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ÍåâèЧåðïíà äæåðåëüíà
äóøà íàðîäó
Íàðîäíà ï³ñíÿ – öå íàðîäíà ³ñòîð³ÿ. Ìèêîëà Ãîãîëü íàçâàâ
óñ³ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ ³ñòîðè÷íèìè, áî “âîíè í³ íà ìèòü íå â³ä
ðèâàþòüñÿ â³ä æèòòÿ ³ çàâæäè äîñòîâ³ðíî â³äîáðàæàþòü åïîõó”.
² öå ñïðàâä³ òàê. Íàðîäí³ ï³ñí³ â³äîáðàæàþòü ïîä³¿ ³ ñèòóàö³¿
ïåâíîãî ïåð³îäó ³ñòîð³¿. Ï³ñíÿ íàðîäæóâàëàñÿ òîä³, êîëè ñåðöå
ùèðî ïåðåïîâíþâàëîñÿ ðàä³ñòþ ÷è ñìóòêîì, â³äòâîðþâàëà âñ³
ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ.
Ó íàø ÷àñ, êîëè â³äáóâàºòüñÿ íàö³îíàëüíå â³äðîäæåííÿ
Óêðà¿íè, âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàðîäíèì òðàäèö³ÿì,
çâè÷àÿì ³ çáåðåæåííþ âîêàëüíîãî íàäáàííÿ íàøîãî íàðîäó.
Óñå, ùî ñòâîðþâàëîñÿ íàøèìè ïðåäêàìè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
â³ê³â, ïåðåäàâàëîñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ, çíàéøëî
â³äîáðàæåííÿ â íàðîäí³é ï³ñí³. ßê ïèñàâ óêðà¿íñüêèé ïîåòàêàäåì³ê Ìàêñèì Ðèëüñüêèé: “Ôîëüêëîð – öå ï³äðó÷íèê äóø³
ëþäñüêî¿”.
“Íàðîäíà ï³ñåííà òâîð÷³ñòü â Óêðà¿í³” – òàêó íàçâó ìàº
íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê, óêëàäà÷àìè ÿêîãî º øàíóâàëüíèêè ³ çáè
ðà÷³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ïðîôåñîðè Ð³âíåíñüêîãî äåðæàâíîãî
ãóìàí³òàðíîãî óí³âåðñèòåòó Àíäð³é Ïàñòóøåíêî òà Ìèêîëà
Ïîíîìàðåíêî.
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ â³í òðàäèö³éíî ³ç ï³ñåíü êàëåíäàðíîãî
öèêëó, ÿê³ çáåðåãëèñÿ â íàøîãî íàðîäó íàéêðàùå, íàéïîâí³øå:
ð³çäâÿí³ êîëÿäêè, íîâîð³÷í³ ùåäð³âêè, ðóñàëüí³, êóïàëüñüê³,
æíèâàðñüê³, îáæèíêîâ³, ï³ñí³, ïðèóðî÷åí³ äî Àíäð³¿âñüêèõ
âå÷îðíèöü.
Äàë³ â ïîñ³áíèêó ì³ñòÿòüñÿ ï³ñí³-áàëàäè, íàðîäí³ äóìè,
ÿê³ ïîáóòóâàëè â æèòò³ íå îäíîãî ïîêîë³ííÿ íàøîãî íàðîäó,
ï³äí³ìàëè äóõ ó áîðîòüá³ ïðîòè íàö³îíàëüíîãî ãíîáëåííÿ,
îñï³âóâàëè â³äâàæíèõ ïàòð³îò³â – çàõèñíèê³â ð³äíîãî êðàþ.
Ó áàãàòüîõ ë³ðè÷íèõ ï³ñíÿõ îñíîâíîþ òåìîþ ñòàëà äîëÿ æ³íêè,
íåùàñëèâå êîõàííÿ, ìàòåðèíñüê³ ïî÷óòòÿ, íàð³êàííÿ íà ã³ðêó
âäîâèíó äîëþ òà ³í.
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Óïîðÿäíèêè òàêîæ ïîäàþòü ðåêðóòñüê³, ÷óìàöüê³, êîçàöüê³,
ñòð³ëåöüê³ ï³ñí³, ï³ñí³ ë³òåðàòóðíîãî ïîõîäæåííÿ òà Óêðà¿íñüêî¿
Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿. Çàâåðøóþòü öå âèäàííÿ ï³ñí³-ã³ìíè òà ìàðø³,
ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ³ç çàáóòòÿ â ïåð³îä íåçàëåæíîñò³ ³ íàïîâíþþòü
íàø³ ñåðöÿ ñâÿùåííîþ Ëþáîâ’þ äî ìàòåð³-Â³ò÷èçíè.
Íàðîäí³ ï³ñí³ â³äçíà÷àþòüñÿ ãëèáîêèì çì³ñòîì, ñâîºþ
³ñòîðè÷íîþ ïðàâäîþ, ïîåòè÷íèì ë³ðèçìîì, âîíè áóäóòü õâè
ëþâàòè íîâ³ ïîêîë³ííÿ, ÿê³ äîòîðêíóòüñÿ äóøåþ äî ñêàðá³â
íàðîäíî¿ ìóäðîñò³.
Áîãäàí Ñòîëÿð÷óê,
ïðîôåñîð Ð³âíåíñüêîãî äåðæàâíîãî
ãóìàí³òàðíîãî óí³âåðñèòåòó.
