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ПЕРЕДМОВА 

 
Фольклор – органічна й невід’ємна частина культури будь-якого народу 

загалом й українського зокрема. Жанри фольклору в своїй сукупності 
становлять історично сформовану художню систему, в якій всі типи 
творів перебувають у складних і своєрідних узаємовідношеннях. У зв’язку 
з вивченням мовного змісту фольклорного тексту виникають перехідні 
дослідницькі галузі, зокрема такою є й відносно нова в україністиці галузь 
філологічного знання – лінгвофольклористика. 

Читачеві пропонуються лекції зі спецкурсу «Лінгвофольклористика 
в системі гуманітарного знання». Метою спецкурсу є визначення 
специфіки й об’єкта дослідження згадуваної вище наукової дисципліни, 
вивчення історії її становлення, визначення міждисциплінарного статусу 
лінгвофольклористики, виявлення взаємозв’язку фольклору й лінгвістики, 
навчання студентів навичкам самостійної роботи з науковою літературою, 
основам науково-дослідної роботи. 

Реалізації мети сприятимуть такі завдання: 
1) виклад основних базових понять лінгвофольклористики; 
2) окреслення зв’язку лінгвофольклористики з іншими суміжними 

гуманітарними дисциплінами; 
3) показ історії становлення лінгвофольклористики як науки й нав-

чальної дисципліни; 
4) різноаспектний опис семантики фольклорного слова, словотворчих 

і синтаксичних засобів, наявних у творах усної народної словесності; 
5) формування у студентів уявлення про методику мовного аналізу 

текстів українського фольклору.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати основні концепції та поняття лінгвофольклористики; уміти користу-
ватися науковою, довідковою, навчально-методичною літературою, розу-
міти сутність і особливості лінгвофольклористики. 

Спецкурс «Лінгвофольклористика в системі гуманітарного і філологіч-
ного знання» викладається на шостому курсі відділення української мови та 
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літератури денної та заочної форми навчання. Розрахований він на один 
семестр. На стаціонарі заплановано 32 лекційних години, у студентів-
заочників – 16 годин. 

Лекційний курс складається зі вступу «Фольклор як неоціненне 
джерело інформації про народну культуру» (4 год.) і 8 навчальних блоків: 

1. Лінгвофольклористика як наука (4 год). 
2. Фольклор і діалектна мова (2 год.). 
3. Специфіка фольклору та його мови (4 год.). 
4. Семантична своєрідність фольклорного слова (4 год.). 
5. Морфеміка слова у фольклорному тексті (6 год.). 
6. Синтаксичні особливості народнопоетичних текстів (4 год.). 
7. Поняття про зіставну й кроскультурну лінгвофольклористику (2 год.). 
8. Фольклорна картина світу й інші базові поняття лінгвофолькло-

ристики (2 год.). 
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ФОЛЬКЛОР ЯК НЕОЦІНЕННЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО НАРОДНУ КУЛЬТУРУ 
 
 

Формування духовних цінностей суспільства неможливе без вив-
чення культурних явищ і традицій минулого. Фольклор – це невід’ємна 
частина української культури. Він є вмістилищем різноманітної 
інформації – про життя народу, його побут, звичаї, традиції, вірування, 
сподівання. Фольклорні тексти містять у собі світоглядні уявлення 
народу про буття загалом, бо постають унаслідок нагромадження 
життєвого досвіду та спроби його творчого переосмислення. 
Фольклор слід розуміти надзвичайно широко. В ньому є художньо-

естетичне й міфологічне начало. Дохристиянський світогляд, вірування, 
народна психологія органічно увійшли в систему усної народної твор-
чості, особливо до її найдавніших жанрів. Слід зауважити, що знання 
давньої міфології відкриває нові можливості до розуміння багатьох 
жанрів фольклору як функціональної системи в цілому. В Україні під 
фольклором зазвичай розуміють усну народну творчість, інакше 
кажучи, – усну словесність як сукупність текстів. Але останнім часом 
в українській науці позначилась тенденція до розширення поняття про 
фольклор, в яке пропонують включити не лише народну художню твор-
чість (словесну, музичну, танцювальну, драматичну, прикладну),  
а й будь-які прояви народних звичаїв. Так, наприклад, у підручнику 
«Українська усна народна творчість» М. Б. і З. Б. Лановик як най-
давніший пласт народної творчості розглядається магія, подано там і 
дохристиянські вірування давніх слов’ян, давню праслов’янську 
міфологію 1. «Майже всі дослідники усної народної творчості 
(зауважують автори цього підручника) одностайні в думці, що первісні 

                                                 
1 Лановик М. Б. Українська усна народна творчість: підручник / М. Б. Лановик, 
З. Б. Лановик – К. : Знання-Прес, 2006. – 591 с. 
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язичницькі обряди та ритуали є першоосновою та джерелом ви-
никнення усної народної творчості, оскільки вони поєднують словесні, 
музично-пісенні, хореографічні елементи, які згодом стали основою 
поділу народних творів на епічні, ліричні та драматичні» 2. Міфологія 
українського народу не має якої-небудь цілісної фіксації. До початку 
наукового зацікавлення уснопоетичною творчістю, коли почалося 
цілеспрямоване записування та вивчення окремих текстів та жанрів, 
найдавніші твори, безумовно не дійшли. Це було спричинено їх усним 
побутуванням, у процесі якого вони змінювалися під впливом світо-
глядних та суспільно-історичних поглядів. При цьому елементи 
давніших епох затирались, натомість з’являлися нові. Тому відгомін 
найдавніших епох систем усної народної творчості дійшов до наших 
днів у формі окремих вкраплень, образів, деталей народних текстів, що 
належать до значно пізніших періодів творення. Але вони разом 
з археологічними, етнографічними пам’ятками давньої культури є 
матеріалом, що дає певне уявлення про доісторичні часи українського 
етносу. Отже, елементи давніх міфологічних уявлень, сюжетні мотиви 
ритуальних дійств опосередковано (зазвичай у поетично трансфор-
мованих формах) збереглись у фольклорних текстах (казках, легендах, 
обрядових піснях, баладах) 3. Таким чином, незважаючи на те, що до 
нашого часу не збереглися в чистому вигляді міфи слов’ян загалом 
й українського народу зокрема, їхні сліди та залишки знаходимо 
в образах і звичаях, у багатьох фольклорних жанрах – веснянках, замов-
ляннях, колядках, щедрівках, купальських і русальних піснях та ін. 
Пов’язаний також тісно з давньослов’янською міфологією й народний 
епос, наприклад, бувальщини, легенди, перекази, які черпають із неї 
фабули, сюжети, мотиви та образи. Знаходимо багато міфологічних 
елементів і в казках, але вони відрізняються від міфічного світо-
сприйняття своїм ставленням до дійсності (описувані в казці події не 
сприймаються як реальність). 
Є. О. Костюхін, пишучи про типи світового фольклору, виділив 

зокрема й архаїчний, тобто такий, що виникає й складається у народів, 
які знаходяться на первісному ступені розвитку (час, коли писемності 
ще немає, і вся культура є усною). Це, як він зазначає, «фольклор людей 
із міфологічним мисленням» 4, а ми додамо: не тільки мисленням, 

                                                 
2 Там же, С. 68. 
3 Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, 
В. І. Теремка. – К. : ВЦ «Академія», 1997.– С. 464. 
4 Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору : учеб. пособие для вузов / 
Е. А. Костюхин. – М. : Дрофа, 2004. – С. 23. 



8                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

а й свідомістю. Міф – це найдавніша поезія, і наскільки вільними й різно-
манітними можуть бути поетичні погляди народу на довколишній світ, 
настільки вільні й різноманітні витвори його поезії 5. Міфологія, 
як і фольклор, теж має естетичну значущість. Фольклорний твір і міф 
споріднює народна вигадка. Щоправда, уснопоетична вигадка народу 
усвідомлюється ним як правдоподібна, але все ж таки несправжня, тобто 
така, що не має підтвердження в об’єктивній дійсності, а вигадці 
міфологічній не властиве навіть усвідомлення своєї фантастичності. Крім 
того, творець міфу залишається невідомим, і фольклор теж вважається 
переважно безавторським (колективним). Зрозуміло, що український 
народ первісну стадію розвитку давно пройшов, але міфологія українців, 
як і слов’ян загалом, не збереглася. Язичницькі уявлення про світ були 
витіснені християнством. Однак давні (міфологічні) уявлення про світ 
збереглись у повір’ях, численних обрядах, лягли в основу пізніших 
уснословесних художніх структур, створених українським народом. 
Отже, усна народна творчість виступає вмістилищем багатовікових 

