя і творчості» [193, с. 68-69].  

Закономірним чинником процесу трансформації художньої тканини творів 

літератури Г. Нудьга вважає їх неповну відповідність ідейним запитам народу (для 
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ілюстрації означеної тези учений наводить факти обробки літературних пісень 

Т. Падури, С. Карпенка, А. Любовича). При цьому дослідник визначає загальну 

тенденцію до скорочення творів, які переходять в усне побутування. Процес 

фольклоризації пісень літературного походження, на його думку, супроводжується 

контамінацією з народними творами (це, зокрема, стосується творів Т. Шевченка, 

В. Забіли, М. Петренка та ін.). Позначені народним співавторством, пісні 

літературного походження, на переконання Г. Нудьги, проходять відповідні стадії 

колективного «редагування»:  

1) стадію оцінки ідейних і художніх якостей авторського витвору;  

2) стадію сприйняття, коли літературний твір стає часткою народного 

репертуару;  

3) стадію асиміляції, в процесі якої здійснюється творча трансформація, 

«шліфування», пристосування тексту, його ідейного наповнення та форми до 

вимог колективу. 

Про наступність наукового зростання Г. Нудьги свідчить той факт, що 

монографічним виданням ученого передував ряд менших за обсягом розвідок: 

«Хто автор першої української балади: / Піснь козака Плахти/» (1966), «Балада 

про отруєння Гриця і легенда про Марусю Чурай» (1967), «Українська народна 

балада» (1968).  

Дослідник часто критично переглядав усталені дефініції жанрів. Так, 

аналізуючи баладу, він виділив три основні характеристики: епічну основу, 

ліричне спрямування та драматичну структуру, що вступають у своєрідну «троїсту 

гру» [186], внаслідок чого, залежно від домінуючої ознаки, балада набуває ліро-

епічного, драматично-епічного чи епічно-ліричного характеру. 

Проведений аналіз праць Г. Нудьги засвідчив те, що, обґрунтовуючи тезу 

про витоки української літератури з усної словесної традиції, учений водночас 

зосереджує увагу на перманентному взаємозв’язку двох художніх систем, 

підкреслює важливість такого зв’язку передусім для розвитку літератури, 
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відзначає високу мистецьку вартість фольклору. При цьому першість у цій 

взаємодії надається все ж фольклорному тексту. 
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3.4. Народний гумор у теоретичних розвідках Г. Нудьги  

 

Скрупульозність ученого і його постійне прагнення вичерпно, інтегровано 

розкрити кожне досліджуване явище нерідко ставали причиною появи розвідок, 

здавалося б, суміжних із проблемами власне фольклористики. Так, наприклад, 

одним із продуктивних напрямів дослідницької діяльності Г. Нудьги-

фольклориста є вивчення сміхової культури українського народу, трансжанрових 

гумористичних та сатиричних мотивів. Окреслені питання розроблені в 

кількаразових, щоразу доповнюваних виданнях антологій «Українська народна 

сатира і гумор» (1940, 1957, 1959) [206; 207], що супроводжуються аналітичними 

оглядами особливостей народної сміхової традиції. 

У праці Г. Нудьги «Пародія в українській літературі» (1961) [189] зроблено 

загальний огляд праць, присвячених українській пародії, подано докладну 

бібліографію з історії і теорії цього питання, систематизовано розрізнені і на час 

дослідження дискутивні факти. Автор детально зупиняється на складній еволюції 

пародійного жанру в різні епохи, веде виважену й аргументовану полеміку з 

вульгарно-соціологічними та формалістичними визначеннями (аксіоматичними в 

радянській гуманітаристиці) її меж і функцій. У монографії дослідник порушує 

питання класифікації пародій. Зокрема, Г. Нудьга заперечує твердження 

П. Беркова про два типи пародій – наступальну і розважальну – і схиляється до 

схеми О. Морозова та Арго, які розрізняють пародії гумористичні, сатиричні та 

пародійні використання. Окрім того, Г. Нудьга зібрав і старанно опрацював 

великий фактичний матеріал, що дозволило визначити загальні тенденції 

поширення пародії, які в народній творчості займають значно менше місце, ніж у 

літературі, адже «власні твори... народ пародіює зрідка, з повагою ставлячись до їх 

змісту і форми вислову» [189, с. 6]. Учений значну увагу приділяє проблемі 

витоків з фольклорної традиції та впливу упродовж процесу розвитку української 

літературної пародії, робить цікаві спостереження про зумовлені цим впливом 
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особливості естетичної природи і сюжетно-образної та ідейної структури цього 

жанру українського письменства. 

Зокрема, Г. Нудьга зазначає, що пародія як жанр зародилася на ґрунті 

розвитку сатиричної та гумористичної творчості. У фольклорі вона виявила себе 

давно і бере свій початок, певно, від комічного передражнювання, смішного 

копіювання мови, співу, руху тощо. На думку дослідника, сміховий ефект у 

пародії полягає в наповненні звичних до одного змісту поетичних форм зовсім 

протилежним змістом, який заперечує звичний. Перенесення форм героїчного на 

дрібно побутові реалії мотивує неспівмірність змісту й форми, що й створює 

комічний ефект. Окрім пародій на церковні тексти, про які йшлося вище, відомі 

також пародії на окремі думи та народні пісні. До розважальних пісень належать 

твори жартівливого характеру. В окремий цикл їх умовно виділяють за однією з 

основних функцій. Пісні-дотепи сповнені ігрових елементів, танцювальних ритмів 

з елементами жартівливо-еротичної двозначності. Функція їх заздалегідь 

визначена й цілеспрямована: це твори, що виконуються, як правило, за наявності 

слухачів, на аудиторію, адже їхня мета не тільки розважати присутніх, а й 

висміяти негативні риси та хибні уявлення. Значним досягненням народної 

сміхової культури вважаються пісні-нісенітниці. Найчастіше це невеличкі 

поетичні твори, побудовані за принципом нанизування залежних одна від одної 

подій, вчинків, положень, які, за своєю суттю, абсурдні, алогічні. Витоки цього 

жанру сягають сивої давнини; окремі зразки первісно мали магічне значення, 

виконуючи разом із тим і певну соціальну функцію. У нісенітницях висловлене 

критичне ставлення народу до існуючого порядку речей; тут наявні елементи 

фантастичної утопії з розвагою, своєрідний погляд на звичні уявлення часто-густо 

в загадковій, закодованій поетичній формі. Поєднання можливого з неможливим, 

реального з нереальним створюють простір для фантазії та уяви й вимагають 

логічної розстановки зображуваного на свої місця [186, с. 343]. 
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Відзначимо, автор апелює до перших записів та видань народних пародій, 

що унаочнює справедливість артикульованих Г. Нудьгою тверджень. Ідеться, 

зокрема, про рукописний збірник Кондрацького (1684 р.), українські пародійні 

твори у збірнику О. Терещенка «Быт украинского народа», в матеріалах 

Я. Кухаренка, надруковані в «Основі» (1862 р.) тощо. Також важливим є 

звернення Г. Нудьги до збірки П. Чубинського «Труды этнографическо-

статистической экспедиции в Западнорусский край» (Т. 3, Т. 5 – 1874 р.). Однак 

фольклорист наголошує, що першим виділив пародії в окремий розділ 

Б. Грінченко у збірнику «Этнографические материалы» (Т. 3, 1899 р.): отже, 

можна говорити про початки систематизованого вивчення аналізованого питання. 

Попри те, на час видання збірника Б. Грінченка не вирішеною залишається 

проблема розмежування пародійних та гумористичних творів, тому Г. Нудьга 

поціновує внесок В. Гнатюка та І. Франка, які підготували розділ «Пародії і 

жартівливі колядки» в «Етнографічному збірнику» (1914 р.). Відтак, «упорядники 

мали вже певну ясність у визначенні ознак цього жанру» [189, с. 37]. Також не 

позбавлені увагою Г. Нудьги напрацювання О. Потебні, П. Житецького, Олени 

Пчілки та ін. Однак справді високої оцінки Г. Нудьги заслуговує праця 

К. Грушевської: «Перша і єдина стаття про пародію в українському фольклорі, 

вірніше про пародіювання українських народних дум, була надрукована тільки за 

радянських часів – маємо на увазі не зовсім досконалу в методологічному 

відношенні статтю К. Грушевської «На бічних стежках кобзарського епосу» [189, 

с. 37]. 

Аналізуючи жанрову парадигму пародійованих творів, Г. Нудьга резюмує 

все ж на незначній поширеності цих текстів. При цьому фольклорист засвідчує 

активний вияв таланту народу в пародіях на церковні твори (пародії на молитви, 

церковні гласи, релігійні гімни, християнські колядки тощо). Саме в зазначених 

пародіях «виявляється негативне, критичне, зневажливе ставлення народних мас 

до чужої по духу їм творчості церковних авторів, канонізованих церковних 
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книг» [189, с. 63]. Окрім того, найбільш сатиричними, за спостереженнями 

Г. Нудьги, є пародії, де об’єктом висміювання є церковні твори. 

Суттєвим доповненням до вивчення пародійного жанру в українській 

літературі стала праця «Листування запорожців з турецьким 

султаном» (1963) [185], що містить аналітичну розвідку, в якій розкрито питання 

вивчення жанру, історію його виникнення, специфіку мистецьких засобів і 

прийомів, а також наведено потужний фактичний матеріал, зібраний переважно з 

малодоступних джерел. 

Дослідження Г. Нудьги «Листування запорожців з турецьким султаном» 

присвячене всебічному аналізу походження, побутування і впливу на пізніший 

літературний процес документа ХVІІІ ст. Г. Нудьга наголошує, беручи до уваги 

висновки І. Крип’якевича, що цей твір – лише один, відомий нам сьогодні з 

більшого масиву бурлескної творчості, яка культивувалася в колі високоосвічених 

канцеляристів козацького війська. Як відомо, спроба турецького султана підкорити 

запорозьких козаків за часів кошового отамана Івана Сірка була дотепно висміяна в 

легендарному листі до нього. Текст документа був поширений в Україні у кількох варіантах, 

хоч не зафіксований як конкретна подія в історичних документах. У праці Г. Нудьги 

наведені всі відомі автору варіанти «Листування...» українською мовою, а також 

переклади польською і німецькою. 

Автор дослідження звертається й до архітектоніки пардійного тексту: 

зокрема, лист-пародія побудована на висловленні тези (в листі султана) й антитези 

(в листі запорожців), що, на думку вченого, подвоює комізм. Так, іронічними є 

«величальні» епітетні маркери, вживані щодо постаті султана: «син Магомета, 

брат сонця і луни, внук і наслідник божий»; поряд із земними характеристиками: 

«лицар, володар царств Македонського, Вавілонського, Єрусалимського, 

Александрійського, Малого і Великого Єгипту» [189, с. 73]. Натомість комічність 

досягається шляхом функціонування в тексті антитетичних відповідей козаків, 

своєрідних текстових опозицій: «Я султан» – «Ти шайтан», «Син Магомета» – 
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«син чортівський», «брат сонця і луни» – «проклятого чорта брат і товариш» [189, 

с. 73]. Така опозиційна формальність увиразнюється введенням до тексту 

«Листування…» паремій: «на зауваження султана, що він «лицар», запорожці 

відповідають народним прислів’ям – «який ти лицар, коли голою с… їжака не 

вб’єш?» [189, с. 73]. 

Мотив листування є одним із провідних в українському фольклорі, який 

найшов відображення і в народній сміховій культурі. В епоху війн за незалежність 

сміх також піддався впливу мілітарних тенденцій, що спроектувало дві площини 

його реалізації: сміх як виклик на бій, і глузливий саркастичний сміх, 

спрямований на підтримку «своїх» і ослаблення «чужих» [186, с. 342]. 

Увиразнюють розуміння аналізованого пародійного тексту категорії «свій-чужий», 

що актуалізують культурні універсалії відповідної епохи. Розгляду цих категорій, 

складному й неоднозначному відношенню суспільства до класифікації «чужих», 

внутрішньому змісту універсалій присвячено низку публікацій Н. Яковенко, 

зокрема монографію «Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в 

Україні ХVІ-ХVІІ ст.». Так, історик Н. Яковенко наголошує: під час епічних війн, 

тобто військових дій, які охоплюють всі без виключення сторони життя, 

змінюються світоглядні орієнтири, притаманні для мирного життя. У такі часи 

«чужі» не заслуговують на порозуміння; поблажливість до них сприймається як 

слабкодухість і уразливість «своїх», чого не може допустити етнос, який виборює 

волю, а може і саме життя. І ось тоді поширюється і набуває особливого значення 

«гротескний реалізм», засвідчений у тексті «Листування…». Наведений нами 

термін «гротескний реалізм» належить М. Бахтіну, який розуміє під означеним 

поняттям «найдавніший тип образності і відповідний стиль мислення, що поєднує 

високе сакральне і низове профанне» [11, с. 311]. Поєднання зазначених засобів, 

на думку М. Бахтіна, також викликає сміх. Під час війни усне або письмове 

проведення переговорів з ворогом належить до серйозних, а отже, «високих» дій, 

які можуть переходити в сакральну площину. Однак подібне ставлення до ворога 
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не властиве народним масам. Жодні політичні обставини або формальності не 

заступають у народній свідомості образ «чужого», посилений станом ворога. 

Б. Хмельницький та його оточення були пов’язані саме з народною стихією життя, 

що яскраво позначалося на їх реакціях у відповідних ситуаціях, увиразнених 

текстовими формулами пародійованих текстів. 

Повертаючись до теми листування, відзначаємо, що дослідники, які 

намагались показати Хмельницького-людину, спираючись на мемуари його 

сучасників, відзначали складність і неоднозначність характеру Богдана. Однак 

важливо підкреслити, що в повсякденному побуті видатний гетьман постає 

прихильником народної української традиції, так саме і його мова пересипана 

простонародними зворотами, прислів’ями, приповідками [66, с. 95]. Так, 

наприклад, М. Костомаров наводить лист Богдана, у якому Хмельницький 

ущипливо звертається до відомого польського магната і одного з найбільш затятих 

ворогів православ’я Я. Вишневецького, називаючи його «приятель мій, хоча і 

недоброзичливий», а далі глузує у формі запитання: «Ваша милість надіється на 

допомогу короля, чому ж Ви самі не виходите з нір і не об’єднуєтесь з 

королем...» [80, с. 341]. Схожий за настроєм і лист гетьмана Богдана польській 

шляхті, яка тікала від його військ до Замостя: «...зараз ми разом (з народом) і чи ж 

не допоможе вам Бог більше по нас їздити!» [149, с. 69]. Як бачимо, використанні 

мовних каламбурів, прийомів гри зі словом із залученням передусім паремійних 

фольклорних жанрів (прислів’їв та приказок) уможливило досягнення у тексті 

листів відповідного комізму, а отже, засвідчило належність цих текстів до жанру 

пародій. 

Особливо популярним став лист дійсної відповіді українського гетьмана 

Хмельницького А. Киселю з приводу листа, отриманого Богданом від польського 

короля Я. Казимира: «Гірких і неїстівних страв прислав мені король…, так що з 

самої пари закрутилась голова... Татар не буду шукати.. вони самі прийдуть до 

мене, на зло ляхам, як тільки дам знати» [80, с. 244]. 
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Велика популярність сюжетів, пов’язаних із листами, призвела до 

виникнення різних послань, які приписувалися реальним персонажам. До 

справжнього прояву народної творчості можна віднести «Лист Нечая», який ще 

один народний месник і полковник Хмельницького нібито відправив 

М. Калиновському: «Прошу до Брацлава, до дому мого на добрий мед, на бочку 

одну-другу вина. Маю на цей бенкет і кілька штук гармат і пороху кілька бочок – 

будемо собі стріляти на здоров’я» [149, с. 144]. Г Нудьга висловлює припущення 

про те, що, можливо так званий «Лист Нечая» започатковує «Листування» 

кошового отамана Сірка з турецьким султаном.  

Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди, його подвиги були 

мотивами дум і пісень. Знаменитий лист-пародія запорозьких козаків султанові 

Оттоманської Порти, невідомо коли і ким створений (маємо його варіанти ще з 

початку XVII ст.), відповідно, ототожнюється з постаттю Івані Сірка. Попри те, 

Г. Нудьга доводить, що лист – це жанр який справді активно побутував у той час, 

однак багато історичних свідчень все ж підлягає оскарженню [186, c. 260]. 

Г. Нудьга заперечує поділ пам’ятки на два ізводи, вважаючи і лист 

запорожців, і лист чигиринців одним твором, що, зрозуміло, вносить плутанину в 

датування [186, c. 261]. Відтак, фольклорист вважає, що лист запорожців 

покладено в основу всіх творів, що мають пародійні титули, починаючи з 

поетичної повісті про Азов і закінчуючи вже згаданим листуванням польського 

короля з турецьким султаном. Швидше за все, факт «Листування…» варто 

узгоджувати з поширеною традицією, що існувала в XVI ст. в Україні, Польщі 

тощо [189]. 

Окрім того, важливим для врахування пародійних особливостей тексту 

«Листа запорожців» є релігійний аспект, увиразнений вербальними формулами: 

«Не будеш ти годен синів християнських під собою мати; твого війська ми не 

боїмось, землею і водою будем битися з тобою...». У довгому переліку 

продукованих пародійно-зневажливих титулів султана, побудованих на антитезі 
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(«вавілонський кухар, македонський колісник, єрусалимський броварник, 

александрійський козолуп, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня» 

тощо), важливими є релігійні уявлення – «нашого Бога (тобто, Ісуса Христа.) 

дурень... нехрещений лоб», «шайтан турецький» [189]. 

Таким чином, уважний аналіз тексту «Листа», проведений Г. Нудьгою, 

дозволяє означити вченому світоглядно-релігійні пласти непростих стосунків двох 

цивілізацій – православно-християнської та ісламсько-мусульманської, подані 

через призму української історії. Окрім того, фольклорист підкреслює: немає 

жодних доказів існування подібного листа від імені Війська Запорізького до 

турецького султана (козаки в офіційному листуванні завжди були дуже стримані і 

обачні), але, водночас, цей лист реально існує – в літературних записах, легендах 

та народних переказах, тобто є «доконаним фактом» української культури [189, 

с. 78]. 

Отже, проаналізований науковий доробок Г. Нудьги свідчить про те, що 

одним із продуктивних напрямів дослідницької діяльності фольклориста є 

вивчення сміхової культури українського народу, трансжанрових гумористичних 

та сатиричних мотивів. Зокрема, вчений детально зупиняється на складній 

еволюції пародійного жанру в різні епохи, веде виважену й аргументовану 

полеміку з аксіоматичними в радянській гуманітаристиці визначеннями пародії, 

окреслює її межі та функції.  
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Висновки до Розділу 3  

 

Серед магістральних напрямів наукових інтенцій Г. Нудьги є вивчення 

історії української культури та її нерозривних зв’язків з культурною спадщиною 

інших народів, світового культурно-історичного розвитку.  

У дослідженнях усної поетичної творчості Г. нудьги відображено основні 

віхи розвитку національної фольклористики ХХ ст. в її неперервному й 

поступальному зв’язку з фольклористичною думкою ХІХ ст., увиразнив етапи 

формування цілісного теоретичного підґрунтя сучасної фольклористичної науки.  

Пріоритетним було висвітлення питань теорії і поетики фольклорного 

жанру, проблеми фольклоризації пісень літературного походження, трансформації 

етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі, зокрема пісенного 

та думового, питання виникнення еволюції й поширення української пісні, думи, а 

також інших жанрів в українському та світовому духовному континіумі 

особливостей українського етносу, впливу української етномелодики на розвиток 

світової пісенної традиції. Відтак українська пісня й дума були об’єктом постійної 

уваги Г. Нудьги, врешті стали справою всього його життя. 

Монографічним виданням Г. Нудьги передував ряд менших за обсягом 

розвідок: «Хто автор першої української балади: /Піснь козака Плахти/» (1966), 

«Балада про отруєння Гриця і легенда про Марусю Чурай» (1967), «Українська 

народна балада» (1968). Дослідник часто критично переглядав усталені дефініції 

жанрів. 

Суттєвим доповненням до вивчення пародійного жанру в українській 

літературі стала праця «Листування запорожців з турецьким султаном» (1963), що 

містить аналітичну розвідку, в якій розкрито питання вивчення жанру, історію 

його виникнення, специфіку мистецьких засобів і прийомів, а також наведено 

багатий фактичний матеріал, зібраний переважно з малодоступних джерел. 
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У праці Г. Нудьги «Пародія в українській літературі» (1961) зроблено огляд 

всього дослідженого в галузі української пародії, подано докладну бібліографію з 

історії і теорії цього питання, приведено в систему розрізнені факти. Автор 

зупиняється на складній еволюції пародійного жанру у різні епохи, веде доцільну 

полеміку з вульгарно-соціологічними та формалістичними визначеннями меж і 

функцій її. У монографії дослідник порушує питання класифікації пародій. Він 

досить аргументовано заперечує твердження П. Беркова про два типи пародій – 

наступальну і розважальну – і обстоює схему О. Морозова та Арго, які 

розрізняють пародії гумористичні, сатиричні та пародійні використання. Г. Нудьга 

зібрав і старанно опрацював великий фактичний матеріал.  

Значну увагу вчений приділяє проблемі витоків з фольклорної традиції та 

впливу упродовж процесу розвитку української літературної пародії, робить цікаві 

спостереження про зумовлені цим впливом особливості естетичної природи і 

сюжетно-образної та ідейної структури цього жанру українського письменства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Наявні у вітчизняному літературознавстві та фольклористиці студії над 

працями Г. Нудьги мають фактологічну вагу. Глибинну аналітику окремих 

аспектів наукової діяльності ученого здійснили І. Березовський, Р. Кирчів, 

М. Дмитренко, В. Івашків, М. Ільницький М. Чорнопиский, Я. Гарасим. Водночас, 

у вітчизняній історії фольклористики відсутнє комплексне дослідження наукової 

спадщини фольклориста. 

Вивчення біографічної, епістолярної та щоденникової інформації дало 

можливість панорамно представити постать ученого-дисидента, з’ясувати роль 

університетських викладачів, зокрема С. Савченка, С. Маслова, О. Білецького, 

А. Кримського, А. Хвилі, М. Гунського та інших, установленні наукової долі 

ученого. Фольклористична школа Київського університету, започаткована 

М. Максимовичем, отримала в особі Г. Нудьги гідного продовжувача. 

Науковий доробок Г. Нудьги має особливе значення для філологічних та 

фольклористичних досліджень і є унікальною систематизацією зразків української 

словесної культури, зібраних та опрацьованих упродовж усього життєвого шляху 

дослідника. Характер наукових розвідок Г. Нудьги дозволяє означити широкий 

спектр фахових пріоритетів у сфері усної словесності, літератури, історії 

культури, філософії, етномузикології та генології тощо.  

Встановлено, що для об’єктивної оцінки процесів становлення світоглядних 

парадигм Г. Нудьги-фольклориста важливим є врахування життєвих обставин, у 

яких проведено віхові дослідження вченого. У результаті проведеного 

дослідження нами умовно виділено п’ять основних періодів життєвого шляху 

Г. Нудьги, науковий світогляд якого формувався у винятково складних 

політичних, соціологічних, культурно-історичних обставинах.  

Дослідження усної поетичної творчості Г. Нудьги узгоджуються з 

основними періодами розвитку національної фольклористики ХХ ст. в її 
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неперервному й поступальному зв’язку з фольклористичною думкою ХІХ ст., 

відтак, учений увиразнив етапи формування цілісного теоретичного підґрунтя 

сучасної фольклористичної науки. 