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ÊÎËßÄÊÈ ÒÀ ÙÅÄÐ²ÂÊÈ
Ð³çäâÿí³ çâè÷à¿ òà îáðÿäè Óêðà¿íè õàðàêòåðèçóþòüñÿ áàãàòñòâîì ôîðì, âåëèêîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ ì³ñöåâèõ îñîáëèâîñòåé.
Àëå ñï³ëüíèìè ¿õí³ìè îçíàêàìè º âèñîêà ãóìàí³ñòè÷íà íàñíàãà, ñïðÿìîâàí³ñòü äî æèòòºâèõ ñïðàâ ëþäèíè, óòâåðäæåííÿ
äîáðà, ñïðàâåäëèâîñò³, ã³äíîñò³, ëþáîâ³, ñ³ìåéíî¿ é ãðîìàäÿíñüêî¿ çëàãîäè.
Îñíîâíèì êîìïîíåíòîì ð³çäâÿíî¿ îáðÿäîâîñò³ º ñâÿòà âå÷åðÿ
íàïåðåäîäí³ Ð³çäâà. Íåþ çàâåðøóºòüñÿ âåëèêèé ïåðåäð³çäâÿíèé
ï³ñò – “ïèëèï³âêà” – ³ ïî÷èíàþòüñÿ, âëàñíå, ð³çäâÿí³ óðî÷èñòîñò³.
Â íàðîäí³é òðàäèö³¿ Ñâÿòâå÷³ð çáåð³ã ÷èìàëî äàâí³õ çâè÷à¿â. Óæå ñàìà
âå÷åðÿ, ÿêà ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ ç äâàíàäöÿòè ñòðàâ, ìàº õàðàêòåð
àðõà¿÷íîãî ðèòóàëüíîãî îñâÿ÷åííÿ îñíîâíèõ ïëîä³â çåìëåðîáñüêî¿
ïðàö³. Ãîëîâíîþ ñòðàâîþ ñâÿòî¿ âå÷åð³ ñêð³çü â Óêðà¿í³ º êóòÿ – ³ç
ïøåíè÷íî¿ êðóïè, ïðèïðàâëåíà ìåäîì, ìàêîì, ãîð³õàìè.
Ñâÿòà âå÷åðÿ â íàðîäí³é òðàäèö³¿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ äîòðè
ìàííÿì ïåâíèõ ïðàâèë. Ïåðåä ïî÷àòêîì ãîñïîäàð ³ç ñèíàìè
âíîñèòü äî õàòè ³ ñòåëèòü íà äîë³âö³ ñîëîìó – “ä³äà”. Íà ñòîë³
ðîçñòåëÿþòü ñ³íî, íà ïîêóò³ ñòàâëÿòü ïøåíè÷íèé àáî â³âñÿíèé
ñí³ï – “êîðîëÿ” (ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ Óêðà¿íè â³í íàçèâàâñÿ ùå
“ä³äóõîì”, “êîë³äíèêîì”).
Ñâÿòâå÷³ð ³ Ð³çäâî – íàéá³ëüøå ñ³ìåéíå ñâÿòî, ÿêå çîáî
â’ÿçóâàëî âñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ç³áðàòèñÿ á³ëÿ îäíîãî ñòîëà. Ãëàâà
ñ³ì’¿ çàéìàâ ì³ñöå íà ïîêóò³, á³ëÿ íüîãî ïðàâîðó÷ ³ ë³âîðó÷ çà
â³êîì ðîçì³ùуваëèñÿ ñèíè é äî÷êè. Ãîòóâàòè é ïîäàâàòè íà
ñò³ë âå÷åðþ ïîâèííà îáîâ’ÿçêîâî ãîñïîäèíÿ äîìó.
Íåïîâòîðíîãî ÷àðó é óðî÷èñòîñò³, ñâÿòêîâîñò³ ³ òàºìíè÷îñò³
íàäàâàëè ñâÿòâå÷³ðí³é îáðÿäîâîñò³ âîðîæ³ííÿ, ìàã³÷í³ ä³¿,
ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè, ìàéáóòíüîãî âðîæàþ. Ö³ëèé äåíü ïåðåä
Ñâÿòâå÷îðîì íå ìîæíà áóëî ñâàðèòèñÿ, êàðàòè, ó äâîð³ é õàò³
ìàâ áóòè çðàçêîâèé ïîðÿäîê, ñïëà÷åí³ âñ³ áîðãè, çâè÷àé âèìàãàâ
ïðèïèíèòè ãí³â, îáðàçó, âîðîãóâàííÿ. Óñå öå áàçóâàëîñÿ íà
â³ðóâàíí³: ÿê áóäå íà Ñâÿòâå÷³ð ³ íà Ð³çäâî – òàêèé áóäå ëàä ó
ãîñïîäàðñòâ³, â õàò³, òàêèìè áóäóòü âçàºìèíè ì³æ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿
óïðîäîâæ ö³ëîãî ðîêó.
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Зміст
Невичерпне джерело душа народу	
Щедрівки і колядки
Веснянки
Гаївки
Кустові пісні
Купальські пісні
Жниварські пісні
Русальні пісні
Колод чані пісні
Андріївські вечорниці
Постові пісні
Дитячі пісні
Весільні пісні
Родинно-побутові пісні
Похоронні пісні
Історичні пісні
Українські думи
Українські балади
Козацькі пісні
Чумацькі пісні
Бурлацькі пісні
Наймацькі пісні
Рекрутські пісні
Січові пісні
Жартівливі пісні
Пісні літературного походження
Повстанські пісні
Пісні гімни
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