традицій, звичаїв, обрядів, вірувань, віддзеркалює духовність усіх про-
шарків суспільства. Значення фольклору для культури є чи найбільшим 
і не найвагомішим, він відбиває й репрезентує унікальні ментальні 
особливості, притаманні українському народові. За ними розпізнається 
українець та його характер. Духовне багатство української нації 
нерозривно пов’язане не лише з історичними подіями, які відбуваються 
навколо, а й із красою, силою та прагненнями щирої і волелюбної душі 
українця. Вважається, що знання фольклору якогось народу є знайом-
ством із цим народом, адже через усну народну творчість відкривається 
найголовніша сфера духовності кожного етносу.  
З історичного погляду, фольклор – це відтворення мовнопоетичними 

засобами важливих для народу віх. Так, наприклад, в історичних піснях, 
думах українці відобразили власне ставлення до історії свого ста-
новлення й розвитку з ХV століття, а також певною мірою і зафіксували 
ставлення простих людей до знакових історичних подій. У них ідеться 
про мужніх та завзятих героїв, ватажків визвольних рухів, народних 
лідерів, які у важкі для країни часи боролися за свободу (Байду 
Вишневецького, Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Данила 
Нечая, Івана Богуна, Нестора Морозенка, Семена Палія, Івана Гонту, 
Максима Залізняка, Устима Кармалюка, Олексу Довбуша, Лук’яна 
Кобилицю, про січових стрільців і вояків УПА та ін.). Ставлення народу 
до тих чи інших суспільно-політичних явищ (козаччини, кріпацтва, 

                                                 
5 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В трёх томах: репринтное 
издание / А. Н. Афанасьев. – М. : Индрик, 1994. – Т. 1. – С. 11–12. 
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бурлакування, жебракування, чумакування, ремісництва, наймитства, 
заробітчанства, рекрутчини, жовнірства, каторги, емігрантства, 
колективізації та ін.), а також сподівання різних соціальних верств 
населення так чи інакше можна простежити за відповідними суспільно-
побутовими піснями (козацькими, чумацькими, ремісницькими, солдат-
ськими та рекрутськими, жовнірськими (вояцькими), бурлацькими, 
наймитськими, жебрацькими, заробітчанськими, емігрантськими, 
тюремно- каторжанськими та ін.). Такі пісні, зрозуміло, переважно 
відображають почуття та емоції людей, що належать до певної соціальної 
групи, але через них ми можемо відтворити властиві для зображуваного 
часу народні прагнення загалом. Однак слід критично і з обережністю 
підходити до фольклорних текстів радянського часу, які часто-густо не 
відбивають справжніх прагнень українського народу, а отже можуть не 
містити правдивої інформації про епоху, про її реальне сприйняття 
широкими народними верствами та надану радянській добі оцінку 
простим людом.  
Інформацію про дошлюбні взаємини, сімейний побут і родинні 

стосунки українців можна отримати з родинно-побутових пісень. 
З календарно-обрядової поезії дізнаємося про свята, обряди, вірування, 
різні етапи цілорічного господарського циклу народу, сільськогосподар-
ську працю українців загалом тощо.  
Для сфери виховання фольклорні твори мають особливо важливе 

значення, оскільки вони містять у собі безліч образів, ідеальних для 
наслідування. Народна пісня через свою популярність та простоту 
відіграє суттєву роль у становленні патріотичних настроїв. Фольклор 
є джерелом формування моральної поведінки та естетичних вражень 
дітей та підлітків, а також скарбницею досвіду, джерелом натхнення 
для дорослих. Людина лише тоді стає людиною з великої літери, коли 
вона з дитинства засвоює мову, а з нею і культуру свого народу, 
приклади достойної поведінки, гідного ставлення до оточення. Всі тон-
кощі культури народу відображаються в його мові, яка специфічна й 
унікальна, оскільки по-різному фіксує в собі світ та людину в ньому. 
Основна виховна роль фольклорних текстів полягає в позитивному 
впливові на молоде покоління, правильному формуванні нації. 
Про невичерпне багатство народної мудрості в царині виховання людей 
свідчать такі фрагментарні жанри фольклору, як прислів’я та приказки. 
Вони воістину є геніальними складниками народної педагогіки. У них 
зосереджено досвід і мудрість народу. Наведемо зокрема приклади 
прислів’їв, що стосуються проблем розумового виховання людини: 
«Талановитими людьми стають лише у праці»; «Хто закінчує вчитися, 
той перестає жити». 
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Тексти усної народної творчості, використані у навчанні, спрощують 
процес набуття знань. Так, наприклад, найбільшу групу забавлянок 
становлять пестушки – коротенькі віршики, які виконуються в поєднанні 
зі своєрідними рухами чи вправами, якими дорослий пестить дитину, 
підбадьорює, спонукає до певного виду діяльності і т. ін. Простота 
побудови таких віршиків, милозвучність приваблива для слуху маленьких 
дітей. Звучання звуконаслідувальних слів, які супроводжують певні рухи, 
сприяють мовному та фізичному розвиткові дитини. Такі вправи захоп-
люють елементами гри, вони збуджують інтерес, розвивають емоційність, 
спостережливість, розважають, а водночас дитина знайомиться з нав-
колишнім світом, побутом, отримує нову інформацію про щоденне життя 
людини. Для дітей старшого віку (3–5 років) народ створив забавлянки, 
які побудовані вже не на фізичних рухах чи елементах гри. Це – віршовані 
казочки з елементами сюжетності й оповідності, наприклад «Пішла киця 
по водицю»: – Ой піди ж ти, кицю, / Піди по водицю. / Та не впади 
в криницю. / Пішла киця по водицю / Та й упала у криницю. / Біжить 
котик рятувати, / За вушечко витягати. / Витяг кицю за вухо /  
Та й посадив, де сухо: / – Лежи, кицю, тута, / А я знайду прута! – 
/ Іще прута не знайшов, / А вже киці не знайшов. / 
Інтерес дитини захоплює сам текст. Він досить простий, щоб дитина 

могла його зрозуміти, однак деякі його елементи збуджують цікавість, 
сприяють розвиткові уяви чи інших видів мисленнєвої діяльності. 
Розвивають логічне мислення, вміння порівнювати явища довколиш-
ньої дійсності й загадки. 
Традиції усної народнопоетичної творчості сягають глибини віків. 

Фольклорний твір – це засіб спілкування, спосіб передавання інфор-
мації між поколіннями. За В. А. Масловою, мова не лише відображає 
реальність, а й інтерпретує її, створюючи особливу реальність, в якій 
живе людина. Мова є дорогою, якою ми проникаємо не лише в сучасну 
ментальність нації, а й у розуміння давніми людьми світу, суспільства 
та самих себе. Відгомін давно минулих років, переживши віки, збері-
гається сьогодні в приказках, прислів’ях, казках, піснях та інших 
символах культури 6. Той факт, що лінгвістика звертається до куль-
турних цінностей, дає впевненість говорити про те, що мова є формою 
самовираження народу. Як зазначає Є. Ф. Тарасів, «для виконання 
мовленнєвих дій, тобто для сприйняття та побудови мовленнєвих 
висловлювань, недостатньо лише мовних знань: для конструювання, 
змісту та сенсу мовленнєвих висловлювань необхідні також знання про 
                                                 
6 Маслова В. А. Лингвокультурология : учебное пособие / В. А. Маслова. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 
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світ (енциклопедичні знання), знання про мову і світ вичерпують зміст 
свідомості, цей зміст формується в процесі набуття культури та 
є ментальною формою культури поряд з її предметною та діяль- 
нісною формами» 7. 
Жанри фольклору в своїй сукупності становлять історично сформо-

вану художню систему, в якій всі типи творів перебувають у складних 
і своєрідних взаємовідношеннях 8, і ця система ще й досі потребує 
ґрунтовних наукових досліджень. Так, наприклад, у зв’язку з вивченням 
мовного змісту фольклорного твору виникають перехідні галузі дослі-
дження усного народного тексту, проте незалежно від назви напрямів, 
до сфери інтересів яких входить фольклор (етнолінгвістики, етносоціо-
лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвофольклористики, фольклорис-
тики, філологічної фольклористики та ін.), вивчення мови фольклору – 
далеко не вирішене завдання. Її дослідження лишається цікавим і 
перспективним завданням для будь-якого вченого-філолога, бо й досі ще 
в україністиці не сформовано окремої лінгвофольклористичної школи, 
не створено банку даних народнопоетичних текстів, не ведеться системна 
робота над укладанням словників мови усної словесності, хоча й не 
можна сказати, що в українській лінгвістиці зовсім нічого не робиться 
в цьому плані, оскільки українським науковцям все ж таки належить 
значна кількість праць у цій галузі 9.  
Загалом український фольклор і його мова є неоціненним джерелом 

інформації про наш народ, його історію, культуру, естетичні смаки 
і вподобання, поведінкові стереотипи і моральні норми та цінності. 
Він також є засобом передавання такої інформації між поколіннями. 
Як справедливо зазначає М. І. Кравцов, «фольклор відображає і народну 
філософію, і політичні устремління, і моральні норми, і естетичні 
принципи, що виводить його за межі побутових функцій» 10. Усна 
народна творчість містить у собі неоціненний матеріал для вивчення 
традиційних етико-естетичних засад українського народу, а також 
відображає еволюцію ідеалів, яка відбулася в процесі історичного 
розвитку нації. На нашу думку, усна словесна творчість є носієм гене-
тичної пам’яті народу, а також ефективним засобом її збереження. 