Обраний дослідником плюралізм та синергетизм наукового пошуку та 

дослідницького прочитання фактологічного матеріалу уможливив зверненість 

ученого до інтегрованих із фольклористикою літературознавчих проблем, 

присвячених питанням розвитку української літератури від найдавніших часів до 

сучасної йому епохи. Серед пріоритетних векторів наукових інтенцій ученого є 

вивчення історії української культури у її нерозривних зв’язків з культурною 

спадщиною інших народів, світового культурно-історичного розвитку тощо.  

Проаналізований історіографічний матеріал свідчить про те, що серед 

наукових пріоритетів Г. Нудьги завжди були питання теорії та поетики 

фольклорного жанру, проблеми фольклоризації пісень літературного походження, 

трансформації етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі 

(зокрема, пісенного та думового), питання виникнення, еволюції та поширення 

української пісні, думи, а також інших жанрів в українському та світовому 

духовному континуумі, аналіз особливостей українського етносу, а відповідно, і 

впливу української мелодики на розвиток світової пісенної традиції. Питання 

дослідження української пісні та думи завжди перебували в колі постійної уваги 

Г. Нудьги, тому правомірно вважаються у фольклористичному дискурсі 

сьогодення справою всього життя вченого. 

Різновекторність, дуалістичний характер праць з урахуванням взаємовпливів 

світової та української культури в інтелектуальному розвитку народного 

уснопоетичного мистецтва з його проекцією на надбання літератури уможливили 

ознайомлення з українською культурою світового загалу, пізнання її витоків та 

особливостей. 
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У своєму творчому пошуку Г. Нудьга не задовольнявся фактами, 

наведеними чи описаними іншими авторами, а в кожному конкретному випадку 

намагався дійти до їх першоджерела, взяти і подати їх з перших рук.  

Проведений нами аналіз експедиційних записів Г. Нудьги засвідчив те, що у 

польовій роботі дослідник застосовував стаціонарний та гніздовий методи збору 

фактологічного матеріалу, використовував технічні засоби фіксації (фонограф, 

фотоапарат). Кожен зразок містить паспортизацію, на жаль, не завжди подано дату 

фіксації тексту. 

Застосування емпіричного методу транскрипції, який забезпечував 

максимально можливе відтворення локальної традиції, дало можливість 

фольклористу застенографувати реалістичний факт фольклорного процесу. 

Г. Нудьга грамотно підходить до вибору методики польової роботи. Так, 

стаціонарний метод працює при з’ясуванні діахронних змін текстового простору 

с. Боцмани, Сильченкове, Юрківка. Зіставлення фольклорного матеріалу 20-30-х 

років із варіантними відповідниками запису експедиції П. Гнідича (1916 р.) дає 

підстави для теоретичних висновків щодо стабільного функціонування 

традиційних жанрів «дожовтневого періоду» (чарівна казка, родинно-побутова 

лірика, лірична пісня, балада), процесу радше табуювання аніж згасання народної 

псальми, думи, та абсолютного «незнання» календарно-обрядової лірики. 

Натомість репертуар «жовтневого періоду» демонструє з’яву фольклорних 

модифікацій, текстів фольклоризованих російськомовних популярних пісень, 

відверто сфальшованих думових, ліричних творів.  

У записах фольклорних матеріалів відображено буттєві реалії початку 

ХХ ст.: зросійщення населення, більшовицька ідеологія, політика колективізації та 

«культурної революції» викликали до життя нові різновиди суспільно-побутової 

лірики – колгоспні, трудові пісні, комсомольські частівки («В нашім селі новина», 

«Смотрю на улице толпа», «Ой піду я у колбуд»). Саме кінець 20-х років був 

часом інтенсивного нищення традиційної культури українців і примусового 



187 
 

насадження штучної, так званої пролетарської, цій меті було підпорядковано 

роботу «Комісії з радянських традицій, свят і обрядів» при Раді Міністрів УРСР. 

Фальшування традиції, штучний «виплід» творів-симулякрів із домінантною 

тематикою: уславлення радянських партійних керманичів, електрифікація села, 

оспівування праці на благо радянської батьківщини. Серед пісенних жанрів 

особливої популярності у селянському середовищі набуває частівка («частушка»), 

в якій розкриваються «переваги» нового колгоспного життя.  

Підсумовуючи та узагальнюючи аналіз зразків радянської фольклорної 

творчості 30-х рр., зібраних під час експедицій Г. Нудьги в різні регіони України, 

слід вказати на характерну ідеологічну заангажованість того часу та тематичну 

спрямованість творів різних жанрів, серед яких переважають пісенно-поетичні, що 

акумулюють у собі стереотипізовані клішовані образи «нової» радянської 

дійсності. Попри кваліфікування таких зразків як квазі- чи псевдо-фольклору, тим 

не менше, в цих текстах відображено певні суспільно-історичні ідеологеми, які є 

невід’ємною частиною загалом літературної творчості радянського періоду, що 

дає змогу розглядати такі зразки як історико-культурологічні джерела у вивченні 

усної народної творчості початку ХХ ст. 

Відмінною ознакою фольклору 30-х рр. стають пісні, де головними героями 

є історичні діячі, характеристика яких відбувається в притаманних 

народнопісенним творам сатирично-іронічних чи й навіть негативних рамках, тим 

самим, надаються певні оцінні судження відносно до тієї чи іншої особи чи подій 

на момент складання таких текстів. 

Фіксація Г. Нудьгою народнопоетичного матеріалу в різних регіонах дає 

можливість констатувати: у фольклорному репертуарі зберігають стабільне 

функціонування традиційні жанри «дожовтневого періоду» (чарівна казка, 

родинно-побутова лірика, лірична пісня, балада), водночас з’являються текстові 

утвори «жовтневого періоду» – результат процесів контамінації, фольклоризації 

(«Українські кислиці» «Сміло товариші в ногу»), смислової модифікації («Через 



188 
 

сад, через гай», «Комсомолка Галя по саду гуляла»). З’являються тексти-

фальсифікати («Як любо, як гарно», «Наша люба, наша мила Конституція нова»), 

які функціонально зорієнтовані на утвердження більшовицької ідеології.  

Суттєвим доповненням до вивчення пародійного жанру в українській 

літературі стала праця «Листування запорожців з турецьким султаном» (1963), що 

містить аналітичну розвідку, в якій розкрито питання вивчення жанру, історію 

його виникнення, специфіку мистецьких засобів і прийомів, а також наведено 

багатий фактичний матеріал, зібраний переважно з малодоступних джерел. 

У праці Г. Нудьги «Пародія в українській літературі» (1961) зроблено огляд 

всього дослідженого в галузі української пародії, подано докладну бібліографію з 

історії і теорії цього питання, приведено в систему розрізнені факти. Автор 

зупиняється на складній еволюції пародійного жанру у різні епохи, веде доцільну 

полеміку з вульгарно-соціологічними та формалістичними визначеннями меж і 

функцій її. У монографії дослідник порушує питання класифікації пародій. Він 

досить аргументовано заперечує твердження П. Беркова про два типи пародій – 

наступальну і розважальну – і обстоює схему О. Морозова та Арго, які 

розрізняють пародії гумористичні, сатиричні та пародійні використання. Г. Нудьга 

зібрав і старанно опрацював великий фактичний матеріал.  

Значну увагу вчений приділяє проблемі витоків з фольклорної традиції та 

впливу упродовж процесу розвитку української літературної пародії, робить цікаві 

спостереження про зумовлені цим впливом особливості естетичної природи і 

сюжетно-образної та ідейної структури цього жанру українського письменства. 

Відтак, до пріоритетних напрямів фольклористичних наукових зацікавлень 

ученого належать питання теорії й поетики фольклорного жанру (із тонким 

аналітичним підходом до вивчення символічних особливостей поетичної мови 

фольклорних творів, їх естетичної природи), взаємодії фольклору та літератури на 

різних рівнях художнього тексту (так, метою довготривалої роботи вченого було 

висвітлення проблеми фольклоризації пісень літературного походження), 
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трансформації етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі 

(зокрема пісенного та думового), питання виникнення, еволюції та 

розповсюдження української пісні, думи й інших жанрів в українському та 

неукраїнському духовному континуумі, особливостей українського мелосу, 

впливу української етномелодики на розвиток світової пісенної традиції тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Матеріали із архівних наукових фондів рукописів і фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України, Ф.4-8, од. зб. 351. 

(Нудьга Г. Пісні (без мелодій), вірші, розповіді, казки, анекдоти,загадки та 

ін. Дожовтнева і пожовтнева тематика. Матеріали зібрані в Чернігівській, 

Харківській областях в Києві. 1929-1938 рр. Рукописи, фото 203 Аркуші.)  

Опис матеріалу одиниці збереження 

 
№ папки 

або зошита 

№ сторінки в 

папці або в 

зошиті, де 

записаний 

даний зразок 

П№ 

фольклор

ної 

одиниці 

Жанр з 

мелод. чи 

без мел. 

Заголовок і тема матеріалу Дожовтн. 

чи 

пожовти. 

фольк. 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Зошит  2 1 1 Пісня без 

мелод. 

Як виїду я на могилу дожовтн. Ст.1 фото 

2 шт. 

 1 2 пісня Ти кропивушка, ти жалогая дожовтн.  

 1-2 3 пісня Поза нашим садом дожовтн. Ст.3 фото 

1 шт 

 3 4 пісня Ой розлилося, ой синє море дожовтн.  

 3-4 5 пісня Галочка моя, чорненька дожовтн.  

 4-5 6 пісня Ой ти дубе, дубе дожовтн.  

 5-6 7 пісня Із-за гори з-за крутої дожовтн. Ст.11 

фото 1 шт 

 6 8 пісня Мала мати одну дочку дожовтн.  

 7-8 9 пісня Ой там на горі дожовтн.  

 8-9 10 пісня Скоро, скоро мій милий уїде дожовтн.  

 9 11 пісня Туман синій по долині дожовтн.  

 10 12 пісня Ой ні хмариться ні туманиться дожовтн.  

 11 13 пісня Ой сади мої та сади зелененькії дожовтн.  

Зошит  3 14 1 пісня Кармалюга славний хлопець дожовтн.  

 14 2 пісня Очерет лугом гуде дожовтн.  

 15-16 3 пісня А хто не був, братця, за Дунаєм  дожовтн.  

 16 4 пісня Ой полети зозуленько дожовтн.  

 17 5 пісня Ой лужок ти лужок дожовтн.  

 17 6 пісня Ой чий же то двір дожовтн.  

 18 7 пісня Вилітала галка дожовтн.  

 19 8 пісня Ой жаль мати та вечора дожовтн.  

 20 9 пісня Як наймала то й казали дожовтн.  

 20-21 10 пісня Шо й неділю рано дожовтн.  

 21 11 пісня Та згадай мене ненько дожовтн.  

 25 12 пісня 

танець 

без мел. 

Ой Романе, Романочку дожовтн.  

 22 13 пісня 

танець 

без мел. 

Прощай, прощай дожовтн.  

 23 14 пісня Ой сяду я край віконця дожовтн.  

 24 15 пісня Гіля, гіля сіра утиця домой дожовтн.  

Зошит  4 28 1 пісня Калина, малина  дожовтн.  
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 29 2 пісня В суботу пізненько дожовтн.  

 30 3 пісня Вчора була суботонька дожовтн.  

 31 4 пісня Ой з-за гори з-за крутої дожовтн.  

Зошит  5 34 1 пісня Світи місяць, світи ясний дожовтн.  

 34 2 пісня Здравствуй, милая, Маруся дожовтн.  

 34-35 3 пісня Цвєтуть цвєтуть цвєточки  дожовтн.  

 35 4 пісня Вечор позадній я стояла у ворот дожовтн.  

 35 5 пісня Що й у полі озерочко дожовтн.  

 36-37 6 пісня Ходить павич по городу дожовтн.  

 38 7 пісня У сусіда хата біла дожовтн.  

 38 8 пісня Про приймака дожовтн.  

 39 9 пісня Чорнобрива, уродлива дівчина дожовтн.  

 40 10 пісня Мар’яна дожовтн. фото 

 41 11 пісня Пісня про Нечая дожовтн.  

 42 12 пісня Гей пише пише та гетьман Мазепа дожовтн.  

 43 13 пісня Сірий кінь і гарна бричка дожовтн.  

 43-44 14 пісня Як задумав мужичок дожовтн.  

 44 15 пісня Ой піду я лугом дожовтн.  

Зошит 6 91 1 вірш Новий свєт і правди нєт дожовтн.  

 92 2 розповідь Як мені одкрили свєт дожовтн.  

 93-96 3 розповідь Переказ про Т.Шевченка дожовтн.  

Зошит 7 47 1 пісня Пародія на думу дожовтн. Фото 1шт 

 47-49 2 пісня Як баба самогонку гнала дожовтн.  

 50 3 пісня Віє вітер дожовтн.  

 50-51 4 пісня З полтавського коня розбитий гетьман дожовтн.  

 51-54 5 пісня Хома та Ярема дожовтн. Продов-

ження в 

зошиті 8 

Зошит 8 54 5 пісня Продовження Хома та Ярема дожовтн.  

 54 6 пісня Колись були такі ранці дожовтн.  

 55 7 пісня Пташе весілля дожовтн.  

 57-59 8 пісня Біда дожовтн.  

 59 9 пісня Скоромовка дожовтн.  

 61-62 10 пісня Про попадю дожовтн.  

 62-63 11 пісня Сирітка дожовтн.  

 64 12 пародія Пародія на Отче наш дожовтн.  

Зошит 9 66 1 пісня без 

мелодії 

Купальські дожовтн.  

 67 2 пісня Петрівка дожовтн.  

 67 3 пісня Ой не розвивайся сухий дубе пожовтн.  

 68-70 4  Біль пожовтн.  

 71-73 3 пісня Веснянки пожовтн.  

 73-75 4 пісня Колискові дожовтн. Фото 1 шт 

Зошит10 78 1 гра В ящірки пожовтн.  

 78-79 2 гра В перепілки пожовтн.  

 80-81 2 пісня Добре було, добре було пожовтн.  

 81-82 3 пісня Ой з-за гори чорна хмара встала пожовтн.  

 82-83 4 пісня Пісня про Ворошилова пожовтн.  

 84 5 пісня Музиканти мої пожовтн.  

 85-86 6 приказки Було у батька 3 сини пожовтн.  

 86-87 7 прислів’я На дубові на вершечку пожовтн.  

 89  пісня Денікін дожовтн.  

Зошит11 117 1 анекдот Тягло дожовтн..  

 117-118 2 анекдот анекдот дожовтн.  

 119 3 переказ Як попався злодій у крадіжці дожовтн.  

 120 4 переказ Як послав бог на землю ангола пожовтн.  

 121 5 анекдот анекдот дожовтн.  

 121 6 переказ У одному силі жила бідна вдова дожовтн.  

 122 7 переказ У одному силі жила удова дожовтн.  

 122 8 переказ У одного попа силяни обробляли землю дожовтн.  

 122-123 9 переказ Одного разу їхав піп дожовтн.  

 123 10 переказ У одного попа вкрадено коняку дожовтн.  

 124 11 переказ У одного пана був робочий дожовтн.  
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 124 12 переказ Було це в Гаврилівці дожовтн.  

 125 13 переказ Один син пішов до церкви дожовтн.  

 125 14 переказ У одній церкві посварилися піп із дяком дожовтн.  

 126 15 переказ Один піп був вичиринці дожовтн.  

 126 16 переказ Раз ішли городом два робітники дожовтн.  

 126-127 17 переказ Було це полякові дожовтн.  

 127 18 переказ Раз приїхав до барині в гості один поміщик  дожовтн.  

 127 19 переказ В городі по бульвару гуляє хвабрикант дожовтн.  

 127-128 20 переказ В одного дядька умерла жінка дожовтн.  

 128 21 переказ Повіз дядько одного панка в город дожовтн.  

 129 22 переказ Один селянин за якусь справу судився дожовтн.  

 130 23 переказ У одному силі жив дядько дожовтн.  

 131 24 переказ До одної вдови зайшов піп з христом дожовтн.  

 132 25 переказ Це було до революції дожовтн.  

 133 26 переказ Поніс один дядько до портного матерію дожовтн.  

 133 27 переказ Їхав раз дядько конякою дожовтн.  

Зошит 12 94-102  казка 12 братів пожовтн.  

Зошит 13 102 1 переказ Їхав один дядько зімою дожовтн.  

 102 2 переказ У одній церкві та курив піп дожовтн.  

 103-104 3 переказ Ішли раз німці зимою дожовтн.  

 104 4 переказ В одному селі та жив піп дожовтн.  

 105 5 переказ 12 митарств дожовтн.  

 107-110 6 казка 12 братів дожовтн.  

Зошит 14 135-141  загадка 41 загадка дожовтн.  

Зошит 15 143-146  казка Сестра і дев’ять братів гайдамаків пожовтн.  

 147  анекдот Кому помоглось пожовтн.  

 148  анекдот На суді пожовтн.  

Зошит 17 150-154  розповідь Не любо не слухай, а брехати не мішай пожовтн.  

Зошит 18 154-158  казка Нима брихні – хоч вір, хоч ні дожовтн.  

 159  казка Золота ширстинка пожовтн.  

Зошит 19 166  розповідь Два солдата пожовтн.  

 166  розповідь Чабанова жінка пожовтн.  

 166  розповідь Добра жінка пожовтн.  

 166  вірш Здорови господа пожовтн.  

 167  вірш Як загляну я під стіл пожовтн.  

 169  вірш Раз у попа молитов пож пожовтн.  

 170  пісня Ой, нуте-бо, хлопці пожовтн.  

 170  розповідь Що пан то й собака пожовтн.  

 171  анекдот Цигане твого батька піймали пожовтн.  

 170  анекдот Кобила вкрала пожовтн.  

 170  анекдот Нахристувалися пожовтн.  

 172-173  анекдот Голку маєш пожовтн.  

 173  анекдот Подібність пожовтн.  

 173  примовка Як загляну в будяки дожовтн.  

Зошит  20 175-183  опис с.Боцмани Талалаївського р-ну пожовтн.  

Зошит  22 185  пісня Калина малина ні сладка ні гор. пожовтн.  

 185  пісня Летів ворон з чужих сторон пожовтн.  

 185-186  пісня Однажди ми з миленьким кохали пожовтн.  

 186  пісня Пойду до моря пожовтн.  

 186-187  пісня Кому весела моя розлука пожовтн.  

 187  пісня І буйнесенький вітер з погодой пожовтн.  

 187-188  пісня Світи, світи місяченьку пожовтн.  

 188-191  частушка частушки пожовтн.  

 191  пісня Пойду я в лісочок пожовтн.  

 192  пісня У вишневому садочку пожовтн.  

 192  пісня Шевченко пожовтн.  

 192  пісня Горіть мої сирі дрова пожовтн.  

 193  пісня Горить свєча дрожащім свєтом пожовтн.  

 194  казка  Як жило два брати пожовтн.  

 21/1/47р.      
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Зошит №2 ,№1-13 Аркуш Пісні. Записано в с. Боцманах Талалаївського р-ну. 

Співали сидорівські дівчата: Шевченко, Ткаченко Ганна, Мищенко Наталія, 

Лазоренко Ніна, Ємець Мелашка, Марченко Маруся.  

 

№1 

Аркуш 1, №2 

1.Ти кропивушка, ти жалючая, 

Ти свикруха лиха, щей призлючая. 

2. Ти свикруха лиха, щей призлючая, 

Посилає младу в поле жати саму. 

3. Жала жала я, а ж до вечора, 

А й увечорі снопи зносила. 

4.А й увечорі снопи зносила, 

Снопи зносила (…) бросила. 

5. А зоря зійшла, ай додому прийшла 

Й зустріли младу, аж три вовки саму. 

 

6. Один вовк ісказав, я дитятко видав, 

Другий вовк ісказав: – я дитя розірвав. 

7. Другий вовк ісказав: я дитя 

розіврвав. 

Третій вовк ісказав шой колиска нова. 

8.Шей колиска нова той розстроєна 

А дитятко мале ірозгореноє. 

 

Від Сидорівських дівчат 

№2 

Аркуш 1-2, №3 

1. Поза нашим садом – 

Дорога лижала. 

Шлях дорога прирубитая 

Вся сльозами приулитая. 

2. Ніхто туди ни проїхав, 

Ніхто туди ни пройшов, 

Тіки й пройшов 

Один набір нибольшой. 

3. Попереду охвицер молодой 

На конику вихиляєцця, 

В лист бомагу видивляєцця 

Которому с трьох 

Тай на службу іти. 

4.Чі старшому чі підстаршому 

Чі самому тай найменьшинькому. 

5. Шо в старшенького тай під 

старшенького 

Дітей чирида, 

А в сиридульшого жінка молода. 

 

6. А в самого тай найменшенького 

Батько й ненька стара. 

7. Та найстарший умивайицця, 

Середульший убірайицця, 

А найменший з отцем ненькою 

прощайицця. 

8. – Прощай отець, шей ти ненько стара, 

Чі я в теби ни дитина була, 

Шо ти мене тай на службу оддала? 

9. – Прощай, сину, ти дитино моя, 

Скажи, сину, де дружина твоя? 

10. – А тож мати, то дружина моя, 

Шой у полі як билина сама. 

11. Шо я з нею а ні спав, ні лижав 

Шо я з нею срібний перстень ізняв. 

 

Оповідала Ткаченко Ганна  с.Боцмани, 26 р. 
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№3 

Аркуш 3 №4 

1. Ой розцвілося синє море. 

Ой разніми цвітами. 

2. Разніми цвітами… 

Ой хоч цвітами, ой хоч не цвітами 

Та усе кораблями. /2 

3. Та все кораблями… 

Поміс  тими, ай вой дай кораблями 

Ай матроси гуляють. 

4. Матроси гуляють… 

 

Та вони собі, ай розкрасную дівку 

Тай на ноч подмовляють./2 

5. На ноч подмовляють… 

Ой поїдьом тай роскрасная дєвка 

Ай на море гуляти. /2 

6. На море гуляти… 

Тай будем тебе тай роскрасная дєвка 

Тай вином напувати. 

 

с. Боцмани Талалаївського р-ну від Шевченко Окрасини 

 

№4 

Аркуш 4-5, №6 

1. Ой, ти дубе, дубе, 

Кучерявий дубе, 

Що на тобі, дубе, 

Два голуба гуде. 

2. Що на тобі, дубе, 

Два голуби гуде, 

А третя голубка 

По саду воркоче. 

3. А третя голубка 

По саду воркоче, 

По саду воркоче – 

Покинути хоче. 

4. По саду воркоче – 

Покинути хоче, 

А й що козак говоре 

То дівчина плаче. 

5. А й що козак говоре, 

То дівчина плаче, 

А дівчина плаче 

     – Не кидай козаче. 

6. Ой, коли б я знала 

Що ти кидать будеш, 

То яб твоє личко 

Тай ізмалювала 

 

7. То яб твоє личко 

Тай ізмалювала. 

На стінці прибила 

Тай позолотила. 

8. На сцінці прибила, 

Та йпозолотила, 

Та на тій кроваті 

Де з милим лягати. 

9. Та на тій кроваті 

Де з милим лягати, 

Тай на тому стулі 

Деж мені сідати. 