                                                 
7 Тарасов Е. Ф. Язык как средство трансляции культуры / Е. Ф. Тарасов // Язык как средство 
трансляции культуры. –  М., 2000. – С. 50. 
8 Мишанич С. В. Система жанрів в українському фольклорі / С. В. Мишанич / Рад. школа. – 
1990. – № 2. – С. 24–30. 
9 Данилюк Н. Лінгвофольклористичні студії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. / 
Н. Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 2007. – №3–4. – С. 6. 
10 Кравцов Н. И. Проблемы теории фольклора / Н. И. Кравцов // Проблемы фольклора. – М.: 
Наука, 1975. – С. 5. 
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Отже, фольклорні тексти, зважаючи на відзначене вище, становлять 
цікавий і цінний об’єкт для різних гуманітарних (у першу чергу філо-
логічних) студій. 
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РОЗДІЛ I 

                                        

ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКА ЯК НАУКА 
 

 
Термін «лінгвофольклористика» був запропонований у 1974 р. 

О. Т. Хроленком. Того року вийшли дві його публікації. Одна в збірнику 
наукових праць кафедри російської мови Курського державного 
педінституту – «Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о ком-
плексном подходе к изучению языка фольклора», друга – «Что такое 
лингвофольклористика?» – в науково-популярному журналі «Русская 
речь». Предметом дослідження цієї відносно нової наукової галузі було 
визначено мову фольклору. Однак слід зазначити, що основи мовности-
лістичного вивчення усної народної словесності в Україні були закладені 
ще працями І. І. Срезневського, М. І. Костомарова, О. О. Потебні, 
П. Г. Житецького, М. Ф. Сумцова та інших дослідників мови українського 
фольклору кінця ХІХ – початку ХХ ст. Однак спеціальна наукова 
дисципліна почала формуватися лише в двадцятому сторіччі. Лінгво-
фольклористика як окрема галузь філології виникла на межі фольклору, 
стилістики та мовознавства у середині ХХ ст. Починаючи з цього часу, 
в україністиці поступово з’являється ціла низка праць, присвячених мові 
усної народної творчості, зокрема наукові студії І. І. Огієнка, 
Л. А. Булаховського, В. С. Ващенка, А. П. Коваль, C. Я. Єрмоленко, 
К. Ф. Шульжука, А. М. Поповського, В. А. Чабаненка, В. В. Жайворонка, 
Л. І. Мацько, І. Г. Матвіяса, А. К. Мойсієнка, Н. О. Данилюк, О. І. Сімо-
вич, Н. М. Журавльової, Т. П. Беценко, Н. С. Колесник та ін. Потреба 
у лінгвофольклористиці як окремій галузі наукової творчості зумовлена 
власне її об’єктом та предметом дослідження і полягає в необхідності 
пізнання глибинної специфіки мови народної словесності, що відкриє 
можливості для осмислення природи фольклорного слова як закономірної 
реалії етнобуття – духовного і матеріального. Пізнання світу взагалі 
неможливе без пізнання мовної і водночас фольклорної картини світу. 
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Зв’язок лінгвофольклористики з гуманітарними дисциплінами 

Лінгвофольклористика – наукова і навчальна дисципліна, яка має 
тісні зв’язки з різними гуманітарними науками, в першу чергу філо‐
логічними і суспільствознавчими. Тісно пов’язана зокрема лінгвофольк‐
лористика із літературознавством (наукою, яка досліджує художню 
літературу і становить собою систему наукового знання про мистецтво 
слова). Саме слово є першоелементом художньої літератури, а воно має 
як смислове (семантичне) наповнення, так і естетичне; не тільки 
повідомляє щось розумові, але й, звертаючи нашу увагу на себе, 
впливає на почуття та емоції людини своєю образністю, незвичністю, 
неповторністю, звуковою організацією, ритмом. Лінгвофольклористику 
цікавить смислове й емоційно-оцінне наповнення лексем, уживаних у 
тестах усної народної творчості. Отже, обидві дисципліни, кожна по-
своєму, вивчають явища словесності. Літературознавство – переважно 
факти художньої професійної літератури, а лінгвофольклористика – 
вербальні засоби фольклору. Крім того, література виросла з фольклору, 
традиції усної народнопоетичної творчості сягають глибини віків, вони 
давніші за професійну літературу, яка ввібрала в себе багатство її рис. 
Літературознавця може цікавити зокрема вплив засобів фольклору на 
формування творчості певного професійного письменника. Взаємо-
вплив і взаємозв’язки фольклору та літератури складні й різноманітні. 
Численні приклади такого взаємовпливу фольклорно-літературних 
зв’язків є важливою проблемою вивчення як для літературознавства, 
так і для фольклористики. Переплетення фольклору з літературою 
вимагає при аналізі як цих явищ загалом, так і конкретних окремих рис 
поєднання елементів літературознавчих та фольклористських методів 
дослідження. Літературознавчий аналіз може встановити, описати 
явище чи закономірність у фольклорі, його поетиці, але не спроможний 
їх пояснити. Крім того, предмет лінгвофольклористики знаходиться на 
схрещенні з поетикою, частиною літературознавства, яка вивчає її 
конкретні сегменти – композицію, поетичне мовлення, версифікацію. 
Тому результати відповідних досліджень можуть зробити внесок і в цю 
галузь науки. 

Щоб дослідити усну народну творчість в усій її розмаїтості, 
створили окрему спеціальну науку фольклористику. Виникненню 
фольклористики як науки передував багатовіковий досвід збирання 
(записування) фольклорних текстів та їх оброблення у творчості 
письменників, режисерів, композиторів. Залежно від наукових уявлень 
про предмет фольклористики змінювалися її межі та місце серед інших 
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наук. Вона почала формуватися з початку ХІХ ст. На ранніх етапах 
становлення фольклористика визначалася то як галузь етнографії, то як 
розділ літературознавства чи музикознавства. Її розглядали і як 
допоміжну дисципліну інших наук, наприклад, історії культури та 
соціології. В узагальненому розумінні ми можемо стверджувати, що 
фольклористика в галузі вивчення специфіки фольклору, його поетики в 
своїх описувальних елементах є наукою літературознавчою, але сьогодні 
вона є науковою самостійною наукою, зі своєю структурою і своїми мето-
дами дослідження. Зараз на теренах колишнього СРСР фольклористику 
вивчають у курсі філології, а в Західній Європі, США – як складову 
етнографії. Сьогодні фольклористика – це наука, що вивчає законо-
мірності та особливості розвитку фольклору, характер і природу, сутність, 
тематику народнопоетичної творчості, її специфіку та спільні риси 
з іншими видами мистецтва; особливості побутування та функціонування 
текстів усної словесності на різних етапах розвитку, жанрову систему 
і поетику. Зв’язок же лінгвофольклористики з фольклористикою є оче-
видним уже з самої назви цієї наукової і навчальної дисципліни. 
Вищезазначені галузі наукового знання досліджують усну народну 
творчість. Звичайно, кожна по-своєму. Фольклористику цікавить система 
жанрів народної художньої словесності, тематика творів фольклору, 
особливості поетики. Лінгвофольклористика вивчає різнорівневі особли-
вості мовноструктурної, мовностилістичної, художньо-образної органі-
зації текстів усної народної творчості; закономірності фольклорного 
стилетворення; мовностильову структуру фольклорного різновиду худож-
ньої творчості як колективної естетичної інтелектуальної діяльності 
етномовців. Її цікавлять більше мовні особливості фольклорних текстів. 
Звичайно, й фольклористика має дотичність до словесних явищ усної 
народної творчості, побіжно вивчає їх, бо будь-які художньо-образні 
засоби створюються за допомогою слова. Отже, її в першу чергу цікавить 
слово як образотворчий художній засіб, проте, очевидно, її меншою 
мірою цікавить смисловий (семантичний) бік фольклорного слова, в який 
заглиблюється лінгвофольклористика. Але, очевидно, цю відносно нову 
галузь наукового знання не варто розглядати тільки як таку, що 
займається вивченням мови фольклорних текстів. Лінгвофольклористичні 
студії повинні охоплювати весь арсенал мовних одиниць, використо-
вуваних для називання реалій народного побуту, народних звичаїв, 
обрядів, повір’їв тощо. 

Пов’язана лінгвофольклористика і з лінгвістикою, яку цікавить 
людська мова загалом. Згадувана ж дисципліна теж вивчає мову, але 
частково, лише різнорівневі мовні особливості текстів усної народної 
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творчості. Крім того, більшою чи меншою мірою лінгвофольклористика 
пов’язана з цілою низкою наук: мовознавчого плану – історією мови, 
діалектологією, стилістикою, лексикографією, лінгвокультурологією, 
етнолінгвістикою. Історія мови – це наука, що вивчає походження, 
становлення, основні тенденції історичного розвитку української мови. 
Комплексно вивчити шляхи формування мови народу – означає дослідити 
лексичний, фонетичний і граматичний матеріал, який свідчить про зміни, 
що відбулися в мові на певних етапах її становлення. Мова ж фольклору, 
особливо на стадії зародження так званої нової української літературної 
мови, суттєво впливала на формування і розвиток усної і писемної мовної 
практики українського народу. Вона дає цінний матеріал для історії мови, 
допомагає дослідити розвиток і становлення певних мовних явищ. Отже, 
факти усної народної творчості, разом із надбаннями археології, 
етнографії є тими даними, що допомагають реконструювати стан роз-
витку мови у певний часовий період.  

Фольклорні твори (пісня, казка та ін.) – це відносно чіткий фактор 
регіональної належності. Тому лінгвофольклористика безпосередньо 
пов’язана з діалектологією. П. Г. Богатирьов зауважив таке: «В основі 
мови літератури лежить літературна мова, в основі мови фольклору 
лежить діалект. Мова літератури – це літературна мова в її естетичній 
функції, мова фольклору – це діалект у його естетичній функції. Аналіз 
літературної мови в його естетичній функції неможливий, якщо ми не 
знаємо літературної мови в її комунікативній функції, як неможливо 
виявити специфіку мови фольклорного твору того чи іншого жанру, не 
знаючи діалекту, на якому виконується цей твір, діалекту в його 
комунікативній функції» 11. Діалектологи неодноразово відзначали 
помилки в аналізі художніх засобів мови, коли дослідники приймали за 
специфічні риси фольклорних творів явища, які широко розповсюджені 
не тільки в уснопоетичних текстах, але й розмовній мові, говірковому 
мовленні. Тому лінгвофольклористика обов’язково має враховувати 
діалектні дані. Крім того, під час дослідження окремих мовних рівнів 
(лексики, фразеології, а частково граматики і навіть фонетики) іноді 
фольклорні матеріали можуть бути досить надійним джерелом, особливо 
якщо вони коригуватимуться також власне діалектологічними даними. 
Останнє найбільшою мірою стосується зразків усної народної творчості, 
зокрема пісень, які в багатьох випадках переносяться з однієї місцевості 
в іншу з дотриманням діалектних особливостей, що можуть бути й не 
властивими тій місцевості, де ця пісня заново побутує. Графічні системи, 

                                                 
11  Богатырёв П. Г. Язык фольклора / П. Г. Богатырёв // Вопросы языкознания. – 1973. – 
№ 5. – С. 106. 
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якими користувалися для записування діалектних і фольклорних мате-
ріалів, відрізняються одна від одної. Якщо фольклористи в своїх записах 
часто користувалися звичайним письмом, то діалектологи використо-
вували різні системи фонетичного письма, так званої фонетичної 
транскрипції.  

Отже, лінгвофольклористика пов’язана з діалектологією, оскільки 
тексти усної народної творчості так чи інакше є зразками різних тери-
торіально-мовленнєвих утворень певної національної мови. Вивчення ж 
діалектів на базі пісенного фольклору дає інформацію про стійкі вирази 
та фонетичні відмінності й т. ін. Крім того, фольклорні тексти спри-
чинюють виникнення великої кількості питань проблемного характеру, 
кожне з яких може стати окремим напрямом наукового пошуку. 
Таким напрямом, зокрема, може бути фольклорна діалектологія.  

Об’єктом лінгвофольклористики є вербальна складова фольклору 
(передусім фольклорний текст), вивченням якої займається і стилістика 
(розділ мовознавства, що вивчає функційно-стильові засоби  мови та їхнє 
застосування з погляду норм, їхніх варіантів і відхилень). Основний 
предмет вивчення вищезазначеної дисципліни – стиль в усіх мовознавчих 
значеннях цього терміна (індивідуальна манера виконання мовленнєвих 
актів, функціональний стиль мовлення, стиль мови і. т. ін.). Стилістика 
також досліджує еволюцію стилів у зв’язку з історією літературної мови, 
мову художнього твору в її еволюції, експресивні засоби мови, фігури та 
тропи. Предметом же лінгвофольклористики є вивчення й опис мови 
фольклору, зокрема експресивних та емоційно-оцінних словесних засобів 
уснонародного тексту.  

Тісно пов’язана описувана галузь наукового знання і з лексико-
графією. Фольклорне слово може і має бути об’єктом словникарства. 
Хоча в Україні ще відсутні словники мови усної народної творчості, але 
фольклорна лексикографія є одним із пріоритетних напрямів лінгво-
фольклористики. Створення словників мови фольклору має стати одним 
із головних практичних завдань цієї галузі знання.  

Тісно переплітається лінгвофольклористика з лінгвокультуро-
логією та етнолінгвістикою. Тому що вона вивчає мовні факти, 
пов’язані як з культурою народу, так і народною (етнічною) дійсністю, 
засвідченою у різних формах українського фольклору. Відповідно мова 
фольклору, мова народної творчості – доволі складні та неоднозначні 
поняття (наприклад, мова народної пісні й мова народної весільної 
обрядовості постають різними фактами національної дійсності, через те 
потребують різних підходів у дослідженні). 

Можна опосередковано говорити і про зв’язки лінгвофолькло-
ристики з історією народу. Фольклор – явище історичне, тому вимагає 
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стадіального вивчення з урахуванням історичних факторів, рис та подій 
кожної конкретної епохи. Завдання дослідження усної народної твор-
чості полягає також у тому, щоб виявити, як нові історичні умови чи їх 
зміна впливають на фольклор, що саме зумовлює появу нових жанрів, 
а також у виявленні проблеми історичної відповідності фольклорних 
жанрів, зіставлення текстів з реальними подіями, історизм окремих 
творів. Крім того, фольклор часто сам може бути історичним джерелом.  

Безпосередньо фольклор пов’язаний із музикою. Музичність та 
співучість є характерними рисами українського народу. Роль народної 
пісні тут теж неоціненна, адже проста народна музика в єдності з текстом 
утілює ставлення народу до дійсності. Фольклорна пісня не існує без 
мелодії, що викликає слухові враження та образи і в самих учасників 
виконання твору, і в його слухачів. Неодноразове повторення улюблених 
фольклорних пісень вкорінювало індивідуальні та колективні традиції 
прадідів. Через пісню передавалися ті почуття та переживання, які 
неможливо та недостатньо було просто виразити словами. Характерна 
мелодія створювала відповідний настрій та атмосферу. Така пісня здатна 
окрилювати, підносити настрій, надихати на сміливі, часом відчайдушні 
вчинки. Про практику народної пісні, що існувала в найдавніші часи на 
теренах України, можна судити зі старовинних обрядових пісень. Багато 
з них є відбитком цільного світогляду часів первісної людини, 
що розкриває ставлення народу до природи та її явищ. 

Пов’язана лінгвофольклористика також із такими суспільство-
знавчими науками, як етнографія та етнологія. Так чи інакше побут 
народу, його культура, народні знання, світогляд, вірування, обряди, 
звичаї відбиваються і в текстах фольклору. Можна говорити і про 
зв’язок із соціологією, бо твори усної народної словесності певною 
мірою містять інформацію про життя окремих верств населення, 
відбивають закони, за якими вони живуть. При бажанні можна віднайти 
навіть зв’язки не тільки з гуманітарними, а й природознавчими наука-
ми, наприклад, медициною, що безпосередньо відбивається в народних 
поглядах на лікувальні властивості рослин та інших елементів природи, 
народній вірі в цілющу дію слова, гідрометеорологією (народні прик-
мети передбачення погоди) і т. ін. 
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Становлення вітчизняної лінгвофольклористики 
 

Передумови для виникнення української лінгвофольклористики 
вбачаємо ще в ХІХ столітті. Саме на цей час припадає збирацько-дослід-
ницька діяльність М. А. Цертелєва, М. О. Максимовича, Й. М. Бодян-
ського, П. О. Куліша, М. І. Костомарова, О. О. Котляревського, 
О. О. Потебні та інших їхніх сучасників. Вихідця з княжого грузинського 
роду М. А. Цертелєва вважають одним із перших дослідників і видавців 
української народної поезії, а його збірник «Опыт собрания старинных 
малороссийских песен» (Санкт-Петербург, 1819 р.) – таким, що поклав 
початок українській фольклористиці. До нього ввійшли думи, записані з 
уст сліпого бандуриста: «Про втечу трьох братів із міста Азова»; 
«Про Олексія Поповича або про бурю, яку перетерпіли козаки на 
Чорному морі»; «Про смерть Івана Коновченка, або Про похід козаків 
проти татар»; «Про хитрість Богдана Хмельницького у відкритті відносин 
Барабаша з поляками»; «Про похід гетьмана Богдана Хмельницького в 
Молдавію»; «Про смерть гетьмана Богдана Хмельницького і обрання 
гетьманом сина його Юрія»; «Смерть козака Федора Безрідного»; «Сум 
сестри в розлуці з братом», «Від’їзд козака від родини», а також історична 
пісня «Про зраду гетьмана Мазепи». Вступна частина до збірки 
«Розмірковування про старинні малоросійські пісні» була присвячена 
загальним проблемам українського фольклору, зокрема, народним думам. 
Р. Ф. Кирчів вважає, що це не лише «перша друкована збірка народних 
дум, але й перша спроба дослідницького погляду на цей жанр усної 
народної творчості українців» 12. Щоправда, самі зафіксовані тексти дум 
уявляються їх збирачеві не як самодостатні твори, а як залишки, руїни 
колишнього епосу. Більшість сторінок цієї статті, як влучно зауважив 
Р. Ф. Кирчів, присвячено «захопленій характеристиці високої поезії 
народних дум, їх вражаючої живописності й особливої багатої 
почуттєвості» 13. М. А. Цертелєв, пишучи про мову українських дум, 
                                                 
12 Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збирання 
і вивчення) / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. – 2006. –  № 1. – С. 63. 
13 Там само, С. 63. 