10. Колиб я зозуля, 

Та крилечка мала, 

То яб ту країну 

Крилом облітала. 

11. То я б ту країну 

Крилом облітала, 

Яб свого милого 

По шапці ж познала. 

12. Ой ни так по шапці 

Як по картуз очку 

Шо в мого милого 

Брови на шнурочку. 

 

с.Боцмани  Талалаївського р-ну від Шевченко О. та ін.    
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№5 

Аркуш 6, №8 

 

1. Мала мати одну дочку (2) 

Та й купала у медочку. 

2. Та й купала поливала (2) 

Щастя-долі не вгадала. 

3. Щастя-долі не вгадала (2) 

За п’яниченьку віддала. 

4. Ой п’є той п’яниця 

П’є п’яниця, п’є гуляє 

А додому прийде та лає. 

5. А я буду мандрувати (2) 

Гірку долю спокидати (спожинати) 

Від «Сидорівських дівчат» с.Боцмани Талалаївського р-ну на Чернігівщині 

(Лазоренко Я.К. і Н.К., Міщенко Н.Р., Шевченко О.) 

 

 

№6 

Аркуш 7-8, №9 

 

1. Ой там на горі, 

Ой там на крутій 

Ой там сиділа ж  

Пара голубів. /2 

2. Де взявся охотник, 

Стрілець-молодець 

Розбив розлучив 

Пару голубів. /2 

3. Ой він голуба вбив, 

А й голубку зловив, 

Ой узяв під полу 

Поніс додому /2 

4. Поніс додому, 

Пустив додолу. 

А й насипав пшінця 

Аж по колінця./2 

5. Та насипав пшінця, 

Аж по колінця 

Налив водиці 

Аж по крилиці /2 

6. Голубка ж не їсть, 

7. 7. Та, голубка ж моя, 

Сизокрилая, 

Чого ж ти така 

Кропотливая./2 

8. 8. Та єсть в мене двір, 

Сімсот пар голубів, – 

Лети вибірай 

Парочку субі./2 

9. 9. А вже ж я й літала, 

Вже ж і вибірала, 

Й нема такого, 

Як я втеряла./2 

10. 10. Та не такі (?) 

Та не так пір’ячко 

Та не так він гуде, 

Як до мене йде. /2 

11. 11. Та в мого голуба 

Сида голова, 

Під правим крильцем 

Білеє перце. / 2 

12.  12. Під правим крильцем 
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Голубка ж не п’є, 

На крутую гору 

Все плакать іде. /2 

Білеє пирце, 

Ой тож і моє 

Вірнеє серце. 

Від Шевченко Окрасини с.Боцмани Талалаївського р-ну на Чернігівщині. 

 

№7 

Аркуш 8-9, №10 

1. Скоро, скоро милий уїде, 

Мабуть навіки, навсігда, 

Він більш до мене не приїде, 

Осталась бідна сирота. /2 

2. Милий уїхав – жалько стало, 

Тоска на серце налягла. 

Шутить сміяться перестала 

І горько плакать почала. /2 

3. Ой, говорять шо я больная 

І всі лічиться мнє вилять, 

Вони любові моєй не знають 

І всє «чохотка» – говорять. 

 

4. Я й на чохотку не болію, 

Бо мабуть скоро я й умру, 

Із білим світом розпрощаюсь 

І за любов в могилу йду. /2 

5. Нехай могила мене вкопає, 

Ой шо я так його люблю, 

А я могили не страшуся 

А як любила – так люблю /2 

6. Що під хрестом моя могила 

А на хресті ж моя любов, 

Шо ти гуляєш із другою 

А я страдаю за тобой. /2 

 

Сидорівські дівчата (Лазоренко Я. і Н., Міщенко Н., Шевченко О.) с.Боцмани 

Талалаївського р-ну на Чернігівщині. 

 

№8 

 

Аркуш 9, №11  

1. Туман синій по долині (2) 

Лист широкий на калині. (2) 

2. Й а ще ширший на дубочку, (2) 

Кличе голуб голубочку. (2) 

3. Й а він кличе й він чужую (2) 

Прийди серце поцілую (2) 

4. Нащо чужу цілувати (2) 

Своїй жалю завдавати (2) 

5. Та своя плаче ж ще й ридає, (2) 

На шлях битий поглядає. (2) 

6. Шляхом битим жандар їде, (2) 

Жандар їде коня виде. (2) 

7. А я коні й розсідлаю (2) 

Про милого розпитаю. (2) 

8. (Ти) й а мой милой под водою, (2) 

Черпа водицю рукою. (2) 
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9. На грудь бєлу виливає (2) 

Про милого забуває. (2) 

Від Гука Мирона, Стрижака А.  в с.Артюхівці Глинського р-ну на Роменщині 

 

№9 

Аркуш10, №12 

1.Ой ні хмариться 

Ні туманиться 

Рубай дерево 

Куда хилиться. 

2.Та рубай дерево 

Куда хилиться 

Й оддай мати дочку 

Куда прийдеться. 

3.Та й оддай мати дочку. 

Ой куда прийдеться, 

Хоч за старшого, 

Хоч за младшого. 

4.Хоч за старшого, 

Хоч за младшого, 

За Йванушу синка 

Розидальшого. 

    5.За Йванюшу синка, 

Розудальшого, 

Шо Ванюша мені 

Не наравицця. 

6. Що Йваночку мені 

Не наравиться. 

    Він до церкви йде, 

Не вмивається. 

    7. Він до церкви йде 

Не вмивається, 

Він до дівчини йде – 

Не вбирається. 

 

Від Гука М., Стрижака А. та ін. у с.Артюхівці Глинського р-ну на Черн. 

 

№10 

 

Аркуш 11, №13 

 

1. Ой, сади, мої, та сади зельонії 

Рано цвіли та пізно й остались 

 Вой й дай остались. 

2. Рано цвіли, а пізно й осипались 

Любив, ходив й а січас 

 Вой дай спокидає. 

3. Любив, ходив, а січас спокидає 

Мимо ходе та в гості ж заходе 

 Вой да й не заходе. 

4. Мимо ходе в гості не заходе 

Ой, й а хоч заходе так не довго 

 Не довго гостює. 

5. Й а хоч заходе – не довго 

гостює… 

6. Ох коло мене всю ніч протоскує 

Лягай мила край віконця 

 Край віконця стати 

7. Лягай мила край віконця спати 

Ох як буде зоря загоряться 

 Зоря загоряться. 

8. Ох, як буде зоря загоряться 

Ох, тоді буду, я с тобой прощаться 

 Я с тобой прощаться. 

9. Прощай мила, а прощай дорогая 

Єсть у мене жена молодая. 

10. Єсть у мене жена молодая 

Которая під під вікном стояла 

Которая всю правду казала. 
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Коло мене всю ноч протоскує 

 Вой дай протоскує. 
 

Від Стрижак А., Мурашковського О. і ін. Записав у с. Артюхівці Глинського 

р-ну на Роменщині. 

Зошит №3  

№11 

 

Аркуш 14, №1 Кармалюга славний хлопець 

 

1. Кармалюга славний хлопець 

(Він по світу ходи) / 2 

Та ни одну чорнявую 

(Він зума ізводи) /2 

2. Ни так тую чорнявую, 

(Як ту білявую) /2 

Ни так ще ту білявую 

(Як ту бідну вдову). /2 

3. Сідлай, сідлай, Кармелюго, 

(Коня вороного), /2 

Тай поїдиш Кармалюго 

(До куми у гості)./ 2 

4. – Ой здорова, кума моя, 

Як тибе назвати? 

Назви мене кума моя, 

Туман-долиною 

Нова хата, нові сіни, 

Понад долиною. 

5. Очиретом хата вкрита 

(А снопками вшита) / 2 

Ночуй ночуй Кармалюго 

(Хоч яй буду бити) /2 

 

6. А хоч бита, хоч лаяна 

(Так знатиму защо) /2 

Кармалюга славний хлопець 

(Аби ни лидащо)./2 

7. Я й по бережку ходила 

(Щуку рибу їла),/ 2 

Моли бога Кармалюго 

(Бо буде дитина)./2 

8. А як буди та дівчина 

(Ни моя причина),/2 

А як буди в куми хлопець – 

(Кармалюга отець)/2 

9. В усі дзвони задзвонили, 

(Музики заграли),/2 

Коли того Кармалюгу 

(На Сибір послали)./2 

10. Оце тобі, Кармалюго, 

(За тую причину),/2 

Що ти зробив кумі моїй 

(Маленьку дитину)./2 

 

Кієнко Хома, 75 р. с.Гришине Талалаївського р-ну 

  

№12 

Аркуш 14, № 2 

Очирет лугом гуде, 

Сова річкою бриде, 

Піднімай сово крильця 

Виглядай чорнобривця./2 

Чорнобривець іде, 

Чорнобриву виде, 



228 
 

– Ой, дівчина чорноброва 

Полюбив я тибе./2 

Чі я мати ни доріс, 

Чі я мати пириріс 

В мене рублена хата 

Так ни люблять дівчата./2 

Шо ти сину і доріс, 

Чи ти сину пириріс, 

В тебе й рублина хата 

Та ни люблять дівчата,/2 

Бо ти тонкий та високий, 

І безносий, косоокий, 

Щей біз верхньої губи, 

Як цілуйши видно й зуби./2 

Кієнко Хома, 75 р. с.Гришине Талалаївського р-ну на Чернігівщині.  

 

№13 

Аркуш 15-16, №3 

1. А хто не був, братця, за Дунаєм 

То той горя не знав. 

2. Той горя не знав, 

А ми були, братця, за Дунаєм 

І все горенько знаєм. 

3. І все горенько знаєм 

Дунай річка невелика 

Протікає бистро. 

4. Протікає бистро 

А на тії та на бистрій річці, 

Ой виростало древо. 

5. (Ой) Виростало древо 

Бирьозонька біла 

А на тії на білій березі 

Сидить птиця пава. 

6. Сидить птиця пава 

Що за пава, трохи не пропала 

Солдацькая слава. 

7. Солдацькая слава. 

Солдатушки та, братця, ребятушки 

А де ваші доми. 

 

8. Наші доми //Балканськії гори 

Отож наші доми. 

9. А де ваші отци 

Солдатушки, братця, ребятушки, 

А де ваші отци. 

10.  Наші отци 

Ми самі молодци, 

Ото ж наші отци. 

11. Солдатушки, братця, 

Ребятушки 

А де ваші неньки. 

12. Наші неньки 

(Ми) самі молоденькі 

Ой ж наші неньки. 

13.  Солдатушки ой да 

Братця ребятушки 

А де ж ваші жони? 

14. А де ж ваші жони? 

Наші жони оружжя заряжони 

Ойаж наші жони. 

 

 (Пісню співали в час турецької війни, на якій він був) 

Від Кієнка Хоми, 70 р. с.Гришине Талалаївського р-ну на Чернігівщині. 
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№14 

Аркуш 17, №5 

 

1. Ой, лужок, ти лужок, 

Та крутий бережок. 

2. Та крутий бережок, 

Ой, та на тобі бережку 

А травушка ростьот. 

3. А травушка растьот… 

Ой, шо по тії травушці 

 Я ни нахожуся. 

4. Тай ни нахожуся, 

Ой кого я люблю та люблю, 

А й ни налюблюся. 

5. Та й ни налюблюся, 

Ой кого я нинавижу 

Та й ни йди на глаза. 

6. Та й ни йди на глаза, 

Ой ни йди на глаза 

Та й на карії очі. 

Від Кієнка Хоми, 70 р. с.Гришине Талалаївського р-ну на Чернігівщині. 

 

№15 

    Аркуш 19, №8 

1. Ой жаль, мати, та вечора, 

Що не було вчора. 

2. Що не було вчора… 

Ізмінився голосок. 

Ще й тихая мова. 

3. Щей тихая мова, 

Тиха мова, тиха мова, 

Тихая різна. 

4. Тиха різна… 

Не лай мене, моя мати, 

Що я ходжу пізно. 

5. Що я ходжу пізно. 

А я хожу та гуляю, 

Добрий розум маю. 

 

6. Добрий розум маю… 

Із тихого Дунаєчка 

Коня напуваю. 

7. Коня напуваю… 

А кінь ірже води не п’є – 

Він дорогу чує. 

8. Він доріженьку чує 

Десь мій милий 

чорнобривий 

З другою ночує. 

9. Ночуй, ночуй мій 

миленький 

Ночуй утішайся. 

А до мене молодої 

Та й не признавайся. 

 

   Від Кієнка Хоми, 70 р. с.Гришине Талалаївського р-ну на Черн. 
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№16 

 

Співали Рудичі 

(с.Боцмани) 1. Рудич Василина Фил. 

(с.Кропивинці) 2. Мартиненко Окрасина Вас . (кол.Рудич) 

(с.Боцмани) 3. Михно Параска Вас.  (кол.Рудич) 

(с.Кропивинці) 4. Козир Ганна 

 

Аркуш 20-21, №10 

 

1. Шо у ниділю рано, 

Синє море (и) грало 

Виряжала мати дочку 

В чужу сторіночку. 

2.  На ту сторіночку, 

Між чужії люди, 

– Ой, хтож тебе, доню моя, 

Жалувати буде. 

3. Та хто пожаліє 

Ужеж мині, неню моя 

С тобою ни жити. 

4. Та с тобою ни жити 

В вічі ни дивицця, 

– Колиж тебе, доню моя, 

В гості дожидати? 

5. Та тобіж  моя ненько, 

У гості дожидать. 

Як поросте й у світлоньці 

Травка на помосці. 

6. Та матиж ни лінива, 

Зимлі наносила, 

І земельки наносила – 

Травки насадила. 

 

7. Та росте, росте травка 

Тай стала хилицця, 

Ждала, ждала мати дочку 

Тай стала журицця. 

8. Росла росла травка 

Стала й посихати, 

Ждала, ждала мати дочку 

Тай стала плакати 

9. Росла, росла травка, 

Тай с помосту зійшла, 

Ждала, ждала мати дочку, 

Тай на той світ пішла. 

10. Розлилися води, 

На чотирі зводи, 

Іде дочка ж до матері, 

За чотирі годи. 

11. Іде, іде дочка 

Братіка стрічає 

Ой де, брате, та матуся, 

Що нас народила. 

12. Та ой там у садочку, 

В рибровім куточку 

Висока могила, чирвона калина, 

Отож, сестро, та матуся, 

Що нас породила. 

 

 

№17 

Аркуш 21, №11 

Окрасина: Знаю було моя товаришка у строку була, та як заболіла, то все ції 

співає: 

1. Та згадай мене, ненько 4. Чі я ж у вас ненько 
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В наділлю раненько, 

Як надіне систра менша 

Сорочку біленьку. 

2. Згадай мене ненько, 

В церкві на порозі, 

А я тебе ізгадаю 

В стипу й у дорозі. 

3. Та згадай мене мати 

Ложички помивши, 

А як тебе ізгадаю, 

Ні ївши, ні пивши. 

Води ни носила, 

Шо ви мене в строк найняли, 

Шоб я й голосила? 

5. Чі я й у вас ненько 

Спідниці порвала, 

Що ви мене в строк найняли, 

Шоб яй горовала? 

6. Ой, матінко, вишня, 

Чі я тебе лишня, 

Шо ви мене в строк найняли, 

Шо я й ни привишна. 

 

№18 

Аркуш 22, № 13 

 

1. Прощай, прощай 

Сей город містечко 

Гей, с крутими горами. 

2. С крутими горами… 

Зостаєця моя розлюбезна. 

Гей, с чорними бровами. 

3. С чорними бровами… 

Брови чорні, а й очиці карі 

Гей, пропала я з вами. 

4. Пропала я з вами… 

Йой чого ж я з вами пропала? 

Гей то худая слава. 

 

5. Шо худая слава… 

Іссушила ой да сов’ялила 

Гей хорошого парня. 

6. Гей хорошого парня… 

Харош парень, ой да й не шопатий, 

Гей, сукин син проклятий. 

7. Сукин син проклятий… 

Побив дєвку, ой да побив красну 

Гей даром понапрасну.   

8. Даром понапрасну… 

Стидно дєвці, ой да стидно красні 

Гей за ворота вийти. 

 

 Від Рудичів в с.Боцмани Талалаївського р-ну . 

 

№19 

Аркуш 24, №15 

 

1. Гіля гіля сіра утиця домой (ей) 

Ой пора ж тобі вже й полюватися. 

2. Пора ж тобі вже й полюватися 

Та красній дєвіці наплакатися. 

3. Красній дєвіці наплакатися… 

Наплакалась наридаюся ой! 

4. Наплакалась наридалася ой, 

А й давно з миленьким видалася… 

5. Давно з миленьким видалася ой, 

8. Ни бери меня за бєлую руку. 

Та й ни цілуй мене й у розову 

щоку. 

9. Ни цілуй мене й у розову 

щоку, ой, 

В мене личко розгоряється. 

10. В мене личко розгоряється, 

ой, 

Та й дома мати догадається. 
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Да чириз річеньку прощалася. 

6. Чириз річеньку прощалася, ой, 

Та прощай милой, прощай милой 

дорогой. 

7. Прощай милой, прощай милой 

дорогой 

Та не бери мене за бєлую руку. 

 

11. Дома мати догадається, ой, 

Од чого личко розгоряється. 

12. Чи й од пива чий од водочки. 

Чи й од милого розмовочки. 

13. Д миленького цілуваннячка 

Д миленького притираннячка. 

14. Д миленького притираннячка 

Д миленького ночуваннячка. 

 

Від Куриленко Гапки, 46 р., с.Боцмани Талалаївського р-ну на Черн. 

 

№20 

Аркуш 28  

 

1. Калина малина 

Ні сладка ні горька 

Чого зажурилась 

Солдацькая жонка? 

2. Чого зажурилась, 

Чого заплакала, 

Любила кохала 

В салдати оддала. 

3. В салдати оддала 

В город у Варшаву, 

В город у Варшаву 

Де б’ють барабани. 

4. Де б’ють барабани 

Громко вибивають, 

Хазяйського сина 

В салдати приймають. 

 

5. За хазяйським сином 

Батько, мати плаче, 

А за сиротою 

Чорний ворон кряче. 

6. За хазяйським сином 

Залізна дорога, 

А за сиротою 

Дівка чорноброва. 

7. За хазяйським сином 

Горобці синиці, 

А за сиротою – 

Дівки й молодиці. 

 

Записано в с.Гришинему Талалаївського р-ну на Чернігівщині від колг. Романа 

Григоровича Іванова, 18 р. 

 

№21 

Аркуш 29, В суботу пізненько 

 

В суботу пізненько, в неділлю раненько, 

Зозуля кувала, та все жалібненько./2 

Ой тож не зозуля, а рідная мати, 

Вона виряжала сина у салдати./2 

Ой, сину, ой сину, моя ти дитино, 

Як виїхав козак за синєє море. 

Ой, мамо, ой мамо, яке мені горе./2 

Якби ти, мамо, моє горе знала 

То ти б мені мамо посилку рислала./2 

Горобчиком хліба, синичкою солі. 
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На кого доручиш ти свою дівчину./2 

Доручаю, мамо, товаришу свому, 

Поки я вернуся з салдатів додому./2 

Я думала синку тебе спинити, 

А ти ідеш сину в салдати служити./2 

Я ж думала сину невісточку мати, 

А ти їдеш синку в салдати сконати./2 

 

Ой, мамо, ой, мамо, в якій я неволі./2 

Не виїхав козак на крутії гори. 

А там насипана висока могила. 

Отам похована вся моя родина, 

Похований батько, похована мати, 

Ще і та дівчина, що думав я брати./2 

 

с.Гришине Талалаївського р-ну на Чернігівщині від Роман Григорія, 19 р. 

 

№22 

Аркуш 30 

Вчора була суботонька 

Сьогодні неділя, 

Чом на тобі наймиточку 

Сорочка не біла. 

Ой, не біла, ой не біла, 

Тай не буде біла, 

Бо ни  знає бурлак бідний 

Коли та неділя. 

У неділлю богацький син 

На конику грає, 

Бурлак бідний попас воли 

Та в тей запрягає. 

У будний день богацький син 

Личенько вмиває. 

Бурлак бідний попас воли 

Та воли запрягає. 

Оре наймит, оре бідний, 

Личенько вмиває. 

Бурлак бідний попас воли 

Тай плугом рушає. 

Оре наймит, оре бідний 

Із стареньким дідом, 

Нема його господині 

З раненьким обідом. 

Оре наймит, оре бідний 

Та в гай виганяє, 

 

Уже сонечко надвечір 

Обіда чортмає. 

Доорався наймит бідний 

До темної ночі 

Повертає плуг додому 

Дуже їсти хоче. 

Прийшов наймит, прийшов бідний, 

Ворота отворяє, 

Господиня на полиці 

Сухарів шукає. 

Прийшов наймит, прийшов бідний, 

Воли розпрягає 

Господиня з усіх мисок 

У одну зливає, 

Прийшов наймит, прийшов бідний, 

Тай сів на порозі, 

Господиня ходить, кричить 

Що сів на дорозі, 

Встає наймит, встає бідний 

З сінного порогу, 

Та бире він коновонки 

Та їде по воду. 

Їде наймит, їде бідний 

Попід густі лози, 

Обілляли наймитонька 

Дрібненькії сльози. 

 

с.Гришине, Талалаївського р-ну, Чернігівської обл. Роман Гр.Ів. 19 р. 
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№23 

Аркуш 34, с.Ріпки 

Світи місяць 

 

1. Світи (е) місяць, світи (е) ясенє, сяють зорі 

Гірко плачи дівчинонька в тяжкім горі. /2 

2. На річеньку на биструє поглядайи 

Долі ручки до серденька пригортає./2 

3. Росчисала русу косу кляне долю 

Де ж(ш) ти ходиш деж(ш) бродиш моя доли(е)/2 

4. Чим я тобі мій миленький нив годила 

Чи я рано й у садочок ни ходила./2 

5. Чі я рано й у садочок ни ходила 

Чі я тобі гарних пісень ни співала 

Чі я тобі ни казала як кохала./2 

 

№24 

Аркуш 36-37, №6 

 

1. Ходить павич по вгороду 

Тай пірячко губи 

Ни вір дівко козакові 

Шо він тебе люби(ть)./2 

2. А він, а він люби 

Бищенько сіда. 

Він с твоєї голівоньки 

Ума вивіряє./2 

3. Вивірь ума /2 

Та щей насміясь 

Нащо тобі дівчинонько 

Довгий волос здався./2 

4. Волос довгий /2 

А и ум коротенький 

Насміявся з дівчиноньки 

Козак молоденький./2 

 

5. Мету сіни кажу 

Той забарилася 

Ішла мати води брати 

Той догадалася./2 

6. Ни розливай мати води 

Бо тяжко носити 

Ни розлучай мене з милим 

Шоб і з ним ни жити./2 

7. Буду ляти буду брати 

Буду розливати 

Ни  до душі зятя мого 

Зятя розлучати./2 

 

№№1-5 записано у с.Ріпки Талалаївського р-ну на Чернігівщині від колгоспниць: 

Трохименків Марфи та Рибки Надії 
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№25 

Аркуш 38, №7 

 

У сусіда хата біла 

У сусіда жінка мила, 

А у мене хата чорна 

Стерво жінка не моторна. 

Тільки спить та лежить 

Не хоче діла робить  

Нічого собі не дбає 

Що заробить – пропиває. 

Сміття в хаті по коліна 

Облуплена спада глина 

Гребеня нема в заводу 

Бо не пряла вона зроду. 