20                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

зауважує: українська народна поезія переповнена емоційністю з тонкою 
тінню суму, що, можливо, зумовлений бідами, які більше трьох століть 
безперервно обтяжували Україну 14. Своїми міркуваннями про народну 
словесність, її пізнавальну сутність і високу поетичність, примітками 
і заувагами до текстів дум видавець збірки великою мірою спрямовував 
увагу до народної поезії як об’єкта наукового вивчення. О. М. Пипін 
цілком мав підстави назвати М. А. Цертелєва першим, хто «звернувся 
до вивчення української народної поезії», керуючись не тільки спону-
ками місцевого патріотизму, але й «першими неясними догадками про 
наукову важливість дослідження народнопоетичних пам’яток» 15. 

Значний внесок у становлення фольклористики зробив М. О. Макси-
мович. У 1827 р. у Москві він видав збірку «Малороссийские песни». 
У передмові автор відзначає привабливість української народної пісні, 
підкреслює її виховне значення, а сам фольклор розглядає як засіб 
пізнання народу, його звичаїв, культури. Пізніше виходять збірки 
М. О. Максимовича «Українські народні пісні» (1834), «Збірка україн-
ських народних пісень» (1849). Відомий фольклорист подав цікаві поради 
стосовно методики записів: подавати їх в тому ж вигляді, як співають 
у селах, бажано з мелодією. Одним із перших М. О. Максимович почав 
називати епічно-ліричні твори думою, подав він також і характеристику 
ознак цього жанру.  

Публікував тексти українських народних пісень і дум, зібраних на 
території Харківської, Полтавської та Катеринославської губерній, 
І. І. Срезневський у збірнику «Запорожская старина» (1833–1838 рр.). 
У фольклорі він убачав багатюще джерело для майбутніх поетів.  

У 1836 р. був опублікований збірник «Малороссийские и червоно-
русские народные думы и песни» П. А. Лукашевича (176 пісенних 
творів і одне заклинання). Збірник виданий анонімно. Укладач збірки 
репрезентує себе в якості рятувальника української народної пісні. 
У ній, щоправда, чи не вперше були представлені зразки народної 
творчості, що виникали на західноукраїнських землях.  

Цікаву збірку українських народних пісень під назвою «Народные 
южнорусские песни» видав у 1654 р. А. Л. Метлинський. У передмові 
видавець висловив захоплення народним словом, воно для нього пере-
повнене прадідівських повчань, багатого життєвого досвіду. Збірник 
складається із шести розділів з підрозділами. До першого увійшли пісні 

                                                 
14 Цертелев.Н. А. Рассуждение о старинных малороссийских песнях / Князь Цертелев // 
Опыт собрания старинных малороссийских песней. – СПб. : В Тип. Карла Крайя, 1819. – С. 12. 
15 Пыпин А. Н. История русской этнографии. – Т. 3. Этнография малорусская / 
А. Н. Пыпин. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. – С. 12. 
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«життєві» – ті, що «стосуються життя чи віку людини, що мають за свій 
предмет життєві події і випадки, стани і відносини, почуття, що 
виникають з них і при них від колиски до могили» 16. Розділ поділений 
на підрозділи: колискові; любовні; весільні; сімейно-родинні; поми-
нальні. До цих пісень упорядник подав детальний опис звичаїв та 
обрядів. Збирач зауважив: «Одруження супроводжується сімейними та 
родинними взаєминами та подіями, і почуття, що виникають при цьому, 
виражаються в піснях, які супроводжують людину все її життя, при 
сходженні її до старості та смерті» 17. У цих піснях звучать переважно 
сумні мотиви нещасливого сімейного життя через шлюб з нелюбом за 
розрахунком, туги молодої жінки, що живе на чужині, смерті жінки 
через нешанобливе ставлення чоловіка, зради, нещасливої долі, туги 
вдови за чоловіком. Видавець подає паспортизацію пісень, вказуючи 
місце запису, але, на жаль, не зазначає, від кого записано твори. 
До «поминальних плачів і голосінь» належать три різновиди плачів: 
«плач матері над дитиною», «плач дітей над матір’ю», «плач дочки над 
могилою матері». Другий розділ – пісні «рокові», тобто календарно-
обрядові: веснянки; русальні; купальські; петрівочні; косарські; 
гребецькі; зажнивні; осінні. Не можна не зазначити своєрідний підхід 
А. Л. Метлинського до порядку розташування пісень: у них рік 
починається з весни, а закінчується зимою, без дотримання традицій-
ного відліку часу. Упорядник подає до «зажнивних» пісень опис 
обрядів «борода» 18 і «вінок» 19, вказуючи на значення цих речових 
реалій. У змісті відсутні календарно-обрядові пісні зимового циклу, 
зокрема «Колядки», «Щедрівки» («Під новий рік») і «Новорічні» 
(«На новий рік при засіванні»), що можна пояснити ретельним 
цензурним переглядом збірника. У третьому розділі – пісні морально-
повчальні – наведено «Думу про вдову та синів», що має три варіанти, 
записані в різних частинах України; настанови матері синові щодо 
одруження («Дума про сон і про жену»), тяжке життя заміжньої жінки 
на чужині («Чужина»); «нещасну долю», що була дана дівчині від 
самого народження і супроводжувала її все життя («Доля»). Сюди увій-
шли також історичні пісні, що охоплюють період від XVI до XVIII ст., 
пісні невідомих часів про козацькі походи на турецьких завойовників. 
П’ятий розділ – «Пісні побутові» – має підрозділи: козацькі, чумацькі, 
бурлацько-сирітські, солдатські, промислові. Це пісні про тяжке життя 
                                                 
16 Метлинський А. Народные южнорусские песни / А. Метлинський. – К. : 
В університетській типографії, 1854. – С. 15. 
17 Там само, С. 15. 
18 Там само, С. 327. 
19 Там само, С. 328. 
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та побут названих верств. У шостому розділі «Пісні жартівливі» 
висміюється ледарство («Грицю, Грицю, до роботи»), невдале залицяння 
(«Світеться, світеться зірочка в небі», «Люлька моя червоная з вечора 
курилася») тощо. У кінці збірки подаються «Правила» записування 
народних дум, пісень, казок, переказів тощо, складені М. М. Біло-
зерським, а також «Список» кобзарів (бандуристів) і лірників з Чернігів-
ської, Харківської та Полтавської губерній. 

Видатною подією в культурному житті України стало видання 
П. О. Кулішем у 1856–1857 рр. двох томів «Записок о Южной Руси». 
Книги були присвячені розгляду зразків українського фольклору, історії 
українського народу. До фольклорно-літературної та історичної збірки 
ввійшло 12 дум, легенди, перекази, декілька пісень, відомості про 
кобзарів і лірників, казки, міркування П. О. Куліша стосовно долі 
народної поезії. Лише у 1994 році, через півтора століття, ці репринти 
були перевидані для широкого загалу читачів. 

Фольклорні збірники, добірки друкувалися в часописах «Киевская 
старина» (1893, т. 42, 1898, т. 61), «Этнографическое обозрение», 
«Етнографічний збірник» (1898, т. V), «Матеріали до українсько-руської 
етнології» (1907, т. ІХ). На західноукраїнських землях плідно працював 
гурток аматорів руської (української) мови й народної творчості «Руська 
трійця», засновниками якого були М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич, 
Я. Ф. Головацький (1814–1843). У 1837 р. у Будапешті цим українознав-
чим осередком було видано альманах «Русалка Дністровая», де знайшли 
місце українські народні думи, історичні пісні (зокрема про Олексу 
Довбуша, опришків, Морозенка), обрядові, жіночі, колискові пісні.  