Скажеш, жінко, встань проснися 

Та на мене подивися. 

Вона слухати не хоче 

Повернеться тай регоче. 

Приїдеш з поля змордувавсь 

Добре їсти сподівавсь 

Вона борщ сирий ізварить 

Хліб черствий у глотці давить. 

На вечерю кулаки 

Наштовхає під боки. 

 

Потім візьме за лопату 

Заганяє спать на хату. 

Та щей каже назирати 

Буду ліялом потягати. 

Остак вік свій зкоротаю 

Не доп’ю, не доїдаю 

Тільки боюсь тієї смерти 

Щоб на хаті не умерти. 

Тепер же я хазяйкою, 

Миски, ложки під лавкою, 

Поросята в печі риють 

А в запічку вовки виють, 

А я хустку нап’яла 

За хлопцями подула, 

Я за нею погнавсь 

Міжду хлопців попавсь, 

А там мене повалили, 

Скільки треба увалили. 

Кричу жінко, чі ти чуєш, 

Чом ти мене не рятуєш?! 

Вона бутто однімає 

Й собі м’ялом потягає. 

 

Кобзар Сологуб В. 

 

№26 

Аркуш 40, №10 

Мар’яна 

Захотілося Мар’яні 

Трошки погуляти 

Наробила самогону 

Пошла гості звати 

Накликала чоловіків 

Прийшли й молодиці, 

Давай ліпить вареники 

Пикти паляниці 

Наварили й пожарили 

Тай давай гуляти, 

Посідали кругом столу 

Порадились чоловіки 

На піл поглядають, 

Которому зоставаться – 

Ніяк не вгадають 

Чи Сидору, чи Трохиму 

А чи то Миколі 

Бо він бачте не гуляв 

У бабів ніколи. 

Ось деякі розходяться 

Та дверей шукають 

На Пугачів та на Нинів 
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І ну випивати 

Саме нема чоловіка 

Та що там казати 

Зібралися усі рідні 

То будем гуляти 

Всяка страва появилась 

Куди ваше діло 

… як сіло 

То ще й не поїли. 

Все куштуйте милі гості 

Ще й на завтра хвате 

Зоставайтесь голуб’ята 

В мене ночувати. 

В мене хата просторенька 

І м’які подушки 

На полиці глек сметани 

І білі пампушки. 

 

Дороги питають. 

Не смійтеся добрі люди 

Упився єйбогу, 

Луче трошки проведіть нас 

Покажіть дорогу. 

Чи може ми заблудили 

То давай вертаться 

Бо в Мар’яни ще осталось 

По правді признаця. 

Самогону четвертина 

Й захолоду миска 

А Мар’яні вже прийдеться 

Шукати колиски 

Нехай вона забав ля 

Чи дочку чи сина. 

А поки, що в молодиці 

Болітиме спина!!! 

 

М. Бреус.  

 

№27 

Аркуш 62-63, №11 

Сирітка 

1. Дивная година 

По світу настала 

Не одна сирітка 

Без неньки й осталась. /2 р. 

(програє на кобзі) 

2. Та й пішла сирітка 

По світу блукати, 

Своєї матусі 

Рідної шукати./2 

3. Вдова зустрічає 

Тай стала питати: 

«Куди йдеш сирітко?» 

«Матінки шукати !/2 

4. Вернися сирітко 

В далекий світ зайдеш, 

Своєї матусі 

Рідної не знайдеш./2 

5. Бо твоя матуся 

На високій горі, 

Спочиває собі 

У новому гробі./2р 

6. Та й пішла сирітка 

На той гроб плакати, 

К ней обізвалась 

Її рідна мати./2 

7. «Ой хто ж то плаче 

На моєму гробі?» 

«Оце ж твоя доня – 

Прийми її к собі»./2 

8. «Ой як тяжко важко 

З неба зорі зняти, 

То так мені тяжко, 

Тебе к собі взяти»./2 

 

(«Співають, щоб розжаліти матерів») Від кобзаря Сологуба Миші с.Юрківці, 

Талалаївського р-ну. Перейняв од кобзаря Крутька с.Перевіз Шишацький р-н 
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№28 

Аркуш 82-83  

№4 Пісня про Ворошилова 

 

1. Мов орлиний клекіт в горах, 

Немов вітер з-за Дінця, 

Лине пісня про наркома, 

Про маршала, про бійця. 

2. Із-за Волги де Царицин 

Лине пісня аж за Чир… 

Уставляв панам тут спиці 

Наш луганський командир. 

3. Із бійцями в дні суворі 

Разом з нами в бій ходив, 

Бив Денікіна на Доні, 

В перекопі гідів бив. 

4. Карабін, товариш вірний, 

Шабля завжди при боку, 

Ой тікали гади білі 

А ж за Волгу за ріку. 

5. Кряче ворон на шлик жовтий, 

Носить падло к їх ногам, 

Клював трупи ворон чорний 

Довбав очі ворогам. 

 

6. А над ними, мов той сокіл, 

Ворошилов на коні… 

Блиска шабля на всі боки. 

І в очах горять вогні. 

7. А за соколом орлята 

Військо краснеє за ним, 

«Добре краснії солдати!» 

Посміхнувся в вуса Клим. 

8. Якщо ворог із-за Збруча 

Поведе страшний навал, 

В бій піде луганський слюсар 

Наш уславлений маршал. 

9. А за ним і гучна пісня 

Й на спуску міцний кулак, 

Гад до Збруча може лізти 

А вже дальше ні на крок! 

 

Склав П.Кондратенко с.Сильченкове Талалаївського р-ну 
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Додаток Б 
Матеріали із архівних наукових фондів рукописів і фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України, Ф8-3, од.зб.206. 

(Фольклорні матеріали експедиції до с.Лип’янки Златопільського р-ну 

Кіровоградської обл. в липні 1937 р. Пісні (з мелодіями і без мелодій), частушки, 

оповідання, казки й ін. Дожовтнева й пожовтнева тематика. Матеріали експедиції 

до с.Лип’янки Златопільського р-ну Кіровоградської обл. (кол.Київська обл.) 

влітку 1937 р., записані Дяченком В., Луговим Ф., Нудьгою Г. 1937 р., 235арк+ 

1Аркуш (49а). Рукописи ІІІ.) 

 

Опис матеріалу одиниці збереження 
 

№ 

 

Назва матеріалу 

 

Жанр 

 

Тематик

а 

 

Техніка 

запису 

 

Аркуш 

 

Приміт

. 
1 Через кладку ішла, У воду впала частушка дожовтн. рукопис 121-122 Нудьга 

2 Як була колись я бідна, Працювала в 

куркуля 

частушка пожовтн. рукопис 123 Нудьга 

3 Гриша мій, Гриша мій, А я Гришина частушка пожовтн. рукопис 124 Нудьга 
4 Кукуріку, петушок, красный, красный 

гребішок 

частушка пожовтн. рукопис 125 Нудьга 

5 Брат і сестра революційна.

легенда 

пожовтн. рукопис 127 Нудьга 

6 З історії села Лип’янки (В нас 

революція 1917р.) 

спогади пожовтн. рукопис 128-130 Нудьга 

7 Квас (То у нас за часу карликових 

колгоспів) 

анекдот пожовтн. рукопис 132-133 Нудьга 

8 Звідки узялися тут поселенці (Ну, 

значить такий був вопрос) 

розповідь дожовтн. рукопис 134 Нудьга 

9 Як бідний парубок висватав дівку казка дожовтн. рукопис 135 Нудьга 
10 Про дівчину і волшебницю казка дожовтн. рукопис 136-137 Нудьга 
11 Про татарські набіги казка дожовтн. рукопис 138-139 Нудьга 
12 Ванька-дурачок казка дожовтн. рукопис 140-142 Нудьга 
13 Про попа і мельника казка дожовтн. рукопис 143 Нудьга 
14 Як Цибуля виклопотав собі волю оповідання дожовтн. рукопис 145-146 Нудьга 
15 Про попа Ясінецького спогади дожовтн. рукопис 147-148 Нудьга 
16 Про панщину спогади дожовтн. рукопис 148 Нудьга 
17 У нас тут дід-пасічник є (Про 

пасічника) 

анекдот дожовтн. рукопис 149 Нудьга 

18 1905 р. (В Лебедині перше завелося з 

такої картини) 

спогади дожовтн. рукопис 150-151 Нудьга 

19 Як я у Теличка госі варив спогади дожовтн. рукопис 152-155 Нудьга 
20 Чогось мені чудно пісня без 

мел. 

дожовтн. рукопис 153-154 Нудьга 

21 Туман яром, яром, Пшениченька 

лапом 

пісня з мел. дожовтн. рукопис 157-158 Нудьга 

22 Ой на горі коршма, муром мурована пісня ліричн. дожовтн. рукопис 159,160, 161 Нудьга 
23 Стоіть явір над водою На воду 

схилився 

пісня 

невольниц. 

дожовтн. рукопис 162-164 Нудьга 

24 Під горою, під крутою Там лежало пісня ліричн. дожовтн. рукопис 165-167 Нудьга 
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тіло 

25 Смутний вечір, смутний ранок пісня ліричн. дожовтн. рукопис 168-170 Нудьга 
26 Ой горе нам, горе, А ще горше буде пісня з мел дожовтн. рукопис 171-173 Нудьга 
27 Ой давно, давно У неньки була пісня побут. 

лірична 

дожовтн. рукопис 174-176 Нудьга 

28 А ще сонечко та не сходило пісня побут. 

лірична 

дожовтн. рукопис 177-178 Нудьга 

29 Ой на дворі хмарно, хмарно,  

Йа в хаті погода 

пісня ліричн. дожовтн. рукопис 179-181 Нудьга 

30 Трактористи молоденькі Оруть рано… трудова 

пісня 

пожовтн. рукопис 183 Нудьга 

31 Розлилась весела пісня  

У безкраїм полі 

трудова 

пісня 

пожовтн. рукопис 184 Нудьга 

32 Одна гора високая,  

А другая низько 

пісня побут. дожовтн. рукопис 186 Нудьга 

33 Ой їхали чумаченьки з України чумацька дожовтн. рукопис 187-188 Нудьга 
34 Нащо, нащо тобі питати, Чи я люблю 

тебе… 

пісня ліричн. дожовтн. рукопис 189 Нудьга 

35 Ой на горі василечки сходять пісня побут. 

 

дожовтн. рукопис 190-191 Нудьга 

36 А у тих багачок Та по 70 сорочок пісня побут. 

 

дожовтн. рукопис 192 Нудьга 

37 Вітер з поля, хвиля з моря пісня ліричн. дожовтн. рукопис 193-194 Нудьга 
38 Ой гаю, мій гаю Густий – не прогляну пісня ліричн. дожовтн. рукопис 195 Нудьга 
39 Ой вийду я на могилу, могила висока пісня ліричн. дожовтн. рукопис 196-197 Нудьга 
40 Ой жила вдова на Подолі пісня побут. 

лірична 

дожовтн. рукопис 198-199 Нудьга 

41 Ой, Микито, Микито, Чи є рілля на 

жито 

пісня побут. 

 

дожовтн. рукопис 200-201 Нудьга 

42 Подумаю, погадаю, Подивлюся та й не 

знаю 

частушка дожовтн. рукопис 202-205 Нудьга 

43 Розлука (Скоро, скоро придется 

расстаться) 

вірш дожовтн. рукопис 205 Нудьга 

44 Я знала, что будет измена вірш дожовтн. рукопис 205 Нудьга 
45 Лист (Из далекого края письмо) вірш дожовтн. рукопис 206 Нудьга 
46 Вопрос к. (Не для меня, так для кого 

ж) 

вірш дожовтн. рукопис 206 Нудьга 

47 Я сиділа на лужку частушка дожовтн. рукопис 206-208 Нудьга 
48 Птичка (Птичка над моїм Оношком) вірш дожовтн. рукопис 208-209 Нудьга 
49 Горе кукушки (Там вдали за ре кой) вірш ліричн. дожовтн. рукопис 209 Нудьга 
50 Альбомні записи  (вірші, 

частушки, 

приказки) 

різна рукопис 202-230 Нудьга 

51 Репертуар пісень с.Лип’янки   рукопис 231-232 Нудьга 
52 Список вишивальниць і вишивок в с. 

Лип’янка  

  рукопис 233 Нудьга 

53 Список пісенного репертуару 

с.Лип’янки 

  рукопис 234 Нудьга 

54 Список відомих казок в с.Лип’янці 

Златопільського р-ну 

  рукопис 235 Нудьга 

 

№1 

Аркуш 121-122 

Частушки 

Через кладку ішла 

У воду не впала, 

У калюжу пішла 

Краще жити стала. 

 Мій старий ударник 
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     Получив три премії, 

     А дочка Маруся вчиться 

    Вчиться в Академії. 

В мене русая коса 

Голубая лента 

За неука не піду, 

Піду за студента. 

     Сокіл високо літа 

     Крильми хмару розріза, 

     Памятайте дівчаточка – 

     Любить ледаря нізя. 

Чи ти чула моя мати, 

Сталін про жінок сказав 

Що ми сила є силенна, 

І в степах і на ланах. 

 

     Мій миленький садок садить 

    А я в хаті прибрала, 

    У колгоспі … весела 

    Весела …. 

Ой була я на святі 

На святі жовтневому, 

Дали мені премію, 

І моєму милому. 

 Ой була я у …, 

          Там слухала радіо, 

 Говорив товариш Сталін, 

 Про червону армію. 

Я тисячниця у колгоспі 

Трудоднів 700 я маю 

Світить в хаті електрика 

Та щей радіо співає. 

       Ми згадуєм як у панів, 

       Було гірко жити. 

       Тепер радіо і школи 

      Тільки веселитись. 

Київська обл. Златопільський р-н с. Лип’янка від Шевченко В і ін.  

№2 

Аркуш 125 

Частушки 

Кукуріку, петушок, 

Красный, красный гребішок, 
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Ты пропой ка на ввесь свет 

Лучше жизни нашей нет. 

 

Я не піп, я не дяк, 

Я не богомолка, 

Іще трохи підросту 

Буду комсомолка. 

Київська обл. Златопільський р-н с. Лип’янка від колг. Котова Динька, 

Шевченко В. і ін. Записав Г. Нудьга 

 

№3 

Аркуш 128-130  

З історії села Лип’янки 

В нас революція 1917 р. хоч і не бурно, а в великій боротьбі проходила. Тут 

довго сиділи петлюрівські просвіти. Просвітою тоді керував піп Павловський 

Короташ Борис. У селі вони утворили т.з. Варту. чол. 30. І що хотіли, те й робили 

з людьми. Біднота утворила у 1918 г. КМС. Варта та петлюрівська розстріляла 

чолов 60 бідноти. А як вони це робили – ось як: Розсердиться якийсь кулак на 

незаможника – визвуть у розправу: 

- Ти нахвалявся убить таког то?! 

- Ні! 

- Де ж ні, як нахвалявсь?! У холодну його! 

Посадять, а вночі і розстріляють, а тоді бідноту заставляють підписать 

протокол, будто їх громада постановила скарать. 

А у 1920 р. ці просвітяни звязалися із 

Бандою Гризлова і убили голову КМС. Контрольора, що був у селі (по вазі 

контрольора) прив’язали до коня і пустили, а сами з Телічком Яковом – тут багач 

на весь район був – поїхали у ліс гулять. 

А у 1921 р. тут убили начальника міліції. 

Як утворилась комсомольська орг. 1920 р то першого секретаря теж убили. 

А потім як узялися більшовики за цих бандитів і куркулів, так вони що-та  

давай колгоспні творить. Утворили 1929 р. артілі «Вулік», Наша праця» тощо і 

приймать постановили: у кого є машина, хто вносить 1000 крб зразу, і повходили 

туди самі куркулі. От Проценко мав маслозавод, цегельний завод, 8 наймитів – так 

з усім і пішов. Та й тут їх розкусили і розігнали куркульню, а нові колгоспи 

утворили які і до сьогодні живуть. 

А тепер наші колгоспи перші по Україні: 2 артілі мають три автомашини, 

конеферма, 2 СТФ, МТФ, корови дають по 300 літрів молока, наші рисаки на 

виставках усюди брали перші премії. Село не те тепер: 2 колбуди, 2 духові 

оркестри, 2 електростанції, мед амбулаторія, родільня. Кіноустановка, сади, 

пасіки, веломашини, учені, герої – та що хочте є, а все ж це завоювало село коли 

стало колгоспне. Наші колгоспники заробляють по 7 трудоднів за день. 
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Діти мають 3 школи одержать у селі середню освіту, а потім і вищу. Та що й 

говорить, як вигнали більшовики всяку наволоч із села то село стало передове. 

с. Лип’янка Златопільського р-ну.Від голови с-ради, чл. ВКП(б) Поліщука 

Федора. Записав Г.Нудьга 

 

№4 

Аркуш 135  

Як бідний парубок висватав дівку 

(Як бідний парубок висватав багату дівку) – «багату» вписано олівцем 

(казка) 

 Оце і я знаю казку. Як же її, щоб до прикладу. Це хоч би угадаться якось. О 

теж забула. Оце мене послали до вас, щоб я розказала вам 2 казки. 

 Як була у одного багача гарна дочка, а її полюбив бідний парубок. От 

любились вони, а заміж її за його не оддають – бідний. Раз гуляли вони удвох і він 

заходився у неї однімать золотий перстень, а вона не давала, та схватила його і в 

рот тай удавилась. Умерла вона і ніхто не знав чого. Похоронили її розкішно, 

золота наклали її у могилу. Ну той її ухажор і думає: «Її похоронили добре, багато 

добра поклали, дай я піду заберу його». 

 От пішов ві н, розкопав, витяг її, познімав золото а тоді якось штовхнув її 

перстень із горла вискочив і вона ожила. 

 – Ох, як чя довго спала, - каже до його. 

- Е, спала. Подивись де ти. 

Узяв він її на коня, повіз додому, а тоді пішов до батьків до її. 

- Щоб було, - питає їх, - якби Галю я з могили живою вернув. 

- Щоб те було, оддалиб за тебе, - кажуть йому батьки. 

Привів він тоді її до них, вони їх поблагословили і жили вони. А так би і не 

оддали за бідного. 

 с. Лип’янка Златопольського р-ну на Київщині. Від колгоспниці Пуклій 

Марини, рок. 40. Записав Г. Нудьга. 

Казку чула від свого діда. Баба діда Курінного, що була тут присутня 

звертається після цієї казки до мене: 

- Я тоже казку скажу. 

- Кажіть бабусю. 

- Мене тоже не оддавали так оцей причепився (показує на діда) тай 

забрав. 

 

№5 

Аркуш 136-137  

Про дівчину і волшебницю 

(казка) 

Жив чоловік і у його не було й одної дитини. А був він дуже багатий і дуже 

сердився шо не було в його дитини. Взяв він тай пороздавав (…), яка у його була, 
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бо нікому було оставлять. Пороздавав він (…), а тут і народилася у його дитина і 

немає тепер ні замотать у що, ні вкрить і в куми ніхто не йде, бо вже він зробився 

бідний. Іде він шляхом попід лісом, а в лісі в тому жила волшебниця. От він іде і 

плаче, а вона вийшла йому назустріч і питає: 

- Чого ти плачеш? 

А він і каже: 

- У мене найшлася дитинка і нимає ні у що замотать, ні кумів узять 

ніде. 

Волшебниця туді й каже: 

- Я усе тубі дам і буду за куму, тільки як виросте, так через 7 год даси 

свою дочку мені. 

Він і согласився. 

- На тобі, - каже вона, лозину, як пройде 7 год, принесеш і удариш нею 

об шлях і я вийду. 

От він прийшов додому. (це вона в його побула за куму.) Прийшов він 

додому і журиться, що цеж через 7 год оддать треба цю дівчинку. Минуло 7 год 

несе він її до цеї волшебниці. Ударив об шлях лозиною, вийшла вона, взяла дочку 

і дала йому дзеркальце тай каже: 

- Оце дивіться у його, будите бачить, що ваша дочка робитиме. 

Пішов він додому, дивиться у дзеркало, а вона бігає по комнатах, там і 

піаніно є – вона грає. 

У теї волшебниці було 6
ть

 комнат. Вона приказала цій дівчинці, що у п’ять 

будеш ходить гулять, а в 6
ту 

не заглядай. А ця волшебниця уже не хотіла бути 

волшебницею, а хотіла бути простою людиною. Бог її сказав щоб вона кипіла 7 

год у смолі. Та дівчина гуляла по комнатах і дуже кортіло заглянуть туди у шосту 

комнату, ну также кортіло… 

Та відьма уже прокипіла у смолі 6 год і 11 місяців, ще б (…) один місяць 

докипіть, а та дівчинка й заглянула. А та як не (нрб) ну хоч із тиждень і хто 

загляне – треба знов починать. 

Туді та волшебниця дуже ту дівчину побила, зробила німою і викинула на 

шлях. Їхав пан, у кареті конечно, вона йому дуже понравилась і взяв її субі за 

жінку. Була вона в того пана і не балакала, все на мигах показувала. Стала вона 

уже пані. Туді найшлась у цеї пані дитинка, а ця волшебниця прилетіла і узяла 

дитину собі, а ці пані намазала кривлею (кров’ю) губи, щоб значить будто ця пані 

звіла свою дитину. А коло цеї пані було багато прислуги і кушорок і нхто не бачив 

де ділась дитина і напались на неї: 

– Це ти з’їла дитину! 

Вона показує на мигах, що не їла, а вони кажуть, що їла. Причепились до неї 

що ти відьма, ти дітей їси. Вона як не одмагалась, що не відьма, що не їла дітей – 

нічого не помага. 

Найшлось у неї й друге. Тоді та волшебниця прилетіла друге украла і знову 

помазала крівлею губи. От прицепились до неї знов. Рішили усі її спалить. 
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Положили її в той віз, яким возять гній і везуть її палить. А це дивляться – їде 

карета і щось махає платочком. Це їде та волшебниця. Вони стали ждать. 

Приїжджає карета – сидить у ній та волшебниця панією і держить на руках двох 

дітей. Туді вона приїхала і каже: 

– Нашо ви її палите? 

Вони кажуть, що вона волшебниця, поїла діти ми хочем її спалить. 

А туді ця пані волшебниця і каже: 

– Вона не їла, дітей я забрала, а її зробила на цю так як вона мені. Мені ж 

було тільки один місяць, а вона помішала. Нате вам, - каже, - ваші діти, не паліть 

її, вона не винна. 

І дала вона їм діти, туді сказала – Тепер ти не будеш німа, будеш балакать. Я 

уже не волшебниця, проста людина і буду і вас служить. 

с. Липянка Златопільського р-ну Київ обл. від Ніни Трохимівної Задорожної. 

15 р. Записав Г. Нудьга 1937 р. 

 

№6 

Аркуш 138-139 

Про татарські набіги 

(легенда) 

Як було у батька дочка і син Іван, а у дочки був іще ухажор Іван. От як 

напали татари і захватили цю дочку з собою. Як побачив її цар – так забрав собі, 

вона була страшно хороша. 

От її ухажор і брат захотіли нагнать її у дорозі і одібрати, одбить її у татар. 

Поїхали вони сами, а татарський цар піймав їх і посадив у тюрму. 

Як осталася мати сама – з розуму сходить, не знає що робить – були у неї ж 

діти і усіх забрав татарський цар. І пішла тоді ця стара мати шукать своїх дітей. 

Три годи ходила, три годи билася, а токи прийшла у татарську землю, знайшла 

дворець, убралась циганкою, приходить до дворця і ходить, виглядає дітей. Три 

дні ходила, виглядала. Немає їх, а туді на четвертий пішла вона у сад і покрила 

свою голову платком і там зустріла свою дочку. І як уже у неї забилося серце, а 

мовчить. От дочка і каже: 

– Циганко, погадай! (Цеж вона усе не забуває про рідню, хоче, щоб про 

рідню погадала). 

А у матері серце забилося, не може слова сказать. 

– Циганко, розкрийся та погадай! 

Вона мовчить. 

– Циганко, розкрийся та погадай! 

От на четвертий раз вона й розкрилася тай каже 

– Як же я тобі погадаю, як я твоя мати. 

Ну тут вони скричали, обнялися…. Дочка тоді і каже: 

– Нате мамо ключі, підіть випустіть із тюрми Іванів. 

Випустили Іванів. Приходять вони, пораділи і кажуть її 
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– Тікаймо! 

А вона каже: 

– Як же я буду тікать, як я дітей візьму. 

– Та нащо вони тобі, вони ж чорнокожі, вони ж видадуть нас. Та вони ж 

нехрещеної крові, - уговорюють її. А її хоч вони і од татарина, а рідні діти. 

Пішла вона, а дітей покинула. Одійшла трохи, а тоді захотілось її ще раз 

подивитись на їх. Вернулась вона, а Івани уже запали дворець. Подивилась вона на 

дітей пішла, а тоді упять вернулась. Вони її кричать, не (...), що нащо вони її – 

нехрещені, а вони ж її діти. Так вона вернулась та подивилась на матір на брата і 

на ухажора, подивилась на дітей та взяла кинджал і собі в серце. 

(оце я чула як чоловіки розказували) 

с. Лип’янка Златопільського р-ну Київ обл. від колгоспниці Пухлій Марини 

Юхимівної, 40 р. Записав Г. Нудьга 

 

 

 

 

№7 

Аркуш 140-142 

Ванька-дурачок (казка) 

Жив чоловік і жінка і було у їх три сини – 2 розумних а один Ванька 

дурачок. От цей син Ванька дурачок було де не ходить і все каже: 

– Де б я страху навчився? 

От люди і посовітували йому пітти на дзвіницю опівночі. 

Пішов він на дзвіницю і почав дзвонить. Приходить до його сторож 

накинутий білою прости нею, а Ванька каже: 

– Тікай з дзвіниці, бо буде тобі плохо. 

А сторож не слухає та йде до його, думає настрахає. Ну Ванька взяв і пхнув 

його із дзвіниці, а сам пішов додому. Сторож той вбився, а Ванька із сторожом 

жив по сусідські. Жінка цього сторожа ранком приходить до Ваньчиного батька і 

каже: 

– Що це так довго немає мого чоловіка од церкви? 

А Ванька каже: 

– Я когось ізіпхнув із дзвіниці. 

От вони пішли туди, подивились – коли так, сторож лежить розбитий. 

Батько  і каже Ваньці: 

– На хліб і йди, бо ти чоловіка убив. Я не одплачуся за його. 

Пішов Ванька з дому. Іде він та все людей питає: 

– Де б я страху навчився? 

От зустрічає він чоловіка, питає, а чоловік йому й радить: 

– Іди отак і йди, там на вішальниці у лісі висить п’ять чоловік, так ти 

наберешся там страху. 
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Пішов Ванька. Прийшов до повішаних, познімав, наклав дров і розпалив 

костьор і посадив кругом огню п’ять тих повішених. Попідпирав їх кілками – щоб 

сиділи грілися і каже: 

– Грійтеся, бо ви змерзли. 

Вони сиділи сиділи і попадали. Ванька взяв і знов повішав, а сам пішов далі 

і все питав: 

– Деб мені страху набратися? 

От його один чоловік і направив: 

– Іди, отам недалеко єсть дворець і там єсть цариця. Та цариця така, що 

міліони людей померли, щоб за неї свататься. Як видержиш ти у її замку три ночі, 

тоді може узнаєш страх і царицю посватаєш. 

От він приходить до того дворця, уходить у кімнати і каже цареві: 

– Я хочу оженитися на ваші дочці. 

А він каже: 

– Як три ночі побудеш у моєму замку – тоді посватаєш мою дочку. 

– Видержу, - каже Іван. 

От він його запер у комнату, де люди мруть од страху. Натопив Іван субі 

пічку, там одіяла були, простині – він субі ліг. От приходять до його частини 

людського тіла: руки, голови, ноги, тулуби і кажуть йому: 

– Айда погуляєм у скраклі! 

От він согласився з ними і почали вони грать: скраклі поставили із людських 

ніг, рук і кидають, бють по них руками, ногами і кісточками, а Ванька кида 

палицею. Іванька позбивав усі скраклі, а вони не збили й одної. Ванька дивиться, 

що вони кістками якимись кидають, та взяв і понавигонив їх із хати. Приходить 

рано цар і питає: 

– Ти ще живий? 

– Живий! 

Тоді він каже Іванові: 

– Як ще 2 ночі перебудеш – посватаєш мою дочку. 

На другу ніч запер цар Ваньку знов у ту хату. Натопив він собі грубу, ліг і 

лежить. Приходить до його дід – мертвий, з закритими очима, із великою 

бородою. (У Ваньки стояла у хаті бителаниця*). 

Дід йому: 

– Я тебе хлопче зарубаю! Підкладай під цю бителаницю голову! 

Ванька йому і каже. 

– Покажіть, діду, як підкладать. 

Той дід підклав голову під бительницю, а Ванька узяв і прищепнув дідові 

бороду. Просить дід Ваньки: 

– Пусти, я тобі дам скриню грошей. 

Ванька пустив того діда, а дід дав йому скриню грошей і пішов. 

Туді на другий ранок приходить ізнов цар. Він думав, що його і костів нема, 

а Ванька лежить, нічого не думає, тільки посміхається. 
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– Ще одну ніч пробудеш – посватаєш мою дочку. А ти вже навчився страху? 

– питає його. 

– Не навчився, каже Ванька. 

– Ще одну ніч побудеш – научишся. 

На третю ніч затопив він грубку, ліг і лежить. Приходять до нього 4 жінки – 

мертві і мертвого чоловіка та й положили цього мертвого чоловіка до Ваньки під 

одіяло. 

– Хай лежить, він змерз, - каже Ванька. 

Лежав, лежав труп, та все холодний. Поглядів його Ванька і каже: 

– Заберіть, бо я вам боки понабиваю. 

Забрали вони труп і пішли. На третій ранок приходить ізнов цар. Іде і думає: 

- Цемо мабуть і кісток немає. Увійшов – коли Ванька лежить. 

– Отепер уже ти на моїй дочці оженися. 

Оженився він на царевій дочці та всеж ходив та шукав, деб страху 

навчитися. 

Цій цариці і сказали: як він спатиме, то набери води холодної і риби у воду. 

Як буде він спати, то ти йому у пазуху налий, він і знатиме що таке страх. 

От вона так і зробила. Налила йому сонному води у пазуху, а він як скоче, як 

закричить, а тоді й каже: 

– Тепер знаю що то страх. 

Бачте, з мертвими кісками грав, на дзвіницю лазив – не боявся, а риби 

злякавсь. 

с. Липянка Златопільського р-ну на Київщині Від колг. Давиденко Галя 

Яхремовна, 15 р. 13/VІІ.37р.  Записав Г. Нудьга 

№8 

Аркуш 143 

Про попа і мельника (назва за оповідачем) 

(казка) № 2 

Тахом, тахом – іду я шляхом. 

Товка, товка –як побачив я вовка. 

Тійка, тійка – вирубав я кійка. 

Товка, товка – й убив я вовка. 

Туру, туру – здер я з його шкуру. 

Тахом тахом – і потіг я її шляхом. 

Топче, топче – здоров був, Андрію-хлопче! 

Тан, тан – доброго здоров’я пан! 

Топче, топче – скільки та за шкуру хочеш, хлопче? 

Тан, тан – сім рублів, пан. 

Топче, топче – тягни її шляхом, хлопче. 

Тахом тахом – тягну її шляхом. 

Тані тані – бо це їде пані. 

Топче, топче – скільки та за шкуру хочеш, хлопче? 
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Тані, тані – доброго здоров’я пані. 

Тані, тані – 7 рублів пані. 

Топче, топче – тягни її шляхом, хлопче. 

Тахом тахом – тягну шкуру шляхом. 

Тин, тин – бо це стоїть млин. 

Тіш, тіш – уліз я в кіш. 

Туру, туру – вліз я в шкуру. 

Тельник, тельник – а це біжить пузатий мельник, 

А я тушу тушу, - як заворушу в кушу (в кошу) 

Тельник, тельник, як дремене із млина пузатий мельник. 

Тіп, тіп – а це йде піп. 

Тушу, тушу, - як заворушу в кушу. 

Тіп, тіп – як дремене піп. 

Тахом, тахом – і знов я іду шляхом. 

Топа топа стрічаю попа. 

Тахом, тахом – як побіжу я за ним шляхом. 

Тянеться, тянеться – піп як оглянеться. 

Тахом, тахом – а я біжу за ним шляхом. 

Бовся, бовся – цілу дорогу я за ним гновся. 

Тіп, тіп – бо це лопнув піп. 

Казку вивчила від товаришок. с Липянка Златопільського р-ну Київської обл. 

від Задорожної Ніни Трохимовної, 17 р.  13/VІІ 37р. 

 

№9 

Аркуш 147-148 

Про пана Ясінецького 

(спогад) 

Ото я розкажу так. Я був батрак, нас було 8 братів. – Батракував я у цього 

пана Ясінецького. У нього було 2 сини і три дочки. Старий служив і управляв 

іменієм, день і ніч гуляв, пив горілку і витівав що хотів. Прийдуть було люди 

селом просить (…) хату, або скотині, а він, оцей панич, дасть в’язку соломи на 

плечі, а тоді запалить іззаду в’язку. Той дядько несе, а солома горить, він і не баче, 

почує, як уже припече, охвате його полум’я, кидає, а панич сміється на крильці. 

Або прийде хто так грошей порзичить, він хватає за виворіт, сідає на плечі і 

кричить: 

– Вози! 

Поїзде на дядькові по комнатах, а тоді 

– На, - дає 10 копійок. 

А цей старший, так такий був сукин сии, було і не балака до селян. 

– Мужик дурак, - шурмотить усе. 

Так йому у 1905 году і підпустили півня. Спалили покої (отам були біля 

школи). Так вночі осінню зайнялися покої, ожереді, конюшні – увесь двір. Так 
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потом приїхали жандари, почали шукать. Подозреніє упало на Кохана і Довженка. 

Та й заслали на Сибір. Люди не мали на їх подозренія та тоді панові подчінялися 

більше чим людям. У його був стражник, солдати найомні. Вислали тоді із села 16 

чоловік. 

А їздить на коні верхи цей Ясінецький (…) любив. Раз поїхав до одної 

селянської дівчини, поїхав до неї наніч, випив, ліг спать, а вони трах – і на 

досвітки (…). Він туди, а тоді їхав п’яний додому так утром, наскочив на корову, 

лошадь упала на його так тіки й (…). 

с. Лип’янка Златопільського р-ну Київської обл. від Криворуба Порфир Вас. 

72 р., та Казан Порфира Івановича Записав у липні 1937 р. Г. Нудьга 

 

№10 

Аркуш 148 

Про панщину 

(оповідь) 

Оцей же пан Висоцький та мав управляючого – Скоробагача. Так такий він 

був зверь, такий зверь був, так іздівавсь над людьми…. Матерів зганяв на 

панщину, так дітей кидали на межі і не пускав до них і навідаться цей зверь. 

Птиця очі виїдала тим дітям, прямо викльовала, а він не пускав, комашня дітей 

закусювала до смерти. А у Липянці іще панів було багато. 

Отак колись жилося. 

с. Лип’янка Златопільського р-ну на Київщині обл. Від Курінного Ів. Ів. 60 р. 

Записав у липні 1957 р. Г. Нудьга 

№11 

Аркуш 150-151 

1905 р. (В Лебедині перше завелося з такої картини) 

В Лебедині перше завелося з такої картини. Викликалилюдей у отаке время 

на поле – хліб убірать і сапать буряки. Там був пан Роговський. У його було 

порядочно землі, тисяч з одинадцять десятин польової та ліс та клапті у лісі. 

Коли це вони викликали людей на роботу, так люди загадали, щоб третій 

сніп, а він давав восьмий, десятий, а буряки люди загадали по три карбованці у 

день і барку із м’ясом і вареники в маслі. Так пан не захотів і поїхав на другі села 

на Цветково і ще. Привезли відтіль людей, так баби як захватили…. так і 

проспали. А тут були стражники у заводі. Прибігають вони так баби і їх піхлірить. 

Одному вухо одрубали сапою, другому голову розбили. Так після цього трьох 

женщин тоді засудили. 

Поїхали тоді окопаминаймать іще у одно село, так баби знов давай воювать. 

Виїхав полк драгунів, так баби та вже й чоловіки взяли, на вулицях розстелили 

борони, сучки із дерев. Поткнулись драгуни, а тут куди – нікуди проїхать. Стали 

на село стрілять, так куди ж, люди у садах, у городах, а потом один драгун хотів 

пробратися у сад, так один як дав із дробовика йому січкою (січеною дроб’ю із 
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дроту) так і брикнув – двох драгунів убили. На другий день прийшов ще один 

полк. Люди у ліс тоді, кудиж проти війська з косами іти. 

А у Лебедині 2 заводи сахарні були так там були рабочі організації і крестян 

до себе утягували. О, лебединці бойові. Там от дивіться, ото скирта, ото попід 

лісом шлях, а по йому із Єлисаветграду ішли німці у 1918 году. Так вийшли із села 

матачугани – отакі, та окружили отам із ружжами у лісі тих німців і забрали усе 

чисто, увесь отряд без бою. Прямо сміх був. А лебединці добре уміли биться. 

А потом там іще така картіна получилась. О, там були ужасні картіни. 

Там, як наступав Денікін, так усе хотів зайнять Лебедин. А чого вони так 

хотіли Лебедин – бо там сахар, сольоне було. От вони… Оце тепер труб все видко, 

а тоді труба була висока, так вони поставили один пулімьот – максім на трубі, а 

другий на дубові. Тіки денікінці наткнуться, а тут пулімети як учешуть…. Так 6 

місяців не приступ. Отака картіна. А потом така іще картіна получилась. Денікінці 

узяли, розібрали орудія, пулімьоти, на коні погрузили і по лісу у село пробрались, 

окопались у селі та давай бить по селу, так уже отоді стали тікать Лебединці у 

ліси. О, там картіни інтересні були. 

с. Липянка Златопільського р-ну на Київщині. Від Курінного Ів. Ів 60 р. 

Записав Г. Нудьга липень 1937 р. 

 

№12 

Аркуш 152-155 

Як я у Теличка госі варив. 

Я сорок год уже ковалюю. 20 год у панів ковалював. Тут у нас був 

поміщик – Ясінецький. Так у його був син. Такий був гуляка, такий гуляка, що 

кубрячив день і ніч та до дівчат ходив. От було хоч з розуму сходь. Оце покликав 

мене Ясінецький старший 

– Ти коваль добрий, іди дитинко роби у мене, а там розплатимось. 

Ну і пішов я. Там кузня була добра. От став борони ремонтувать, приходе 

син і приказує: 

– Готуй мені бричку, та сани. 

Почав я робить цьому, а старий пан якийсь дохлий був, дохтори приписали 

жить і не виходить із хати. То він  оце сидить біля вікна, дивиться по двору а тоді 

гука. От гукнув і мене. 

– Що ти дитинко робиш? 

– Бричку пане справля? 

– Как?! 

– Панич приказав! 

Так він як почув та як (…). А (…) його світ не бачив, (…) з ніг…… а ла явно 

по польські. 

А я тільки етого, чорт во бери думаю (…). А потом через скілька днів 

приходить до мене Теличка – тут у нас мужик такий був, розбагатів здорово, при 

скопомії служив. Приходе так вечерком. 
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– Ну правду сказать виб мене послухали? 

– А чож, - кажу – послухаю. 

– У мене там трошки дещо підлатать треба, прийди. 

– Прийду. 

Пішов я до його, договоривсь по рублю у день. Прийшов, а в його кузня 

отака як оце хатка, або й менша була. Да. (У вас спичок нема? Є? От спасибі). 

Так я узявсь борони ремонтувать. 

Одремонтував, а тут вони три – то (…), то то те, то те – кручусь, 

 Увесь мокрий, а він із сином усе несе і несе нове. А їсти не дає. Уже отак 

часов 12, а їсти нема. От я так у мене на поличці був табак, я узяв і курю. Заходить 

він у кузню. 

– А можеб ти сину не курив, а оце іще мені зробив – у нього і не помню 

зараз шо. 

Ах тиж… кажу йому та чі я машина. Оце оце, оце а снідать коли? Та до його, 

а він з кузні. 

Так тоді і не приходив. 

А другого дня присилає мені у поморники хлопця – міх дуть, подать 

щонебуть. От я з ним роблю у кузні, коли приходе син його (Телички) – віз гною 

накидав, так важко здалось. Прийшов і до хлопця (а був лукавий): - Ти піди гній 

накидай, а я подую. Той хлопець іде, бо щож, хазяїн. От він іде я йому посварився, 

кажу тихо: - Не приходь, вези гній у поле. Той пішов накидає, тай повіз аж отуди 

де ви були ото під лісом. 

Ну думаю, поймався ти мені, я тебе навчу що то значить міх дуть. 

– От нам би три осі треба зварить, - каже він. 

– То чого ж, зваримо, от тільки ви хлопця одпровадили, а тепер нікому 

помочать молотом бить. 

– Та я поможу. Це ж легко? 

– Легко, - кажу, - як до дівчат ходить.. 

От дав я йому молот, та як почали ми варить ті госі, а три госі за день не 

легко зварить. Та я вже б’ю, а чи піт очі заливає і його жену, думаю, хоч і важко та 

провчу. От він у потові прямо купається. Парубок у тілі. Та оце б’є, б’є, та скине 

чобіт, виллє піт , і уп’ять. Разів тричі із чобіт піт виливав, та проклинає того 

хлопця, що гній повіз, а я одвернусь чмихну та знов гоню. Так після того і в кузню 

не заглядав, не (…) і не підгонив більш. 

с. Липянка Златопільського р-ну Київ. обл. від Коваля С.А. 60 р. Записав Г. Нудьга, 

липень 1937 р. 

№13 

Аркуш 153-154 

Чогось мені чудно 

1. Чогось мені чудно 

Чогось мені дивно. 

5. Щоб пташки не літали 

Сліду ж не зробили, 
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Вже четвертий вечір /2 р. 

Милого не видно. 

2. Не видно не видно 

Та щей й не видати. 

Повів до Дунаю 

Коня напувати. 

3. На жовтім пісочку 

Два слідочки знати 

Один же слідочок 

Коня вороного 

А другий же слід 

4. А перший слідочок 

Коня ж вороного, 

А другий слідочок 

Милого мойого. 

Щоб мого миленького 

Друсі не любили. 

6. А перша дівчина 

Вечерю варила, 

А друга дівчина 

Постіль постелила. 

7. Вечеряй, вечеряй 

Та їдь у дорогу, 

Як не має жінки 

Зоставайсь зо мною. 

8. Єсть у мене жінка 

Ще й діточок двоє, 

Ще й діточок двоє 

Чорняві обоє. 

 

Від Постоленко Саньки Юхимов. 25 рок. с. Липянка записав Луговий Ф. і Г. 

Нудьга (Записано від дівчат на фонограф) 

№14 

Аркуш 157-158 

Попід яром, яром 

1. Понад яром, яром 

Пшениченька ланом 

Й А по по долині 

Шовковая трава. 

2. Там козаки ходили 

Коники водили 

До теї Ганнусі 

Стихо й говорили. 

3. Ти Ганнусю пишна 

До ко до козаків вийшла 

По світлонці йде 

Аж світлонька гуде 

4. Не єсть ви козаки 

Єсть ви гайдамаки 

Бо я свого пана 

Коника ступала 

5. Ой нехай молить бога 

Ще й господа просить 

Що тієї каченьки 

Не застали вдома. 

 

6. Ой Ганусенько пані 

Не(...) ваша 

Бо ми ж твого пана 

Коника купили 

7. Бо ми в твого кота 

Коники купили 

Зо рубленої кирниченьки 

Могорич запили 

8. З рубленої кирниченьки 

Могорич запили 

В тихій річеньці 

І ножики помили 

9. В тихій річеньці 

Ножики помили 

Ой там були люди 

Зеленії дуби. 

 

с. Липянка Златопрільського р-ну Київської обл. Від колг. Курінного Ів. Ів. 
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Білик Зінька, Пухлій Марина.Запис. Г. Нудьга 

№15 

Аркуш 162-164 

Стоїть явір над водою 

1. Стоїть явір над водою 

На воду схилився. 

Сидить козак у неволі 

Сидя зажурився. 

2. Не хилися ти явірку 

Ти ще зелененький 

Не журися козаченьку 

Ти ще й молоденький. 

3. Ой як мені не хилитись 

Вода корінь миє, 

Ой як мені не журитись 

Як серденько ниє. 

4. Ой на воді два лебеді 

Против води гнуться 

На козака парня молодого 

Кайдани куються. 

5. Як закували тай у кайдани 

Та поверни перед пани 

Як привели та перед пани 

Тай кайдани впали. 

 

6. Як привели та перед пани 

Тай кайдани опали 

Та ударились вражі пани 

Об поли руками. 

7. Тай ударились вражі пани 

Об поли руками 

Шо на тому козакові 

Кайдани опали. 

8. Ой десь у тебе та козаченька 

Ненька рідненька 

Що на тобі щонеділеньки 

Сорочка біленька. 

9. Ой десь у тебе козаченьку 

Отець рідна мати 

Що як стояв на камені 

Тай підкови знати 

 

(«Пісню співали ще як були панські») 

с. Липянка Златопільського р-ну Київ обл. від колгоспниці Погорілої Тетяни 75 

років. Записав Г. Нудьга. 

 

 

№16 

Аркуш 165-167 

Під горою під крутой 

Там лежало тіло 

Бурлацькеє біле 

Все в чужій стороні. 

 

Все в чужій стороні 

Ніхто не заплаче 

По білому тілу 

Ой ні брат ні сестра. 

 

С клен древа труну. 

Ой деж тобі брате 

Вірний товаришу 

Клен дерева взять. 

 

Клен дерева взять 

Та будеш ти брате 

Вірний товаришу 

В сосновій лежать. 
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Ні брат ні сестра 

Тільки зажурився 

Щей запечалився 

Всеж товариш вірний друг. 

 

Всеж товариш  

Вірний друг 

Зробиш мені брате//вірний (...) 

С клен древа труну. 

 

 

В сосновій лежать. 

Труна сосновая 

Яма глибокая 

В вишневім саду. 

 

Гончар Серафим 

№17 

Аркуш 168-170 

1.Смутний вечір смутний ранок 

Десь поїхав мій коханок. 2 р. 

2.  Десь поїхав тай немає 

Серце моє й упліває 2 р. 

3. Десь (...) тай бариться 

Серце моє печалиться 2 

4. Ой піду я на ті двері 

Чи не підуть кавалери. 2 р. 