Значною подією в галузі збирання пам’яток стало видання 
фольклорних матеріалів етнографічно-статистичної експедиції в Західно- 
Руський край. Керівником експедиції був видатний український етнограф 
і фольклорист, автор слів національного гімну «Ще не вмерла Україна» 
(1863 р.) П. П. Чубинський. Результатом плідної роботи експедиції стало 
видання 7 томів (у 9 книгах) «Трудов этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский Край», які вийшли в Петербурзі протягом 
1872–1879 рр. До першого тому увійшли легенди, загадки, прислів’я, 
гадання, повір’я, до другого – міфічні та побутові казки, до третього – 
народний календар, до четвертого – обрядові пісні, до п’ятого – родинно-
побутові й жартівливі пісні, до шостого – народні юридичні звичаї, до 
сьомого – національні характери поляків, угорців, німців, чехів, євреїв, 
циган. Значну роботу з питань збирання, оброблення й видання 
фольклорно-етнографічних матеріалів проводив Південно-Західний відділ 
Російського географічного товариства. У двох томах «Записок Юго-
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Западного отдела императорского Русского географического общества» 
(т. І, 1874 р., т.ІІ, 1875 р.), виданих у Києві цим відділом, було вміщено 
праці М. П. Драгоманова, В. Б. Антоновича, П. П. Чубинського, 
Ф. К. Вовка та ін. Підготовка третього тому не була завершена у зв’язку 
з закриттям відділу на підставі Емського акта 1876 р.  

Значний внесок у дослідження фольклору зробив брат Панаса 
Мирного І. Я. Рудченко. Він видав збірки «Народные южнорусские 
сказки» у 2-х випусках (1869 і 1870 рр.), «Чумацкие народные песни» 
(1874), опублікував етнографічні розвідки «О чумаках и чумачестве», 
«Чумаки в народных песнях» та «Этнографические работы в Западном 
крае в 1866 году». Цими працями дослідник поклав початок публіка-
ціям українського фольклору за жанровим і тематичним принципом.  

У 1874 р. у Москві виданий «Сборник малороссийских закли-
наний» П. С. Єфіменка. Укладач збірника чи не вперше зафіксував 
замовляння українського народу, відзначив їх важливість для історії, 
етнографії, міфології, звернув увагу на лаконічність цього жанру. 
Українські замовляння, на його думку, «становлять важливе джерело 
для ознайомлення з народними забобонами і для вивчення давніх 
язичницьких уявлень наших предків» 20. 

Знаковою подією не лише в історії української фольклористики, 
а й усього українознавства загалом, стала поява у Києві двох томів 
(т. 1 – 1874 р., т. 2 –1875 р.). «Історичних пісень малоруського народу» 
В. Б. Антоновича та М. П. Драгоманова. Щоправда, у цьому збірнику 
історичними піснями називаються всі ліро-епічні твори історичного 
характеру, в тому числі й думи. Тобто дослідники виділяли жанр лише 
відповідно до тематики текстів, без урахування жанротворчих елементів 
форми. Пізніше (1876 р.). М. П. Драгомановим були підготовлені до 
друку українські народні перекази й оповідання 21. Також ним було 
видано в Женеві двотомник «Політичні пісні українського народу 
XVIII–XIX ст. з увагами М. Драгоманова» (1883–1885).  

Наприкінці ХІХ ст. виходять доповнені «Народні українські пісні 
з голосом» (1883 р.) О. Л. Гулака-Артемовського (перше видання збірки 
було здійснене 1868 р.), до якої видавець включив зібрані на Біло-
церківщині та в Таращанському повіті 52 українські пісні й 3 біло-
руські, серед яких «при колискові», «жіночі, дівочі й молодичі» 
та «чоловічі». Головний предмет свого видання укладач убачає в музиці 

                                                 
20 Сборник малороссийских заклинаний / Сост. П. Ефименко. – М. : В университетской  
типографи, 1874. – С. 2–3. 
21 Драгоманов М. Малорусские народне предания и рассказы / М. Драгоманов. – К. : Тип. 
М. П. Фрица, 1876. – 434 с.  
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та «голосах народних пісень», у зв’язку з цим він багато уваги приділяє 
«фонетичній стороні» записуваних текстів 22.  

У 90-х рр. ХІХ ст. надруковано цілу низку уснонародних записів 
«Нова збірка народних малоруських приказів, прислів’їв, примовок 
і загадок» (Одеса, 1890 р.) М. І. Костомарова, «Свадебные песни в Лубен-
ском уезде Полтавской губернии» (1890 р.) В. П. Милорадовича, яка 
містила 259 весільних пісень із детальною їх паспортизацією, «Приказки, 
прислів’я і таке інше» (Харків, 1890), «Сказки, пословицы и т. п., 
записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях» (1892 р.) 
І. І. Манжури, «Этнографические  материалы, собранные в Черниговской 
й соседней с ней губерниях» (Вип. 1–3, 1895–1898 рр.) Б. Д. Грінченка та 
інші зібрання текстів усної народної творчості. Наприклад, у 1898 p. при 
Львівському науковому товаристві імені Т. Г. Шевченка була створена 
Етнографічна комісія, яка видавала «Етнографічний вісник», «Матеріали 
до українсько-руської етнології», де публікувалися різні записи народних 
текстів. І це, очевидно, далеко неповний перелік тієї зібраної продукції, 
що постала внаслідок посиленої уваги дослідників ХІХ ст. до творів усної 
народної словесності.  

У нашій праці ми не ставимо за мету подати усі можливі збірники 
фольклорних текстів, які сьогодні має в своєму обігові українська 
наука, бо, зрозуміло, збірки фольклорних текстів друкувалися не тільки 
в ХІХ ст., а й у ХХ ст., продовжують вони з’являтись і в наш час. 
Збирання фольклору триває й досі, бо він змінюється, зазнає різних 
трансформацій, що приводить до виникнення нових жанрових форм, які 
теж потребують усебічного дослідження. Ми лише хочемо відзначити, 
що активна довготривала збирацька діяльність, започаткована ще  
в ХІХ ст., підготувала ґрунт для постання нової галузі філологічного 
знання – лінгвофольклористики. Наявність в україністиці такої великої 
кількості зафіксованих текстів усної народної творчості відкриває 
широкі можливості для лінгвістичного аналізу мовнотекстових 
явищ фольклору.  

Першовитоки української лінгвофольклористики віднаходимо 
у працях М. О. Максимовича, О. М. Бодянського, І. І. Срезневського, 
М.  І. Костомарова, О. О. Потебні, П. Г. Житецького, М. Ф. Сумцова 
та ін. Своєю працею вчені-етнографи, фольклористи, письменники 
утверджували відчуття повноцінності українського народу, заохочували 
громадськість до знань про свою історію, культуру, традиції. 

                                                 
22 Народні українські пісні з голосом (50 пісень і 5 додатків) / Укл. О. Гулак-Артемовський. – 
К. : В книгопечатні Е. Федорова, 1868. – С. 13. 
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Передмову М. О. Максимовича до збiрки пiсень 1827 р. 23 можна 
вважати першою теоретичною працею, з якої слід починати історію 
української фольклористики як науки 24. Йому належить наукове 
закріплення терміна «дума» за лiрико-епiчними творами української 
усної словесності про події з життя козацької України ХVI–XVII ст., що 
вiдрiзняються вiд інших фольклорних творів формою i способом 
виконання. Михайло Максимович, будучи зачинателем фольклорис-
тичних студій у нашій науці, художню характерність усної словесності 
українців мислив у тісному зв’язку з національною ментальністю її 
носія, закладаючи тим самим і фундамент для постання 
лінгвофольклористики. Беззаперечним досягненням М. О. Максимо-
вича стало те, що він уперше порушив проблему висвітлення 
національної символіки як однієї з головних прикмет української пісні, 
адже як слушно зауважив дещо пізніше Олександр Потебня: естетичні 
достоїнства творів народної поезії знаходяться у прямо пропорційній 
залежності від символізму, і забуття останнього веде до зниження 
естетичної вартості фольклорної лірики 25. Окрім видання вище 
згаданих трьох збірників пісень, ще одним важливим результатом 
наукової діяльності Михайла Максимовича стала праця «Дні та місяці 
українського селянина» 26. Ця праця була задумана як фольк-
лористично-етнографічний нарис українського народного календаря, 
структурований за порами року – (весна, літо, осінь, зима) – із поділом, 
у рамках відповідних розділів, на місяці й дні, з якими пов’язувалися 
традиційне регламентування господарсько-трудової діяльності 
українського селянина, певні свята, звичаї, обряди, ритуали і т. ін. У ній 
представлений багатий матеріал української усної народної словесності 
– і не тільки пісенної, але й інших жанрів: казок, легенд, переказів, 
усних оповідань, замовлянь, примовок, особливо прислів’їв і приказок. 
Цей матеріал, по-перше, засвідчує широкий діапазон збирацької 
діяльності вченого і її тяглість у різні періоди його життя, а по-друге, ця 
робота цінна як зразок реалізації методологічних засад публікації 
обрядового фольклору разом із описом відповідних обрядів. Певні 
зачатки лінгвофольклористичного підходу до вивчення усної народної 
словесності вбачаємо в статті М. О. Максимовича «Слово о полку 
                                                 