5. Ой піду я на той ганок 

Чи не їде мій коханок. 2 р. 

6. Ой він їде, а я бачу, 

Він сміється, а я плачу. 2 р. 

7. Ой він їде одїжджає 

Нагайкою коня крає 2 р. 

8. Нагайкою коня крає 

Всю Вкраїну об’їжджає 2 р. 

9. Як об’їхав всю Вкраїну 

Пустив коника в долину. 2. 

 

10. Пустив коника в долину 

Сіделечко на калину. 2 р. 

11. Сіделечко на калину 

Нагаєчку на вершину. 2 р. 

12. Нагаєчку на вершину 

А сам ляжу на годину 2 р. 

13. Сплю годину, сплю другую\ 

А третяя щасливая. 2 р. 

14. Щасливая годинонька 

Десь взялася дівчинонька 2 р 

15. Та вирвала травиченьку  

Та вдарила по личеньку. 2 р. 

16. Вставай милий годі спати. 

Прийшли турки коня брати. 2 р. 

17. А я турків не боюся 

Я з турками (…) 2. 

 

Гончар Василь,Тихін Серафим, Голинь Серафим, Коваль.  
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Додаток В 

Матеріали із архівних наукових фондів рукописів і фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України, Ф 8-3, од. зб. 194. 

(Фольклорні матеріали експедиції на завод ім.Дзержинського (м.Київ) в 

1937 р. Рукописи 51 аркуш. Вірші, частушки, оповідання, казки, анекдоти, 

приказки.  

Дожовтнева і пожовтнева тематика. Записані Нудьгою Г., Мізиним І. 

(робітник заводу)) 

Опис матеріалу одиниці збереження 

 

№ Назва матеріалу 

 

Жанр Тематика Техніка 

запису 

Аркуш Приміт. 

1 Любий врач анекдот дожовтн. рукопис 1  

2 Як злодій обдурив попа  казка соц.побут. дожовтн. рукопис 1-3  
3 Погризіть батюшка оповідання 

гумор. 

дожовтн. рукопис 3-4  

4 Слухайте, що св.Овраам мовив оповідання дожовтн. рукопис 4-6  
5 Дай нам Боже, щоб така чудова година 

була цілий рік 

оповідання дожовтн. рукопис 6-7  

6 Жив один хазяїн казка дожовтн. рукопис 9-13  
7 Ти дівчино, ти щаслива пісня дожовтн. рукопис 14  
8 В нашім селі новина частушка.б.мел. дожовтн. рукопис 14  
9 Смотрю – на вулиці толпа частушка дожовтн. рукопис 14  
10 Жив один мужик казка дожовтн. рукопис 15-16  
11 Заводчик Серьожа і робочий оповідання дожовтн. рукопис 16-18  
12 Казка про офіцера і кобилу казка дожовтн. рукопис 18-19  
13 Жив у одному селі чоловік з дочкою казка дожовтн. рукопис 19-21  
14 В одного дідка було двоє близнят казка дожовтн. рукопис 21-25  
15 В одному селі жив один дядько казка дожовтн. рукопис 25-27  
16 З кожним днем наша сила міцніє вірш радян. рукопис 28  
17 Аж із Сходу до Урала вірш радян. рукопис 29  
18 Частівки (Ой піду я у колбуд) Част.б.мел. радян. рукопис 30-31  
19 Приказки різні приказки  рукопис 32-37  
20 Їде у поїзді німець анекдот дожовтн. рукопис 38  
21 Найняв циган хлопця до куркуля анекдот дожовтн. рукопис 39  
22 Трапився такий випадок яких рідко.. оповідання 

гумор. 

дожовтн. рукопис 40  

23 Було це за панщини оповідання дожовтн. рукопис 41-42  
24 1905 рік оповідання дожовтн. рукопис 43  
25 Як дід Панас обдурив куркульку оповідання дожовтн. рукопис 44-45  
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гумор. 

26 Зібралися 5 попів на храм оповідання 

гумор. 

дожовтн. рукопис 46  

27 В одному приказі анекдот дожовтн. рукопис 47  
28 Дівка Корж оповідання дожовтн. рукопис 48-50  
29 Анекдот про попа анекдот дожовтн. рукопис 51  
 

№1 

Аркуш 1 

1. Любий врач 

Приходе літня дівчина не так гарна на вроду, як здорова собою, не має успіху 

значить у женихах. Прийшла тай скаржиться. Болить голова. Лікар подивився тай 

каже. – Вам треба іти заміж. 

– Заміж? 

– Да, тоді буде боліти не у вас, а у чоловіка. 

8/4 від І. Мізина. 

№2 

Аркуш 1-3 

2. Як злодій обдурив попа. 

Спіткала лиха недоля злодія украсти коні у попа. Ну й украв. Зумій украсти, 

зумій і привести. Це злодій Кирило виконав, але ж підозра була у попа на Кирила. 

Да. А поскіки Кирило хоча прихапцями, а відвідував церкву і як закон, – повинен 

був хоча раз зробить сповіть у попа. От прийшов Кирило до ісповіді. Зрадів піп, 

що попався злодій йому до рук. 

– Чим раб божий Кирило грішен. 

– Ой, грішен батюшка, не знаю як спокутувати, у вашої сятої милості 

пару вороних потащив ... із стайні. 

– Ой, Кирило, це такий тяжкий гріх, що я не яку тобі дать спокуту, щоб 

ти хочаби частково очистився. Ну добре, в мене є на думці як це тіло тобі 

обчистити. Слухай мене. Завтра після обидні я виступлю з відповідним словом до 

громади і скажу. 

– Слухайте люди божі уважно, що вам односельчанин Кирило буде 

казати, то безперечно це є щира правда, яка не підлягає ніякому сумніву. 

– Дякую батюшко, – уклонився Кирило. Мушу перед народом 

покаятись. 

На другий день піп потираючи руки і задоволеним обличчям позирав на 

церкві. Як не гляне, а Кирило ось близенько стоїть біля олтара. Так сяк, те 

проспівав, те приказав – смутив обідно піп. Поблагословив прихожанам, береться 

за діло. 

– Православні христіани. До ...держу річ. Все те, що зараз вам буде 

казати Кирило, слухайте уважно, бо це чиста щира правда. У ці правді ми хочемо 

щоб людина, яка так багато погрішила – спокутала провину перед народом.  

– Брат Кирило виходьте сюди. Кирило тут як тут. 
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– Ото любі мої миряни слухайте мене. Нашому попу не зручно 

нагрішивши каятися перед народом, отже він попросив мене, щоб я від його імені 

як це ви чули, сам батюшка сказали передам народу. Всі діти, в нашому селі, які 

на масть риженькі, то справа нашого батюшки безпреречно. 

Оглашенія такого не сподівався ..., піп утік у алтар. Дядьки почали 

репетувати між собою. 

– В тебе Миколо, в тебе Петре, в тебе Іване. Ага, ага, ага я знаю в чім 

річ. 

І піп ледве спасся через запасний вихід і більш до парафії не повертався. 

8/04 Мізин.   

№3 

Аркуш 4-6. 

4. Слухайте, що святий Овраам мовив: 

В одного святішого ксьондза працював робітник за все (догляне все) і цей 

ксьондз мав такі звидності: 

 1. Був дужий ... Любив у борг ... по всіх крамницях містечка. .... 

Сварливий, вередливий .... 

2. В один чудовий день, збирається ксьондз до косцьолу відправляти службу 

тай каже ... 

– Слухачі..... як прибереш у кімнатах, до крамаря Овраама, візьмеш хунтів 

10 ..., так звариш обід. 

– Добре, мій любий пане. 

Упоравшись з господою Гриць пригадав шо час готувати обід. Мерщій 

схопивши кошик, побіг за мнясом до крамниці. 

– Пане Аврааме, казав пан ксьондз, щоб ти дав на борг хунт говядини. 

– Іди ти к чортовой матері із твоїм ксьондзом, він ще з торічного року 

13 карбованців мені боргу не повернув. 

Не солоно ... вийшов з крамниці Гриць, але пригадавши, що від ксьондза 

попаде добре на обіди, через те шо обід не готовий, вирішив поки не пізно, іти до 

косцьолу, та сказати пану ксьондзу щоб або дав грошей, або порадив шо робити. 

В той час ксьондз майже скінчив обідню. Виліз на вишку амблон і збирався 

до своїх прихожан держати палку проповідь. 

– Слухайте, слухайте! Панове сестри і браття, шо швентий Авраам мовив. 

Гриць у притворі переступав поріг але ж погляд пана ксьондза кинутий з  

амблона на Гриця та його підняті руки (чи як сказать...) у бік Гриця та виразна 

його мова дали зрозуміть, що справа іде за злочинця і він як з кілочка гукнув на 

весь косцьол: 

– Егеж, казав Аврам, пошли ти його того пана ксьондза к бісовій мамі, 

не даю таким мошенникам мяса, нехай твій ксьондз віддасть боргу торішнього 13 

карбованців тоді побачим. 
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Ксьондз так розсердився, що півником злетів з амблону того наспіх 

поблагословивши своїх чад. Із чадом та димом побіг зганяти ..... 

кулаками...Грицем. 

І. Мізин 

 

№4 

Аркуш 15-16 

24.04.37 року 

Жив один мужик (казка) 

Жив один мужик, був у нього син, і був як сказать дурний син, не мог він 

нічого навчить, ні работать, нічого. От він батько вийшов на улицю і сів 

зажурився. Ідеть йому невідомий мужик і питає: 

– Чого ти зажурився? 

Він йому відповідає: 

– Як не журиться, як тільки один син і той дурний. 

Він йому й говоре: 

– Давай, я його вивчу, тіки з таким условієм, єслі ти через год познаєш, 

то забереш, єслі не познаєш, то зостанется син мені. 

Мужик согласився, оддав йому сина. Через год прилітає син до батька 

соколом і говорить батьку: 

– Кода ж прийдеш мене познавать, то він виведе 12 жеребців і всі як 

один, то я правой ногою тупну, і кода виведе 12 соколів, то я саме вище полечу. І 

коли виведе 12 молодців, то в мене на правой щокі буде мошка лазить. 

І полетів од батька. 

На хторой день ідьот батько за сином, приходе у двор того приятеля, котрий 

узів сина. Він йому вивів 12 жеребців і всі як один. Він обійшов раз – смотрит 

тупнув ногой – ото, – каже, – мой син. 

– Угадав. 

Він випускає 12 соколів. Смотрить, подлетів саме вище. Говорить його 

батько: 

– Ото мій син! 

– Угадав. 

Виводить він 12 молодців. Він обійшов, видить, на правой щоке лазить 

мошка. Він говорить: 

– Ото мій син. 

– Угадав. 

Учитель говорить! 

– То не ти вгадав, а тебе син навчив. Оддав йому сина. ... додому з 

сином. Прийшов домой, на хторой день – велика ярмарка. Син зробився великим 

жеребцем, батько узяв його, повів продавать. Привів на ярмарок, тут був цей один 

жеребець саме луччий на всю ярмарку. Якраз прийшов той учитель, которий учив 

його і купує його жеребця. Коли вів на базар, то жеребець сказав щоб продавав без 
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уздечки. Хазяїн запросив много дєнєг, він йому оддав, а забувся забрати уздечку, 

забрав жеребця і повів домой. Приводить домой, становить у сарай, ... уходе в хату 

й говорить своїй дочці: 

– Ось поди посмотри, какого я молодця привів, той шо в нас був. 

Она вишла, пошла в сарай посмотреть на жеребця. Розченила двері, 

жеребець зробив ....до його і почала чухать шию, скинула бразду, он зробився 

голубом і став тікать до до батька. Хазяїн услишав, вискочив, зробився соколом і 

став доганять його. Он смотрить шо він догонить його скоро, він зробивсь золотим 

кольцом і впав на річку на льод, там дівчина прала білльо, взяла те кольце наділа 

на руку, а той сокол зробився парубком і зачав обіймать кольце. Она розсердилась, 

скинула кольце і вдарила його об льод, оно розсипалось зерном пшеничним, 

парень зробився петухом і зачав клювать те зерно, одна зернина закотилась під 

сорочки, зробилась яструбом і била петуха і тоді зробивсь сином і пошов до свого 

батька і став жить з ним. 

 

№5 

Аркуш 16-18 

Заводчик Серьога і рабочий (оповідання) 

Жив один великий заводчик Серьожа, імел свої заводи, хвабрики, велике 

мав хазяйство. Один раз вечером приходе до його три старці просяться до його 

переночувать. Он їх пустив і погнав їх ночувати у той двор де ночували вівці. 

Пришов він додому і послав служанку туда до їх щоб вона надзирала, шо вони 

будуть робить. Служанка пошла, сіла в тьомном кутку де вони її не бачили. 

Пришла ніч, они розгортають свої сумки, винімають відтіль книги, світять свічки, 

смотрять у книги і рішають судьбу народу, котрий народивсь у ту ноч. Якраз у ту 

ноч народилась у Серьоги дочка, і в одном селі два младенці – один у вдови-

каліки, а один у князя. Они дають їм судьбу. Той син, которий народивсь у – сам 

повіситься із свого багатства, а которий народивсь у бідної вдови, той жениться на 

дочці Серьоги і буде заміщать його. 

 Служанка вислухала, прийшла до Серьоги і говорить йому, що вона чула, 

що вони говорили. В Серьоги заболіло серце, що якої-небудь удови-каліки син, 

буде розпоряжаться його заводами. Треба його ізнищить. Забрав він своїх палачів, 

поїхав у село до тої вдови, забрав у її сина того, привіз до моря, посадив його в 

бочку, засмолив смолою і пустив у воду у море. Буря бочку понесла, і винесла 

якраз на берег, там рибаки ловили рибу, увиділи бочку, розбили її, вийняли відтіль 

того сина вдови і забрали з собою в село. Один хазяїн узяв його за свого сина і 

зачав кормить. Кода він виріс большой то ... Серьога нанімав на заводи робочих. 

От пошов той син удової до Серьоги робить на завод. Побачила тож його дочка 

Серьоги і понаравився він її. Вона влюбилась у нього. Серьога не хотів, шоб 

робочий женився на єї, бив дочку, виганяє з дому, а вона все хотіла за ним буть. 

Тоді він обдумав. 
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– Хай сходяться. Як-небудь його знищу буде легше діло. Взяв Серьога із ... з 

тим самим робочим. На хторой день посилають того робочого як зятя, провідать 

заводи хвабрики, а робочих підмовили, що коли він буде повірять котли, щоб вони 

його зіпхнули у костьол у гарячу воду. Цього робочого усі робочі вважали і 

думають нашо ж його пхать. Робочий на те время й не пошов, а Серьога 

заінтересувався піти повірить, деж він в якому котлі вариться. Тіки прийшов до 

котла, а робочі вроді не познали, шо то Серьога та схватили його і вкинули в 

котьол де Серьога й зваривсь, а заводами став править той робочий, которому 

судьба була назначена. 

В. Гасай               

 

№6 

Аркуш 18-19 

Казка про офіцера і кобилу 

В селі як ето по-вуличному: мати на дочку, а дочка на матір часто кажуть як 

попало. Тай проходили солдати, один охвіцер замітив гарну дівчину, вона йому 

понаравилась (...) Не знаючи як звать, він став прислухаться як її звуть. Мати з 

горяча чогось була сердита і назвала її кобила. Охвіцер почув і дума це ж так її 

звать. Приїхавши в город, гуляючи на балу він здумав про єї. Послав він посланця 

іще одного подчиньонного  привести Кобилу от того дядька, цебто ту дочку. 

Прийшли вони до дядька і говорять: 

– По приказанію его благородія ви должни послать йому свою Кобилу. 

Дядько і говорить: 

– Вонаш не їсть і не встає, ходить не може, кудиж її посилать.  

Та вони забрали її із конюшні сами. Приводять ету кобилу, долажують: 

– Ваше благородіє, Кобиліца прибіла. 

Єго благородіє дає приказ завести в мою комнату. 

Пішли вони й завели і ....: 

– Ваше благородіє, ваше приказаніє виповнено! 

– Накорміть єйо. 

Пішли кормить її, а вона не їсть. Вони і долежують: 

– Ваше благородіє кобиліца не кушаєть. 

– Заставить! 

Силою її нагодували там разними венігретами, бутербродіками, вином 

напоїли, долажують: 

– Кобиліца покушала. 

– Ложіть спать на моєй кроваті. 

Положили її, привязали, укрили одіялами і просинями. 

– Ваше благородіє! Кобиліца спить. Пішли вони. Офіцер нагулявся на 

балу, здумає про неї. Приходить до дверей і стукає раз – не отвічає, стукає другий 

раз і говорить сам до себе: „Вона ще не знакома з ним ділом привикне – буде 

знать. Постукав настирливіше третій раз – заходить без дозволу. Приходить 
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навшпиньках до кроваті і підіймає тихенько одіяло, дивиться, а там кобила. 

Одскочив він, та як закричить: 

– Убрать ету відьму! 

м.Київ, завод Дзержинського.Записано від роб. Терещука Кирила 

Микитовича (робітник кузні кузнець).    

 

№7 

Аркуш 19-21 

Жив у одному селі чоловік з дочкою (казка) 

Жив у одному селі чоловік з дочкою, і оженився на другій жінці – тоже з 

дочкою. І от жінка своїй дочці не загадує нічого робить, а робила все чоловікова 

дочка. Одного разу пішли усі в церкву, а ця чоловікова дочка осталась дома. 

Поробила ту всю роботу, яку їй загадали і надумалась: „Дай піду у яр до криниці”. 

Прийшовши до її стала журиться, а криниця її питає: 

– Чого ти журишся? 

Вона й говорить: 

– Як мені не журиться як мачуха своїй дочці нічого не загадує робить, і 

сама не робить, а я всю роботу роблю за їх.  

Криниця до неї і промовляє: 

– Зійди по цій драбинці до мене. Там все тобі буде. Зайшла вона, а там 

усе удівання, їжа, - все. Вона вділась, сіла у хваті запряжений тройкою коней і 

поїхала тоже до церкви. Приїхали і стали коло вівтаря. Не достояла до кінця 

служби в церкві, вона вийшла, сіла й поїхала. Переділась у своє і прийшла додому. 

Тоді на другу неділю знов так зробила. А там у церкві був син одного багатого 

поміщика, і говорит: 

– Як би це мені взяти її за жінку? 

А дяк йому й говорить: 

– Ти знаєш, вона раньше входить до конця служби, а стоїть все время на 

одному місці. Ти візьми на те місце налий смоли, вона стане, її туфлі прилипнуть і 

вона не зможе уйти. Приїхала вона в одну неділю в церкву стала на це місце 

нічого не замічаючи, а як хотіла уйти, її черевики прилипли. Вона одного 

одірвала, а другого не змогла, і поїхала без одного. Приходить мачуха з дочкою 

додому і хваляться їй, що була одна царевна у церкві, а там поміщиків син подлив 

под ноги смоли і черевики пристали і вона оставила одного черевика, так той 

тепер ходе  примірює, чия нога прийдеться, хоче узять за жінку. От той об’їздив із 

черевиком усе королівство, не найшов ні одної дівчини, щоб нога прийшлась по 

цьому якраз черевику. Заїхав він і в це село, давай міряти. Дойшла черга до цього 

двора, де жила ця саме дівчина. І спрашує: 

– В вас є дочки? 

Мачуха говорить: 

– Єсть дві, – і посилає свою дочку міряти. Черевик не приходиться, нога 

велика. Дочка приходить і говорить матері: 
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– Мамо, нога велика, що робить? – Мати й говорить: 

– Знаєш, що доню, одрубай п’яту, як раз прийдеться. Вона одрубала 

п’яту і взулась. Він посадовив її на свого коня і повіз її додому. Їдуть вони по 

шляху мимо кладовища, а ворони сидять на дереві і кричать: 

– Кров! Кров! Кров! 

Він дивиться де ж могла б узяться кров? Тоді а ворони все кричать. 

– Кров, кров, кров! 

Тоді глянув він на черевик, бачить, а з нього іде кров. Він говорить: 

– Дак ви обмануть мене хотіли? 

Вертається він, заходить до хати і говорить цій чоловіковій дочці. 

– Злазь дівчино з печі, ще тобі поміряєм. 

Вона злізла, поміряли черевик, прийшовсь якраз. Він забрав її і поїхав, а та 

так калікою і осталась.  

Терещук.    

№8 

 Аркуш 21-25 

№3 

В одного дідка було двоє близнят (казка) 

В одного дідка було двоє близнят. Цей дід жив у великому дрімучому лісі. 

Виросли ці близнята до 22-х років. Дід дає їм по 7 звірів – лев, тигр, леопард, 

ведмідь і друге. Озброїв і посилає їх по світу. На дорогу дал він їм великий ніж. 

Говорить: 

– Будете йти по цій дорозі, на перехресті дорог буде стоять старий 

віковічний дуб. Застромите в цей дуб ніж і можете розійтися хто у яку сторону 

захоче, а ножа ніхто не вийме крім вас. А якщо один із вас погибне, а другий 

вийме, то ніж буде заіржавлений. От вони так і зробили. Один пішов на ліву 

сторону, другий на праву. 

Цей, що пішов на ліву сторону ішов три дні, три ночі без зупинки. І бачить, 

ліс кінчається, маленький гайок, а в цьому гайку стоїть мала хатка кілками 

підперта. Він заходить у цю хату, бачить – сидить старушка, він з єю поздоровався 

і говорить: 

– Чи ви сами живете, чи ще хто в вас єсть? 

Вона говорить:  

– В мене єсть дочка, молодая ще, як не жонатий чоловік і добрий. – 

можеш ожениться, (бо він їй припав до вподоби – гарний, ..., вобщем буде тут 

заніматься  полюванням. Через кілька время приходить дочка. Познайомилися і 

вона дала своє согласіє вийти за його заміж. Він її привчив до своїх звірів, щоб 

вони її не кусали і вона їм почіпляла на шию з красної лєнти шнурочки. От він 

виряжається одне время на полювання. Не знаючи лісу далеко не заходив у ліс. 

Другий раз пішов дальше, на третій раз хотів далеко зовсім зайти, а вона його не 

пускає, говорить: 
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– Не йди далеко, близько єсть тоже багато звірів, там можна ізловить. – 

А вона його не пускала через те, що знала – у лісі єсть велика волшебниця, 

заколдовувала, що її не наравилось. Він її не послухав всеж таки пішов. Зайшов 

так далеко, що прийшлось у лісі ночувать.  Накидавши велике багаття, сів він і 

готове вечеру, а звірі кругом сидять. Коли посеред ночі іде стара пристара баба а 

звірі почули якусь тривогу – давай кидаться на єї, хотіли покусать, вона смотрить і 

труситься. Цей парень говорить: 

– Проходь мамаша, вони тебе не затонуть. 

Вона говорить: 

– Нє, ти дай я їх удару раз по голові каждого цією палочкою, тоді я 

підійду до огню. Він її дозволив. Вона вдарила їх по голові та і його раз ударила і 

з’явилося з їх сім камнів і восьмий великий. Жінка ждала ждала дома його – не 

дождалася і рішила що він погиб. І ці осталися камнями. А той, що пошов на 

правую сторону так ішов три дня і три ночі і на дорозі зустрів великий білий дом. 

Він і рішив зайти в його. 

Зайшов він у першу кімнату, бачить нема нікого, у другу – тоже немає 

нікого, і бачить звідул двері ідуть у бік. Він відкрив, – сидить красівая у ... лєт под 

20. Вона замітила його – красивий парень, і приглашає його сідать на кровать, ну 

він не рішився і говорить: 

– Сідай ти сама. 