23 Українські пісні, видані М. Максимовичем / підготов. вид. і розвідка П. М. Попова. – 
Фотокопія з видання 1827 р. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 343 с. 
24 Попов М. К. К вопросу о путях развития эпоса восточных славян. – М., 1958. – С. 285. 
25 Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. – Х. : Изд. 
М. В. Потебня ”, 1914. – С. 5. 
26 Максимович М. Дні та місяці українського селянина: пер. з рос. / Михайло Максимович. –
К. : Обереги, 2002. – 189 с. 
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Ігоревім». Чи не найбільше уваги в ній автор приділяє поетичній красі 
та естетичній цінності мистецтва слова. Зазначає, що саме в цьому творі 
давньої української літератури усна народна поезія за посередництвом 
невідомого автора виходить на ступінь письмового творива, на рівень 
високого артистизму. Своє дослідження вищезазначеної писемної 
пам’ятки вчений будує на паралельному порівнянні її засобів образного 
вираження з аналогічними поетичними тропами та синтаксично-
стилістичними фігурами в українських народних піснях. З’ясувавши 
семантику найхарактерніших народнопоетичних символів (сокіл, лебідь, 
соловей, зозуля, тур та ін.) та обґрунтувавши яскравий зв’язок поетики 
пісенного фольклору з художньою структурою «Слова о полку 
Ігоревім», М. О. Максимович розкриває естетичну природу основних 
тропів і стилістичних фігур як засобів вираження художньої образності, 
зробивши значний внесок у розбудову теорії словесності. Усі порів-
няння, епітети й повтори несуть досить істотне художнє навантаження, 
а їх метафоризація стає «основним способом вираження, що складає 
істинну красу пісні, а не прикрасу» 27. 

Важливе значення для розвитку фольклористики і постання 
порівняльного напряму лінгвофольклористики має магістерська дисер-
тація Й. М. Бодянського «О народной поэзии славянских племен» 
(1837) 28. У теоретичній частині дисертації вчений обґрунтовує призна-
чення словесності, виходячи з історичних засад. Належно проаналізу-
вавши народну словесність, можна з’ясувати, який попередній шлях 
пройшов народ, як він розвивався і дійшов до того становища, у якому 
перебуває нині.   

Характеризуючи фольклор слов’янських народів, Й. М. Бодянський 
акцентує увагу на національних специфічних елементах усної 
народнопоетичної творчості кожного слов’янського етносу за таким 
принципом: спочатку висвітлює риси, притаманні народній поезії даної 
спільноти, а потім виокремлює ту, яка перевершує всі інші й надає їй 
загальності, універсальності, основної характеристичності. Таким чином 
доходить висновку, що усна народна словесність чехів, морав’ян і поляків 
– лірична, словаків – ідилічна, сербська – юнацька, героїчна, епічна, 
росіян – розповідно-описова, українців – драматична. Це було новатор-
ством, порівняно зі студіями М. О. Максимовича, у висвітленні 
національної самобутності. Усна народна словесність окреслюється як 

                                                 
27 Максимович М. Песнь о полку Ігореве / М. Максимович // Собрание сочинений 
М. А. Максимовича: В 3-х т. – К., 1876. – Т. 3. – С. 540. 
28 Бодянский О. М. О народной поэзии славянских племен / О. М. Бодянский. – М. : Книга по 
Требованию, 2011. – 156 с. 
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ілюстративний матеріал, база для дослідження національної ідентичності. 
Учений робить спробу розв’язати дві важливі теоретичні проблеми: 
1) що впливає на формування національної специфіки і 2) де вона 
найяскравіше виявляється.  

І. І. Срезневський, будучи фактично ідейним натхненником 
Харківської філологічної школи, виступив провісником нового напряму 
в лінгвістиці й філології загалом. Під впливом харківської інтелігенції, 
що захоплювалася українською старовиною, як зазначають Л. А. і 
Т. Ю. Лисиченко, Ізмаїл Срезневський поринув у світ козацтва й Слобо-
жанщини, українського фольклору, культури взагалі 29. Одним із 
перших у вітчизняному мовознавстві вчений почав тлумачити мову як 
невід’ємну ознаку народу, як продукт колективної свідомості, що 
постійно зазнає змін і перебудов. І. І. Срезневський звертається також 
до питання про зв’язок мови та свідомості: «зміни, що відбуваються 
в розумі й діяльності народу, також відбиваються в мові. Таким чином, 
змінюються народи, змінюються й мови їхні», «розум і діяльність 
народу відбиваються в мові» 30. Харківські вчені розглядали філологію 
як науку, що охоплювала і власне мову, і суміжні з нею фольклор, 
етнографію, історію, культурологію та ін. Усе це створювало розуміння 
філології як синкретичної науки, на відміну від традиції деяких 
зарубіжних і вітчизняних лінгвістичних шкіл зосереджувати увагу на 
проблемах граматики. Однак найбільш помітними протягом ХІХ сто-
ліття були пошуки у сфері лінгвістики 31. Філологічна спрямованість 
Харківської школи полягала в тому, що вже в першій половині 
ХІХ століття молоді філологи Харкова захоплюються питаннями історії 
української мови та культури й приділяють значну увагу збиранню 
фольклорних матеріалів. Так, з’явилася «Запорожская старина» 
І. І. Срезневського – фольклорно-історична збірка, що видавалася в 
1833–1836 рр. у Харкові. Цікавився Ізмаїл Срезневський і віруваннями 
давніх слов’ян. Йому належить ряд статей, присвячених їх вивченню, 
зокрема «Об обожании солнца у древних славян» (1845–1846 рр.), 
«О языческом веровании древних славян в бессмертие души» (1847 р.). 

                                                 
29 Лисиченко Л. А. Ізмаїл Іванович Срезневський (1812–1880) / Л. А. Лисиченко, 
Т. Ю. Лисиченко // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2012. – 
Вип. 34. – С. 5. 
30 Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка / Читано на акте императорского 
Санкт-Петербургского университета 8 февраля 1849 г. / И. И. Срезневский [Авт. вступ. 
ст. С. Г. Бархударов]. – М. : Учпедгиз, 1959. – С. 17. 
31 Лисиченко Т. Ю. Харківські лінгвістичні традиції в контексті сучасного національного та 
світового мовознавчого досвіду / Т. Ю. Лисиченко. – Лінгвістичні студії: зб. наук. праць 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2015. – Вип. 40. – С. 173. 
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Захистом праці «Святилища и обряды языческого богослужения славян» 
32, що мала місце 3 грудня 1846 р., учений чи не вперше в царській Росії 
придбав ступінь доктора слов’яно-руської філології. Пізніше в Санкт-
Петербурзі було перевидано доповнений варіант цього дослідження 33.  

Про широкий підхід до питань філології у Харкові першої 
половини ХІХ століття свідчить також те, що одна й та ж особа нерідко 
виступала і як професор-теоретик, мовознавець, і як поет. Прикладом 
цього може бути діяльність А. Л. Метлинського та М. І. Костомарова, 
які були і професорами Харківського, а пізніше Київського універ-
ситетів, і відомими поетами-романтиками, і авторами наукових праць. 
Найвагомішим здобутком Амвросія Метлинського в царині фолькло-
ристики було видання вищезгаданого збірника народних українських 
пісень (1654 р.). О. О. Потебня зазначав, що збірник А. Л. Метлинського 
«Народные южнорусские песни» був тією першою книгою, за якою він 
навчався «придивлятись до явищ мови» 34. Отже, це видання посіло 
важливе місце в історії української фольклористики ХІХ ст. Воно 
становить собою класичний зразок збірника української народної 
пісенності, який ще й досі не втратив своєї актуальності. Упорядники 
академічного видання «Української народної творчості», зокрема  
М. М. Шубравська («Весільні пісні») 35, О. І. Дей («Пісні кохання») 36, 
Г. В. Довженок («Пісні родинного життя») 37 та ін., використовували 
при укладанні й записи українських пісень, зафіксованих в збірнику 
А. Л. Метлинського. Незважаючи на деякі недоліки, його матеріал 
залишається цінною джерельною базою для подальших філологічних 
досліджень, у тому числі й лінгвофольклористичних. 

Нову сторінку в історії науково-критичних студій над історичною 
вартістю української народної творчості відкриває розвідка М. І. Косто-
марова «Об историческом значении русской народной поэзии» (1843) 38. 