Вона не хоче. Він узнав, що тут щось єсть, хватає на руки її і скидає на 

кровать. Кровать провалилась і полетіла у бездонне провалля. Не довго думаючи 

іде вертається но парень смиковитий був і говорить до себе. Пойду пошукаю 

брата, та щоб із ним уместі. Приходить до дуба виймає ніж – ніж заіржавлений. 

Він думає: „Пойду хоч на братовій могилі поплачу. Пішов по дорозі, що пішов 

брат. Приходить до цієїж самої хати, ця братова жінка, не розличиш, вони були 

сильно схожі один на другого, прийняли його за чоловіка (бо і звірі були такі 

самі). Він погостював день, а за брата не розпитує, хоч і догадавсь, що тут брата 

бук. Іде на другий день на полювання і бачить, лежать 7 малих камнів і 8-й 

великий. Він сів на їх давай оддихать. Наступила ніч. Він думає: „не буду 

вертаться додому, а переночую в лісі, (а через, що вони його прийняли як за 

чоловіка). В теж саме время ночі приходить цяя баба і тоже хотіла так зробить як з 

його братом (не нужно повторять, там те сказано упереді) він її говорить: 

– Можиш ударить звірів, і тільки вона замахнулася на лева, він хватає за 

палку і вирвав з рук у її і говорить: 

– Одколдовуй все те що ти заколдувала на світі. Вона й давай 

одколдовувать. Із ліса густого і непроходимого – зробилось чисте поле, степ, а на 

цьому степу сотні тисяч людей. 

Він тоді й говорить: 

– Одколдовуй брата, бо він догадався шо вона брата заколдувала. 

– Одколдовуй звірів. 

Вона одколдувала він її спалив на огні. Поздоровався з братом. Брат і каже: 
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– Ідеш до моєї жінки. 

Ідуть вони і по дорозі розказують про пригоди які були з ними. Прийшли 

додому, а жінка і не зможе розличить який з них чоловік її, бо у того 7 однакових 

звірів, і в того, і в одного рост , і один на одного схожі. Тоді догадалася, що вона 

повісила на цебрах з красної лєнти шнурки і давай шукать. Найшла 7 звірів, ці 

шнурки і говорить: 

– Ставайте каждий до своїх звірів! 

Вони постали і вони подходять до його, у якого звірі з шнурками і говорить: 

– Ти мій чоловік. 

І од цього разу вони більше не розходились і жили умісці до самої смерті. 

Терещук. 

№9 

Аркуш 25-27 

№21  

В одному селі жив один дядько з племінником. Не було ніякої в їх роботи, 

вони й обдумали, давай підем на чуже село, заможне щось заробимо. Племінник і 

учить дядька: 

– Дещо я не буду казать, ви піддержуйте по моєму. 

І пошли вони в чуже село. Доходять до села, стоїть млин. Дядько сідає под 

млин, племінник пошов у село, його встрічають 

 З того села люди і питають: 

– Откуда ти? 

– З далека, такої то губернії. 

Вони питаються: 

– Як у вас урожай, ... скажем? Нащоб скажем ... 

А він пита: 

– А як у вас? 

Вони твічають: 

– У нас ...?? 

А він каже: 

– І це пустяк, у нас капуста не родить, ми з батьком посадили одну капусту, 

так ми їздили на базар по розсаду, .... 

Ті дивляться – правда. Взяли і дали 100 рублів. Пішли ці два далі. Приходять 

до другого села, дядько остався під селом, а племінник оставсь під селом. Впоять 

його стрічають люди і питають: 

– Відкіля ти? Він отвіча 

– Я з даль ока з отії то губернії. 

Його спрашують: 

– Як у вас нащот ліса? 

А він їх спрашує: 

– А у вас як? 

Вони говорять: 
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– У нас плохо, одна деревина як сам бачиш. 

А він отвіча: 

– А в нас з одного дуба можна село вистроїть. 

Вони не вірять, поборись вони вилять на 100 рублів. 

 Ідуть по селу, встрічає їх дядько, він і каже: 

– От цей дядько з мого села. 

Вони дядька почали спрашувать, дядько каже: 

– Я недавно з села, там з одно село із дуба вистроїли, засадили 

гілляками і дров на все село на цілу зиму отапліваться. 

Взяли вони 100 р. упять –  уже у їх є 200 рублів. 

Вернулись вони додому. Прийшли додому, племінник зачав требувать гроші 

із дядька. Дядько не хотів оддають грошей і каже: 

– Прийдеш завтра. 

Приходить другого дня, а дядько будто він лежить на столі й накритий 

кісейкою. 

Тітка каже: 

– Я не знаю, каже, – ніяких денєг, а дядько вмер. 

Вийшла тітка з комнати, племінник підліз под стол і тягне з дядька кісею по-

маленьку, а дядько думав кіт та як крикне: 

– Тпрусь! 

Племінник вилазе: 

– Дядьку, давайте деньги, ви ще живі. 

Дядько говорить: 

– Знаєш, прийдеш завтра, я ще не розміняв. 

Пошов той племінник додому, приходе на хторой день, а тьотка викопала на 

городі яму і заховала там дядька. А в сусіда був бив такий, що уже бився, чк 

вискоче – усі ... порозгарта, сараї полама. 

От приходе той племінник до дядька, а тьотка каже: 

– Уже дядька заховали, он на городі лежить. 

А він там досками засланий, а зверху землею прикаданий. 

Приходе той племінник, до тії ями, став на яму, зачав гребти ногою і мукає, 

як бик. Дядько почув, думає, що бик ізлякавсь, та як закричить. 

– Гей проклятий! 

А племінник каже: 

А ще дядько живий тут. Открив яму, виліз той дядько, оддав половину денєг 

і собі оставив половину – так нічого не схитрував. 

24.4.1937 в гуртожитку. Від Гасай Василя. 

 

№10 

Аркуш 28 

З кожним днем наша сила міцніє, 

З кожним днем наша міць ізроста 
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Але й ворог не спить – скаженіє, 

Він готовить нові нам пута. 

Але прийде той день сподівання 

Той день, що розв’яже усе. 

Коли молот розіб’є кайдани 

І трудящий скрізь стяг піднесе. 

 

Тоді нове збудуєм життя ми 

Де не буде ... і клас 

Підемо новими стежками 

Що накреслив їх Ленін для нас. 

Гриневич Сергій Тихонович збор. цех. слєсар.  

 

№11 

Аркуш 29 

Аж із сходу й до Урала, 

Од Москви і до Байкала, 

Чуттям сталінських турбот – 

Охоплений наш народ. 

 

Жити в нас в країні рад – 

Всюди гордо це звучить, 

Без розподілу на раси – 

Образ радості кипить. 

 

Силу нашу укріпили – 

Можем сміло заявить, 

Що старе ми замінили 

Стало весело всім жить. 

 

Треба буть завжди готовим 

Твердим бистрим і здоровим 

І упевненим в бою 

Боронить землю свою 

 

Враг без бою не здається, 

Безумовно, що прийдеться 

Його нам перемагать, 

Вчіться ж влучно в них стрілять! 

Від Сливняк Леоніда Олексійовича, токар заводу ім.Дзержинського м.Київ. 

Склав сам і оповідав у гуртожитку. 
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№12 

Аркуш30-31 

1. Ой піду я у колбуд, 

Бо ж я милка Сєніна, 

Заведу там я патефон 

Й буду слухать Леніна. 

2. Як піду я у сільраду, 

Бо я милка Сєніна, 

Приколю я на груді 

Товариша Лєніна. 

3. Ой давайте дівчаточка 

З комсомольцями гулять, 

Нас научать комсомольці 

Книжки Леніна читать. 

4. Як піду я в ліс по дрова 

Та зрубаю сухостой, 

Нема кращого заводу, 

Як радянський Дніпрострой. 

5. Розквітають наші далі, 

Щастя повно процвіта, 

Бо веде нас рідний Сталін – 

Більшовицький капітан. 

 

6. Не прийдеться жінкам в полі 

На межах дітей родить, 

По статуту їх колгосп 

Од роботи ізвільнить. 

7. Ой подружко, ти подружко, 

Ми з тобою дружні, 

Ні тобі, ні мені 

Ледарі не нужні. 

8. Ой, не хочу, я не хочу 

Із тобою знаться, 

Ти в колгоспі ледарюєш, 

На тебе всі зляться. 

9. Ой, не хочу, я не хочу 

Тебе зовсім знати, 

Аж поки не перестанеш 

Ти ледарювати. 

10. Ми заможними вже стали, 

Хорошо живем в цей час, 

Дуже вдячні тобі Сталін, 

Що ти дбаєш так за нас. 

 

Частівки 1, 2, 3 записано в с.Черепівка Ульяновського р-ну Харківської обл. 

Від Прокопенко Олександри. 

4 – записано від Проводьона Гр. в с.Черепівка Ульяновського р-ну Харк обл.    

5 – 10 в с.Гришине Талалаївського р-ну на Чернігівщині від Майбороди М. і 

Г., записав Г. Нудьга. 

 

№13 

Аркуш 32   

Збір приказок робітником заводу ім.Дзержинського Мізиним І. 

1. Доки Бога змалюють, то чорта з’їси. 

2. Насидівся мов сорока на тину. 

3. Ударив губу забив рахубу лічи сам. 

4. Я не мухами гудований. 

5. Каб-ти по горе ходзів й сонця не бачів. (білоруска) 

6. Щоб ти по горі ходив, а сонця не бачив. 

7. Нуй хворіст не людям показати, не собі побачить. 

8. Хто світом нудит, той себе губить. 

9. Найтяжча покута у рідному краю носити пута. 

10. Перескочив з п’ятої на десятого 
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11. Немаїть грошей іди в солому спати 

12. До танців треба хист мати. 

13. Не знищить гниди, розведешь воші. 

14. Не знищишь троцькіскіх гадюк, розведешь кубло шкідливих падлюк. 

15. Живемо у бога здоров’я просимо, а у добрих людей хліба. 

16. Напикла наварила, але не дочикалася Гаврила. 

17. Дві парі волів запрягає, але п’ят пудів не дотягає. 

31.3. 1937 р.   

20. Хлопиц цвях... хоч у тісто бий не зігнеш. 

21. Чи іде чи ходить однаково виходит. 

22. Такий богатий мов собака кудлатий. 

23. Не гніви бога що родилас не чорноброва. 

24. Вовтузится мов дурень з писанкою. 

25. Як з молоду будеш пустувати, то на старіст жалкувати... 

31.3. 1937 р.   

№14 

Аркуш 39 

№2 

Найняв циган хлопця до куркуля. От через деякий час при зустрічі і питає 

циган хазяїна: 

– Ну як мій Кирило? 

– Ой лишенько, – каже Кирило, – це не Кирило а якась кара на мене, що 

вб’єш, то вїдиш. Ледар – яких мало.  

Крутнув носом циган і каже: 

– Що ж зробиш, виправиться  як підросте. 

Пройшов ще деякий час, знову питає, цікавиться циган своїм сином: 

– Ну як Кирило? 

– Не доведи боже. Робота як робота а до їжі хоч ложкою заливай. 

– Що ти кажеш? Лупи його щоб аж шкура репалася, щоб їв, інакше 

людини з нього не буде. 

31.03.37 р. Від Мізина 

 

№15 

Аркуш 43 

1905 рік 

Революційні події 1905-6 року. Захопили широкі верстви батраків на селі. 

Отже в Радомишлівському повіті батрак Микита (не пам’ятаю прізвища) мав 

доручення від революційних гуртків розповсюдити революційну літературу та 

прокламації в самому Радомислі під час ярмарки влітку 1905 р. Але стражник його 

піймав якраз „на гарячому” і потяг Микиту до Притова. 

– Ваше благородіє, піймав оцього голодранця, прокламації, бачите, – 

розкидав народу. Притов підскочив як жарений. 
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– Де? Що? Оце він? – і пухнатою лапою схопив за чуприну Микиту, а 

далі давай лупити по лиці. 

– А що, солодкі, смашні оці прокламації? 

– Боляче! – Микита спокійно відповів. 

– Не так болить як смердить (цебто од пристава). – Ти мене з мужика не 

скинеш, а я тебе з пана завжди. 

Обурений Пристав не міг нічого відповісти і гукнув на стражників: 

– Заберіть у холодну! 

Записав Мізин І. 
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Додаток Г 

Матеріали із архівних наукових фондів рукописів і фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України, Ф. 8-3, од. зб.190. 

(Вірші, частушки, розповіді й ін. Дожовтнева і жовтнева тематика. 

Матеріали експедиції на Чернігівщину 1936-1937 р.р., зібрані Нудьгою  Г. 1935-

1936-1937 рр. 79 Аркушів.) Рукописи, передруки на правах рукопису, друкований 

матеріал.) 

 

Опис матеріалу одиниці збереження 

Дата 

матеріал

у 

Назва матеріалу Жанр Тематика Техніка 

запису 

Аркуш Приміт. 

 

1936-1937рр. 

 

Щоденник  

   

рукопис 

 

1-12 

 

 Конституцію я вивчу (частушки 

про Конституцію) 

частушка 

без мел. 

радян. рукопис 13  

1936-1937рр. Що у нашій Конституції частушка 

без мел. 

радян. рукопис 14  

 Дуся тримає газету частушка 

без мел. 

радян. рукопис 14-15  

 Дуся читає газету частушка 

без мел. 

радян. рукопис 16  

 Міцні Сталіна слова частушка 

без мел. 

радян. рукопис 17  

 Подивіться, подруженьки частушка 

без мел. 

радян. рукопис 18-19  

 Ми найщасливіші в світі вірш радян. рукопис 20  

 То не зірка то не ясна вірш рад. про 

конституцію 

рукопис 21  

 Конституція вірш  рукопис 22-23  

1936-1937рр. Революція прийшла вірш рад. про 

конституцію 

рукопис 24  

 Сталіна любимо палко, віддано вірш рад. про 

конституцію 

рукопис 25  

 Ти наше сонце, Сталін вірш рад. про 

Сталіна 

рукопис 26-27  

 Два прислів’я про Сталіна прислів’я радян. рукопис 28  

1936 Стаханівська зима вірш радян. рукопис 29  

 Чарівна сила вірш радян. рукопис 30-31  

 Свято Батьківщини вірш радян. рукопис 32  

 Верніться, роки молоді вірш радян. рукопис 33-34  

1937   Розповідь колгоспниці (Батько 

був вічним в селі батраком) 

вірш радян. рукопис 35  

1936 Вартовий Герой вірш радян. рукопис 36  

 Колгоспні частушки (Що у полі 

стоїть груша  

частушка 

без мел. 

радян. рукопис 37  

1936 Частушки Конституції (Що у 

нашій Конституції) 

частушки радян. рукопис 38  

 Червоноармійцям вірш радян. рукопис 39  
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 Незабутнє готування вірш радян. рукопис 40  

 Осінь вірш радян. рукопис 41  

 Що в колгоспі клуб хороший вірш радян. рукопис 42  

 Непереможний Рак байка радян. рукопис 43  

 Сталін вірш радян. рукопис 44  

1935-1936 Пісня про героїню пісня з 

мел. 

радян. рукопис 45-46  

1936 Жартівлива (Гей Анюто, ай 

Степан) 

пісня 

б.мел 

радян. рукопис 47  

 Пісня тракториста пісня радян. рукопис 48  

1935-1937 Комбайн вірш радян. рукопис 49  

 Пісня про Чапаєва пісня з 

мел. 

радян. передрук 50-51  

 Стогне, стогне сизий голубочок пісня з 

мел. 

радян. рукопис 52  

1936 Про солдата та про пана казка дожовтн. рукопис 53-56  

1935-1937 Минулий 19 рік пролетарської 

революції 

спогади радян. рукопис 57-62  

1937 Сталінська Конституція дійсно 

бореться 

розповідь радян. рукопис 63-67  

1936 Спогад вірш радян. передрук 69-70  

 Спогади червоного партизана спогади радян. передрук (газета 

„Більшовицькі 

темпи” 

7листопада 

1936р. 

71  

 Частушки (Орем трактором на 

полі) 

частушка 

без мел. 

радян. передрук (газета 

„Комуна”) 

72  

1935-1937 Дума про трьох синів-

партизанів 

дума радян. передрук 73-79  

 

№1 

Аркуш 16 

1. Дуся тримає газету – 

Пильно придивляється, 

Конституцію читає 

Весело всміхається. 

2. В конституції новій 

Дуже ясно сказано, 

Й громадянам СРСР 

Всі права показано. 

3. В любимому СРСР 

Краще всього світу, 

Маєм право працювати – 

Маєм на освіту. 

4. В нас жінкам є всі права 

Будуть і повіки, 

Користуються ним так 

Як і чоловіки. 

 

5. Дано право нам на працю 

Дано нам повіки, 

Одержуєм зарплатню 

Врівні з чоловіком. 

6. Ми працюємо сумлінно, 

Слово дане здержуєм, 

Коли втратим працездатність – 

Пенсію одержуєм. 

7. Є свобода говорити 

Є свобода друку, 

Про невірність у цьому 

Не буде ні звуку. 

8. Треба всім нам зміцнювати 

Треба всім і берегти 

…, як зіницю. 

 

Від І.Скобка м.Прилуки 
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№2 

Аркуш 22 

Конституція (вірш) 

Всюди лине: «ти наш Сталін!.. 

У піснях новий закон, 

Основний він для країни 

Непорушний є кордон. 

 

Обговорюють зміняють, 

Поради дають сини, 

З шахт, полів і із заводів 

І вітають скрізь вони. 

 

Шахтьор каже: «Для заводів 

Більш дамо угля, 

З нами сам Лексій Стаханов, 

В праці скрізь його знання. 

 

Робітник до них теж гучно: 

Більш машин різних дамо, 

Ми мотори в місті, в полі 

Завели й заведемо! 

 

А колгоспник «Гей! Гукає 

Вісім міліардів, так! 

Бо ми знаєм: вождь проклав 

Для нас цей шлях. 

 

Від колг. с.Парафіївки Ічнянського р-ну Василя Кривченка. Записав Г.Нудьга. 

 

№3 

Аркуш 23 

А на стражі, гей на стражі, 

Наша армія міцна, 

Що об’єднує, гуртує 

Братні наші імена. 

Від колг. с.Парафіївки Ічнянського р-ну Василя Кривченка. Записав Г.Нудьга. 

 

№4 

Аркуш 25 

 

Сталіна любимо палко, віддано, 

Жити найдовше бажаєм йому, 

Сталіну рідному, мудрому нашому 

Шлем ми подяку за долю ясну. 

 

То не ясне любе сонце 

Привело до щастя нас, 

То наш вождь – великий Сталін 

Щастя він створив для нас. 

Сонце ясне, золотеє 

Всім дає життя і світ 
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Сталін мудрий і великий 

Новий він відкрив нам світ. 

То не сонце ясне гріє. 

Гріє й освіщає 

Слово Сталіна велике 

Всіх нас согріває. 

Від т. Мороз с.Івангород Бахмацького р-ну. 

 

№5 

Аркуш 35 

Оповідання колгоспниці 

Батько був вічним в селі батраком, 

А мати моя була хвора. 

Батько робив, скільки здужав панам, 

Ще й дома «обсіла» дітвора, 

 

Моя мати лиш знала про кухню… 

Та й моя незабаром черга: 

Пішла змалку по наймах служити, 

Де була знаряддям кочерга. 

 

Я не знала, що є в житті радість, 

Я не знала, що можна любить, 

Я лиш знала терпіти знущання 

І жила, лиш тільки прожить… 

 

Але прокотилось дуже «ура» – 

І серце моє стрепенулось. 

Я почула: «Царя більш нема!» 

І щастя мені усміхнулось. 

 

З того часу не знаю більш злиднів 

І не бачу більш «панських чеснот». 

Ми працюєм з піснями в колгоспі 

І йдемо все до більших висот. 

 

Лиш згадую зараз минулі 

Жахливі пригоди на світі. 

І про те, що тепер ми щасливі 

І завжди у пошані й привіті. 

 

Тепер жінка щаслива і вільна: 

Її дано широкі права. 

З чоловіком вона тепер рівна 

Жінка держить в машині руля. 

 

Я учуся тепер ленінізму 

Кохаю старого чекіста, 

І росте у нас донька щаслива 

Вже донька моя – трактористка. 

 

Наші діти зростають і квітнуть, 

Їм блискуче прочищена путь, 

Наші діти учаться у вишах 

І до спільного разом ідуть. 

 

3.03. 1937 року с.Сильченкове Талалаївського р-ну. Власна творчість 

С.Хвіст.        
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№6 

Аркуш 39 

Червоноармійцям 

 

Ви, сини отчизни, батьківщини, 

Захищайте ж ви свої кордони 

Стежте за кожним кроком ворога 

Що носить незграбні погони. 

 

Научайтеся добре військової справи 

Щоб у ворога влучно влучать 

Хай все більшають Червоної армії лави 

Та все ширше військовую справу вивчать. 

 

Захищайте себе і свою батьківщину 

Батька й матір і сестер своїх 

Розбивайте у порох всю наволоч нашу 

Яка зазіхає, і жде від нас всіх. 

 

Щоб ми розтрощили як 

Крига крижину. 

 

І ворог далеко від нас вже полинув 

Свою батьківщину ви бережіть! 

І міцно гвинтівку 

В мускулястих руках держіть! 

Склав учень сьомого класу Охіньської неповної середньої школи – Перерва 

Семен Хомович. 

 

№7 

Аркуш 43 

Склав Гуляницький Грицько. В цій байці розуміється під жуком – Японію. А 

другі всі жуки це капіталістичні держави. Під Раком – Радянський Союз. 

Ця подія відбулася року Японія оголосила війну з Радянським Союзом. Але 

коли Радянський Союз розтрощив японське військо, одступили і більше не 

вертались. 

Непереможний рак 

Це не дуже давно велося 

Сім років як відбулося 

Жук на Рака нападав 

І гриз, і бив, і кусав, 
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Гарматою в око поціляв, 

Фугаси під вус підкладав. 

А Рак спокійно все сидів 

На Жука уважно глядів 

Потім узяв Жука і кинув 

І геть, аж за моря закинув. 

……. 

Гей, та й полякались всі Жуки 

Щоб не залетіти за море, 

Як один поховались по норам 

І більш від тіль не виглядають. 

1.12.1936 р. 

 

№8 

Аркуш 44 

Сталін 

 

Не крила широкії беркут розтяв, 

Що з гір полетів до окраїн… 

В червоній столиці в Кремлі підписав, 

Проект конституції Сталін. 

 

Як жар антрациту, як сонце вгорі, 

Як полум’я світле багряне, 

Горить мов та зірка на башні в кремлі 

Ім’я полум’яне – Сталін. 

 

Симфонія, пісня і шум прапорів, 

Під кроком вгинаються далі, 

Нам пісня скорила пориви вітрів, – 

Бо ім’я симфонії – Сталін. 

 

Ніхто не посміє на нас зазіхнути, 

Постоїм за прапор багряний. 

На відповідь лави крицеві підуть 

Із ім’ям полум’яним – Сталін. 

П.Кондратенко с.Сильченкове. 

№9 

Аркуш 45 

П.Кондратенко 

Пісня про героїню 

Про «500», про героїню Не така у нас Марія 
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Ходить слава з краю в край. 

Про Демченкову Марію 

Пісне – дужче залунай. 

 

Хай летить, мов на весіллі 

Пісня молодо дзвінка. 

Комсомолка з Старосілля 

Перша прапор підняла. 

 

Ой ходили слухи чорні 

«Де ж це видно таке: 

Перекрити старі норми 

Та «воно» ж ще молоде». 

 

До нових іде висот: 

Дам я чусте? З гектара 

Дам я чусте? П’ятсот!!! 

 

І котились дні барвисто 

Далі змагання, боротьби 

І буйні зеленим листом. 

Наливались буряки. 

 

Скільки праці, скільки праці 

Скільки клопоту й пісень! 

І на радість усій ланці 

Прочитали із газет: 

 

Ланкова колгоспу ім. Комінтерна Марія Демченко додержане слово дає 

Сталіну – Марія зібрала з га 52 центнери цукрового буряку. 

 

№10 

Аркуш 47 

Записав П.Кондратенко 

Жартівлива 

Гей, Анютко, ай Степан 

Коні в сіялку на лан! 

 

Гей рушайте, гей хутчіш 

Лунай пісне веселіш. 

 

Гей цілує сонце лан – 

Гей Анютко, ай Степан. 

 

Хто засіє га хутчіш – 

На змагання – веселіш. 

 

Гей Анютка кінча діло – 

Гей в Анютки коні – змії. 

 

А Степан лише почав – 

Кепсько коні доглядав. 

 

Буде стидно – ай Степане, 

Що Анютка обігнала. 
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Ти до неї залицявся – 

Годі ледарю – покайся. 

6.3.1936 р. с.Сильченкове, Блотницька сіль. Рада Х.Поповиці 2-га бригада. 

Співала Катря Сліпко. 

 

№11 

Аркуш48 

П.Кондратенко 

Пісня тракториста 

 

В’ються стежки поза гаєм 

Шелестить опалий лист. 

 

Я найкращий у бригаді 

Комсомолець – тракторист. 

 

Я від зорьки і до зорьки 

На колгоспівських ланах. 

 

Орю землю під цукровий 

Під цукровий, під буряк. 

 

Було раніш, – спав під стогом – 

Працював у кулака. 

 

А тепер район ввесь знає 

Тракториста – юнака! 

 

Ти ж ори, ори тракторе! 

Коню Сталіна – міцний! 

 

Я ударник у бригаді 

І за мною ще загін. 

10.11.36 р. с.Сильченкове. 
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Додаток Д 

Матеріали із архівних наукових фондів рукописів і фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України, Ф. 8-3, од. зб.210. 

(Пісні (без мелодій), частушки, оповідання, анекдоти, вірші. Дожовтнева і 

пожовтнева тематика. Матеріали експедиції до Талалаївського району 

Чернігівської області (тепер Сумської області Роменського району) в серпні 

1937 р., зібрані Нудьгою Г. та Кушніренком Д. (Прим.: Мелодії до пісень на 

валиках фонограф) 1937 р. 72 Аркуші рукописи.) 

Описи відсутні. 

Справа №1 Експедиція до Талалаївського р-ну літо 1937. Пісні без 

мелодій та вірші. Записи Г. Нудьги та Д. Кушніренка. 

№1 

Аркуш 2 , Комсомолка Галя 

1.Комсомолка Галя / 

По саду гуляла / 2р. 

Приспів  

Стояла, думала / 

Комсомолка молода /2 р. 

2.По саду гуляла / 

Калину ламала /2р. 

3.Калину ламала / 

В пучечки рівняла /2р. 

 

4.В пучечки рівняла / 

На доріжку клала /2р. 

5.Де взялися хлопці / 

Хлопці комсомольці / 2р. 

6.Калину забрали / 

В кармани сховали / 

Приспів 

 

с. Гришине Талалаївського р-ну Чернігівської обл. від Рудь Грицька, Ведмедя 

Тимофія і Лизька Прокопа. Записали на фонограф: Г.Нудьга, Д.Кушніренко 

1937 р. 

№2 

Аркуш 3 

1.Із походу Скоропадський    

Повертавсь до жінки    

Обшарпаний, а в кармані   

Лиш одна копійка.    

2.От пішов він на ярмарок,   

Ходить, ярмаркує,    

На копійку собі хрону    

На обід купує.     

4.Б’є кобилу острогами 

Хроном подавився, 

Закрутило йому в носі 

Мало не сказився. 

5.– Щоис, півроку, – собі каже, 

– Дурні очі, бачте? 

Купували собі хрону  

То тепер і плачте 
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3.Хрін то зараз найдешевший  

Отож купив в’язку,    

Тай сів собі на кобилу    

Щей шаблею брязка 

6.І не думай про Вкраїну, 

Покинь гордий гонор. 

Лиш поткнися, погодуєм 

І киями й хроном. 

с.Сильченково Талалаївського р-ну Чернігівської обл. від Кондратенка Павла 

Марковича. Записали на фонограф: Г.Нудьга, Д.Кушніренко 1937 р. Вірш склав 

сам Кондратенко. 

 

№3 

Аркуш 7-8 

Українські кислиці (співаний на мотив «Яблучка») 

1.Ой кислиця моя    

Куди котиться     

А Петлюрі гетьманства    

Дуже хочеться     

2.Ой кислиця в садку    

Наливається     

А Петлюра у Варшаві    

Нахваляється.     

3.Піду лишень на Вкраїну   

Буду там гетьманом.    

Між вельможними панами   

Сам я буду паном 

4.Ой кислиці в садку 

Вродили на славу 

Утікає з України 

Петлюра в Варшаву. 

5.Била Армія Червона 

Петлюру по пиці 

О це ж тобі вражий пане 

Вкраїна кислиця. 

6.А тепер б’ють його 

Ще й в потилицю 

Отак наше пролетарське 

Військо хмилиться. 

с.Боцмани Талалаївського р-ну на Чернігівщині від колгоспника Івана 

Косаренка. Записали: Г.Нудьга, Д.Кушніренко, серпень 1937 р. 

 

№4 

Аркуш 9-10, Сміло товариші в ногу 

1.Сміло товариші в ногу   

Тісніше замкніться в ряди   

Од сильних і грізних ударів/   

Загинуть усі кулаки/ 2    

2.А на нас наступав неприятель  

Хотів у нас волю забрать   

Постигла тому неудача/   

Пришлося назад одступать/2   

3.Тепер же нам стало понятно 

До чого война довела    

Своїми снарядами нас били/   

Сміявся над нами кулак/2  

4.Хрести нам на грудях чепляли 

Гонили у бій, як собак 

Своїми снарядами нас били/ 

Сміявся над нами кулак/2 

5.Буржуй же над нами здівався, 

В Сібір на роботу ганяв/ 

За цюю ж тяжолу роботу/ 

Нічого він нам не давав/2 

6.Пройшли золотії деньочки 

В розкішних дворцях ночовать 

Буржуям приходиться тісно/ 

В підвалах сирих ночувать/2 
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с.Артюхівка Глинського р-ну Чернігівської обл. Співали колгоспники 

Осьмина Павло та Стрижак Антон. Запис. Г.Нудьга та Д.Кушніренко, 1937 

р.№ 5 

Аркуш 11 

Колгоспні частівки: 

1.Як сідаю я за стіл            

Вареники їсти     

«Годі тобі кулацюго    

До колгоспу лізти».    

2.Через річеньку ішла    

Та не впала вводу,    

До колгоспу я пішла    

Мов до свого роду. 

3.Колись дим із каганця 

Виїдав нам очі 

Тепер Лампа Ілліча 

Світить дні і ночі. 

4.Все життя цвіте квітками 

У нас радощів гора, 

Ми тобі товариш Сталін 

Шлем колгоспнеє ура. 

с.В.Бубни Талалївського р-ну на Чернігівшині від місцевого кобзаря (сліпого) 

Циганка Макара Свиридовича. Записали на фонограф: Г.Нудьга, Д.Кушніренко, 

серпень 1937 р. 

 

Справа №2 

№6 

Аркуш 14 

Наступає чорна хмара 

А другая синя 

Не заступить син за батька 

А батько за сина 

Батько іде молотити 

А син косити 

А мат из дочкою 

На лан жати жито 

Жали жали щей поспішали 

Оглянулись – коли їде економ 

Винімає із кармана ремінную пліть 

Ой, чого вас максимівці по троє з хати немає? 

Ой як же нам економе по троє  ходити 

Осталися малі діти, нікому глядіти 
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Що в нашого економа рябая кобила 

Ой побила максимівців лихая година 

Що в нашого економа та вишита хустка 

Осталася максимівців невелика купка 

Що в нашої економиї кривава в полі мережа 

Куди не підуть максимівціскрізь кривава стежка 

Що в нашої економиї крива в полі лиштва 

Просім, бога максимівці, щоб нам воля вийшла. 

 

Записав Савченко Олексій уч. 8 б класу 

Від Ступак Марусі, 82 р.с. Сильченкове Талалаївського р-ну.  

Записав П. Кондратенко  

№7 

Аркуш 23. 

 

Заіграв би на гармошку 

Так порвалися міхи 

Посватав я б богомолку, 

Так дозналася в гріхи. 

Богомолка, богомолка, 

Моли Бога за меня, 

Ой моли, моли, моли 

Шо в солдати не взяли 

Моли Богу шей Христу, 

Шо не п’яниця не вор, 

Я молоденький шахтьор. 

Шахтьор Пашенька не пашет, 

Коси в руки не бєрьот, 

Коси в руки не бєрьот, 

В карман деньги не кладьоть. 

Що неділька, що празника 

Шахтьор п’яненький ідьот. 

Ой шахтьори, шахтьорята. 

За що люблять вас дівчата. 

За рубашки, за… 

За хорошії слова 

За веселії очіці 

Люблять вас і молодиці. 

Записано від колгоспниці Г.Куриленко, с.Боцмани, Талал.р-ну на 

Чернігівщині. Записали Г.Нудьга і Д.Кушніренко 16.8.1937 
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№8 

Аркуш 30-31, Зашуміло в колодязі відерце 

1. Ой, зашуміло в колодязі відерце 

Заболіло й у молодця серце 

2. Заболіло й у молодця серце 

За чужою женой молодою. 

3. Ой, за чужою женой молодою 

Чужі жонки в степу жито жали. 

4. Ой, чужі жонки в степу жито жали 

Моє стерво дома пролежало. 

5. Моє стерво дома пролежало. 

6. Знав би мальчик, знав би не женився 

Та в салдати, салдати найнявся. 

7. Ой, в салдати, салдати найнявся 

Тай заслужив собі й офіцера. 

 

8. Ой, заслужив, собі й офіцера 

Та взяв собі дочку й у майора. 

9. Та взяв собі дочку й у майора 

Приданого – коня й вороного 

10. Приданого коня й вороного, 

Щей сідельце – з золота самого. 

11. Щей сідельце з золота самого 

Щей з червоного шовку. 

12. Щей з червоного шовку 

Сам я парень з виборного полку. 

13. Сам я парень з виборного полку 

Та взяв собі жінку майорку. 

 

с.Сильченкове Талалаївського р-ну Чернігівськоїобл. від Ведмідя Тимофія, 

23 р. Записали Г.Нудьга і Д.Кушніренко, мелодію зап. На фонограф 1937 р. 

 

№9 

Аркуш 32-34 

Ой бражечко, бражечка 

1. Ой бражечка, бражечка, 

Гох медовая 

С ким я ж тебе, бражечка, 

Пити буду. 

2. Ой, с ким я тебе бражечко 

Пити буду 

Без милого дружечка 

Жить не буду. 

3. Ой, без милого дружечка, 

Без совєта, 

Шо мого милого  

Дома нєту. 

4. Десь поїхав миленький 

В городочок 

Не на долге времячко 

На часочок. 

5. Ой, не на долге времячко 

На часочок 

За ним, за ним Машенька 

9. Гнула, гнула вишеньку 

Не нагнула, 

Упала під вишеньку 

Тай заснула, 

10. Упала під вишеньку 

Тай заснула 

Як приїхав миленький 

Я ж не чула 

11. Як приїхав миленький 

Я ж не чула. 

– Устань, устань, Машенька, 

          Прочутися, 

12. Устань, устань, Машенько 

Прочутися  

На мою колясочку 

Подивися. 

13. На мою колясочку 

На мого коня 

Що моя колясочка 
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Й у слідочок. 

6. Ой, за ним, за ним Машенька 

Й у слідочок 

Гналась гналась Машенька 

Ой не нагнала. 

7. Гналась гналась Машенька 

Ой, не нагнала 

А й у полі вишенька 

Розцвіла. 

8. А й у полі вишенька 

Розцвітала 

Гнула, гнула вишеньку 

Й не нагнула. 

 

Не простая. 

14. Що моя колясочка 

Непростая  

Що моя колясочка 

Золотая. 

15.  Що моя колясочка 

Золотая, 

Йа у мене коники 

Воронії. 

16. Йа у мене коники 

Воронії, 

Кучера фалейтори 

Молодії. 

 

с. Артюхівка Глинського р-ну Чернігів.обл. від колгоспників Прищенка 

Михайла, Білоус Ісака, Осьмина Павла та ін. Зап. Г.Нудьга та Д. Кушнаренко. 

№10 

Аркуш 35-36 

1. Попід гаєм зелененьким 

            Брала дівка льон дрібненький /2 

2. Вона брала вибирала /2 

Тонкий голос подавала /2  

3. Ой там Василь жито косе /2 

Тонкий голос приносе /2 

4. Ой, Василю, ти мій сину /2 

Чом ти не пієш, не гуляєш /2 

5. Дожволь мати вдову брати /2 

Тоді буду жить гуляти /2 

 

6. Не дозволю вдови брати/2 

Вдова вміє чарувати /2 

7. Причарувала мужа свого/2 

Причарує й сина мого /2  

8. Крикнув старий на малого /2 

Сідлай коня вороного /2 

9. Та й поїдем в чисте поле /2 

Ой там дівка просо поле /2 

10. Просо поле, гречку в’яже /2 

Вона тобі правду скаже /2 

 

Співали: стахановка Різник Тетяна Йосиповна і Гопка Кулина Андрійовна, 

с.Сільченково Талалаївського р-ну на Чернігів. Зап. На фонограф Г.Нудьга та 

Д.Кушніренко. 

 

№11 

Аркуш 39 

1. Іноді і я згадаю, 

Як штани собі латаю, 

Про Адама, Єву й рай, 

Як вони жили гай, гай. 

2. Вони голі там ходили 

На дурняк пили та їли 

І звіруки та собак 

5. Став він яблука хвалить 

І давай Єву дурить. 

А та розставила вуха 

Рот роззявила та от слуха. 

6. А Адам того не знав 

Та й собі він гризти став 

А за такії їх діла 
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Не боялися ніяк. 

3. Якби яблук там не рвали 

Та законів не ломали 

Може б досі там жили 

А може б і ми були. 

4. Тож ні бачте, не вдалось. 

Чорта на древо древо знесло 

Перекинувся в гадюку 

Так і видно вже падлюку. 

 

І погнали відтіля. 

7. Єво так із раю драла 

Що чуть жилок не порвала 

А Адам аж употів, 

Бо попереду летів. 

 

Співав під акомпонімент кобзи кобзар Циганко Макар Свиридович. 

с.В.Бубнів Талал. Р-ну на Чернігів. Зап. на фонограф Г.Нудьга та Д.Кушніренко. 

№12 

Аркуш 40, Як вийду я у садочок 

1. Як вийду я у садочок 

Тай сорву листочок 

Та як стану, та й заграю 

Що щастя не маю /2 

2. Людям щастя, людям воля 

Аж ріками тече  

Мені ж бідній безталанній 

Мов з каменя йде./2 

3. Нещаслива вродилася, 

Нещаслива й згину, 

Мене мати породила 

В нещасну годину /2 

4. Брати мої, брати мої, 

Брати на помості, 

Ой прийдіть ви брати мої 

На хвилинку в гості, 

5. Ой прийдіть, ви брати мої, 

На хвилину в гості 

Хліба солі роздобуду  

Шанувать Вас буду. 

с.Боцмани Талал.р-ну на Черн. від Шевченко Окрасини на фонограф зап. 

Г.Нудьга  і Д. Кушніренко 

№13 

Аркуш 41 

Світе місяць 

1. Світе місяць, серед неба, 

Та й на ту хатину, 

А там мати молодая, 
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Колише дитину. /2 

2. Колихала та й плакала 

Ще й важко здихала 

Вона ж його маленького 

К серцю пригортала. /2 

3. Сину, сину ти ж мій сину, 

Карі оченята, 

Де ж ми житимем з тобою 

Шо в нас чужа хата. /2 

4. Де ж нива колосиста 

Що нас прогодує 

Де ж той батько, що дитину 

Зодягне й зобує. 

5. Колгосп нива колосиста, 

Він нас прогодує 

Колгосп батько, що дитину 

Зодягне й зобує 

с.Боцмани Талал.р-ну на Черн. від Шевченко Окрасини Григорівни на 

фонограф зап. Г.Нудьга  і Д. Кушніренко серпень 1937р. 

 

№14 

Аркуш 44, №2 

1. У ниділю рано, 

У всі дзвони дзвонять, 

А нас, моя мати, 

На роботу гонять. 

2. Виряжалаж мати, 

У святу ниділю 

Виглядай же мамо, 

На святу Покрову. 

3. Ой можеж я, мати, 

У строку залежу, 

Так оддасте подружечкам 

Проносить одежу. 

4. Ой луччеж я, доню, 

По тину розкину, 

А як мині наряжати 

Чужую дитину. 

5. Що в наділлю рано 

Зозуля кувала, 

Чужі діти з наймитів ідуть, 

Моєї ж нимає. 
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№15 

Аркуш 45 

№ 6 

Рибалка молоденький // над річкою сидів, 

А очерет густенький // Тихесенько шумів /2 

 

Одну очиритину // рибалонька зломив, 

А із очеретини // сопілочку зробив /2 

 

Зробив, зробив сопілку // зробив яку зумів, 

А із тії сопілки // роздався тихий спів /2 

 

Була яж молодая // у мачухи одна, 

Ходила по світлиці, // як маківка цвіла /2 

 

І був у мене хлопець // Івасик молодий, 

Він зманював дівчаток // а він їх ни любив /2 

 

І раз удвох із ними // на бережок пішла, 

Дивитися на хвилі // на місяць золотий /2 

 

І він мене відразу // коханою назвав, 

А я йому ні слова // і він «уб’ю» сказав /2 

 

Уб’ю, уб’ю, дівчино // уб’ю, сказав, моя, 

І грудь твою кинджалом // до серця я пронжу /2 

 

І грудь твою кинджалом // до серця я пронжу, 

На бережку морському // тебе похороню. /2 

 

№16 

Аркуш 45,№7 

 

Піду я в садочок, зорву я листочок, 

Буду накривати милого слідочок. /2 

Щоб роса ни впала, пташки не літали, 

Щоб мого милого кращі не кохали. /2 

Що вже роса впала, пташки політали, 

А мого милого другі покохали. 

Вони полюбили, щей причарували, 

Не солону рибку вичертять давали. /2 

Є в козака жінка, а яж полюбила. /2 

Є в козака жінка, щей діточок двоє, 

Вони чорнявії у його обоє. /2 

Оце тільки роду, один брат із роду, 

Побачила брата десятого году. /2 

Ой, вип’їмо сестро, горілки по чарці, 

Настояла наливочки у зеленій пляшці./2 

Що вжеж мені брати горілка ни п’ється, 
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Вичеряй вечеряй та ни сумнівайся, 

Коли нима жінки зо мною кохайся. /2 

Єсть у мене жінка на рідній Вкраїні 

Розбилося серце на дві половині. /2 

Єсть у мене жінка, щей діточок двоє, 

Болить моє серце за ними й за нею./2 

Ой, Боже ж, мій, Боже, що я 

наробила, 

 

Коло мого серця, як гадина в’ється. /2 

Колиб ти покинув, та на службу йшов, 

А то ти покинув та другу знайшов. /2 

Колиб ти покинув мене молоду, 

А тож ти покинув дитину малу./2 

 

 

№17 

Аркуш 46, №8 

 

Шо ще сонце тай ни сходило, 2 

Шось до мене тай приходило. 

Приходилаж моя матінка 2 

Приходила моя рідная. 

Вона в мене тай ни снідала, 

Вона в мене й не обідала. 

Вонаж мене тай провідала. 

Вона ж в мене ни вичеряла, 2 

Вона ж мене запичалила, 

Провиду ж я свою ж матінку, 2 

Провиду я свою рідную. 

Чириз три шляхи та широкії, 2 

Чириз річки та глибокії. 

Тай сяду я під калиною.2 

З маленькою щей дитиною. 

Чі хміль чі хмелиночка 2 

Шо ни вірная дружиночка. 

 

№18 

Аркуш 46, №10 

 

Ой давно, давно, 

Я в батька була, 

Вже й дороженька 

Терном заросла 

 

Ой, терном, терном, 

Щей шипшиною, 

Я в батька була, 

Вийди батеньку 

На порадоньку, 

Розкажу тобі, 

Я всю правдоньку. 

 

Та вчора з вечора, 

Мине свекор бив, 

Ой побив, побив, 
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Щей дівчиною. 

 

Я в батька була, 

Як рожа цвіла, 

А у свекра стала, 

Як рожа в’яла. 

 

Куди литіла, 

Трава шуміла, 

Де спочивала, 

Гілля ламала. 

 

Де спочивала, 

Гілля ламала, 

Де ночувала, 

Криниця встала, 

 

Ой сяду, впаду, 

В батинька в саду 

В батинька в саду 

Щей на винограду. 

 

В батенька в саду 

На винограду 

Вийди батеньку 

На пораду. 

 

Тай пішов між мир. 

 

Ой, побив, побив, 

Тай пішов між мир, 

Там він хвалиця, 

Вихваляєця. 

 

Там він хвалиця, 

Вихваляєцця, 

Ай, добри, добри, 

Чуже дитя бить. 

 

Ой добри, добри, 

Чуже дитя бить, 

Ані лайицця 

Ні ‘дмагайицця. 

 

А ні лайицця 

Ні ‘дмагайицця 

Білим рукавом 

Утирайицця. 

 

Білим рукавом 

Утирайицця 

До білих ніжок 

Приклоняйицця. /2 

 

 

№19 

Аркуш 47, № 12 

 

Чі я у вас ненько, 

Води не носила, 

Що ви мене в строк найняли, 

Щоб я й голосила. 

 

Чі я у вас ненько, 

Спідниці порвала, 

Що ви мене в строк найняли, 

Щоб я й горювала. 

 

Ой матінко наша, 

Як у морі утопили 

Поїду шукати, 

Як у пічі іспалили, 

Буду горювати. 

 

А я твою долю, 

Прокляла ж малою, 

Та на гору йшла 

Воду несла щей тебе з водою. 

 

Та булоб мене мати, 
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Золоте насіння 

Де вас посіяти 

Щоб було коріння. 

 

Посій у садочку 

Тай у холодочку, 

Щоб зозуля прилітала, 

Раненько кувала. 

 

Ой матінко, Олю, 

Де ви діли долю, 

Чі в морі втопили, 

Чі в пичі спалили. 

 

На гору ни брати, 

Ісповити, положити, 

Щей ни колихати. 

 

Хочби я й кричала, 

Хочби я й мовчала, 

То я й собі б щастя-долю 

У бога прохала. 

 

Коментарі Г.Нудьги (при цих словах, входить мати Шевченко, Настя 

плаче, – під враженням пісень) 

 