                                                 
32 Срезневский И. И. Святилища и обряды языческого богослужения славян, по 
свидетельствам современным и преданиям / И. И. Срезневский. – Х. : Университетская 
типография, 1846. – 110 с. 
33 Срезневский И. И. Исследования о языческом богослужении древних славян / 
И. И. Срезневский. – СПб. : Тип. К. Жернакова, 1848. – 98 с. 
34 Пыпин А. Н. История русской этнографии / А. Н. Пыпин. – СПб : В типографии 
М. М. Стасюлевича, 1891. – Т. ІІІ. – С. 422. 
35 Весілля : у двох книгах / Упоряд. М. М. Шубравська. – К. : Наук думка, 1970. – Кн. 1. – 
454 с.; Кн. 2. – 480 с. 
36 Пісні кохання: Народна творчість / Упоряд. і передм. О. І. Дея. – К. : Дніпро, 1986. – 367 с. 
37 Пісні родинного життя: Народна творчість / Упоряд. Г. В. Довженок. – К. : Дніпро, 1988. – 
359 с. 
38 Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров / Упоряд., прим. І. П. Бетко, 
А. М. Полотай. – К. : Либідь, 1994. – С. 42–187. 
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Проблема історизму народнопоетичних творів, на думку вченого, тісно 
переплетена з уже проголошеною на той час у працях М. О. Максимовича 
ідеєю народності. Значну увагу М. І. Костомаров в уже згадуваній вище 
праці приділяє художній специфіці фольклору, яку переважно розглядає 
на рівні народної символіки. Услід за М. О. Максимовичем, який 
розглядав символи як «емблеми станів народного духа», дослідник подає 
власне досить розгорнуте й конкретне визначення символу: «предмет 
тілесний, проникаючи у твори народної поезії, набуває у ній духовне 
значення, яке проявляється у формі застосування до побуту моральної 
істоти» 39. Далі Н. І. Костомаров радить не плутати поняття про символ ні 
з образом, ні з алегорією, ні з порівнянням – усе це форми, у яких 
виражається символ. Будь-яке поетичне порівняння повинно спиратися на 
символ, інакше воно буде лише грою слів, ілюзорним маревом, 
і пролетить повз слухача безплідно, не зворушуючи ні на хвилину його 
почуттів 40. Актуалізацію цих ідей М. І. Костомарова спостерігаємо 
в сучасній лінгвофольклористиці у разі з’ясування специфіки мови та 
стилю українського фольклору, зокрема його пісенного простору, 
що наповнений своєрідними концептами-образами, які утворюють 
наскрізний асоціативний ряд. Взяті поза контекстом пісенної реальності 
ці образи втрачають символізм і емоційний вплив на адресата.  

Важливим є те, що Микола Костомаров, на відміну від своїх по-
передників, зробив спробу подвійної класифікації народної символіки. 
Першу з них умовно можна назвати генетичною, а другу – семантич-
ною. Критерієм генетичної класифікації є та джерельна база, з якої 
видобутий символ і залучений до функціонування у словесному творі. 
Згідно з цим принципом, в українському фольклорі вчений виділяє такі 
групи символів: 1) символи, які мають свою основу безпосередньо 
в природі й цілком зрозумілі; 2) символи, що засновані на історичному 
вживанні певного предмета предками; 3) символи, засновані на давніх 
міфічних чи традиційних переказах і повір’ях. В основу семантичного 
поділу покладено об’єднання у групи символів, що мають спільне 
родове, але різні видові найменування. Відповідно до цієї класифікації 
маємо: 1) символи небесних світил і явищ; 2) символи місцевості; 
3) символи-мінерали; 4) символи рослинного світу; 5) символи тварин-
ного світу. Однак навіть така дворівнева класифікація народної 
символіки М. І. Костомарова неповна (учений поминув числові 

                                                 
39 Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. Друга дисертація. 
1843 // Етнографічні писання Костомарова: зібрані заходом академічної комісії української 
історіографії / За ред. акад. М. Грушевського. – К. : Держвидав України, 1930. – С. 15. 
40 Там само. 
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символи, символи дії тощо), хоча на свій час вона була досить помітним 
явищем і стала одним з основних джерел для студій професора 
О. О. Потебні 41. В 1843 р. вийшла стаття фольклорно-етнографічного 
плану «О цикле весенних песен в народной южнорусской поэзии». 
В ній, щоправда, автор майже зовсім не приділяє уваги мовному боку 
аналізованих там пісень (веснянок, петрівок, купалок), за винятком хіба 
що місця, де пробує з’ясувати походження слова «купала» та значення 
свята, яке ним позначається 42.  

М. І. Костомаров значну увагу приділив проблемі зв’язку 
міфології з народною поезією. Прикметною в цьому плані є розвідка 
«Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, 
преимущественно в связи с народною поэзиею» (1873) 43 Окремі думки 
щодо цього знаходимо і в іншій його праці «Славянская мифология» 
(1846): «Судячи з залишків нашої міфології в піснях, рідко у якого 
народу була так оживлена й символізована рослинна природа; дерева 
і трави часто розмовляють між собою, і з птахами, і людьми і мають 
символічне застосування щодо людини» 44. Побіжно він тут зупиняється 
й на символічних значеннях реалій. Береза, наприклад, символізує 
«чисту матір природу» 45. 

Говорячи про зародження української лінгвофольклористики, 
не можна оминути статтю Миколи Костомарова «Две русские 
народности» (1861) 46, в якій фактично закладається фундамент для 
подальших порівняльних лінгвофольклористичних студій. Світогляд 
народу відбивається у творах усної словесності, а за ними можна 
спостерігати як різняться погляди різних народів на реалії довколишнього 
світу. Так, наприклад, порівнюючи російський і український фольклор, 
дослідник звертає увагу на суттєві відмінності у поглядах цих народів на 
природу, суспільний лад, а також на різницю у ставленні до жінки і 
релігії. Наведемо для ілюстрації цитату з М. І. Костомарова про місце 
природи у фольклорних творах українського і російського народів: 
«Участь природи в великоруських піснях мала, а в наших надзвичайно 

                                                 
41 Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник / 
Я. І. Гарасим. – К. : Знання, 2009. – С. 116. 
42 Етнографічні писання Костомарова: зібрані заходом академічної комісії української 
історіографії / За ред. акад. М. Грушевського. – К. : Держвидав України, 1930. – С. 125. 
43 Етнографічні писання Костомарова: зібрані заходом академічної комісії української 
історіографії / За ред. акад. М. Грушевського. – К. : Держвидав України, 1930. – С. 283–298. 
44 Там само, С. 222. 
45 Там само. 
46 Костомаров Н. Две русские народности / Н. Костомаров // Освіта. – СПб., 1861. – № 3. – 
С. 33–80. 
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велика: українсько-руська поезія нероздільна від природи, она оживляє 
її, робить її спільничкою радости і горя людської душі; трави, дерева, 
птиці, зьвірята, небесні сьвітила, ранок і вечер, весна і сніг – всьо дихає, 
мислить, почуває разом з чоловіком, всьо відзиває ся до него чарівним 
голосом то участи, то надії, то присуду» 47. Отже, фольклористичний 
доробок ученого в дослідженні національної ментальності, міркування 
М. І. Костомарова стосовно різноманітних міжетнічних стосунків сусідніх 
народів, визнання за кожним народом права на самостійний і незалежний 
розвиток – усе це стало етапним явищем в історії української наукової та 
суспільної думки середини XIX ст.; а розвідка вченого «Две русские 
народності» (1861) містить деякі елементи, що сьогодні вилилися у від-
носно новий напрям мовознавчого знання  – кроскультурну лінгво-
фольклористику. Також ця праця заклала фундамент для становлення 
ще однієї сучасної гуманітарної дисципліни – етнопсихології.  

О. О. Потебню справедливо вважають основоположником Харків-
ської філологічної школи. Він чітко визначив риси, що відрізняють 
очолюваний ним напрям від інших. Характерна особливість Харківської 
філологічної школи – різнобічність наукових інтересів, тісний зв’язок 
лінгвістики з проблемами суміжних наук: розробка проблем мовознавства 
та літературознавства на основі досягнень філософії, історії, літерату-
рознавства, культурології, етнографії, психології 48. Мова крізь призму 
цього зв’язку розглядається як духовна творчість, особливо в працях 
О. О. Потебні, який разом із І. І. Срезневським як передвісником цієї 
наукової традиції та вже у ХХ ст. Л. А. Булаховським, виробив своєрідний 
і неповторний дух цілого напряму в мовознавстві.  

О. О. Потебню можна назвати предтечею української лінгво-
фольклористики, бо він звертав увагу не тільки на саму народну 
творчість, а й цікавився мовою фольклору. Видатний мовознавець зробив 
чималий внесок у вивчення народної поетичної творчості та етнографії. 
В його багатій науковій спадщині знаходимо цілу низку праць, в яких, 
по суті, закладається фундамент сучасної української і певною мірою 
навіть слов’янської лінгвофольклористики, бо вчений не обмежував себе 
дослідженням лише українського фольклору, а й активно залучав до своїх 
студій зразки сербської та російської усної народної творчості. 
Так, наприклад, у магістерській дисертації О. О. Потебні «О некоторых 

                                                 
47 Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова. – Львів: З друк. Наук. Тов. 
ім. Шевченка, 1914. – С. 473. 
48 Лисиченко Т. Ю. Харківські лінгвістичні традиції в контексті сучасного національного та 
світового мовознавчого досвіду / Т. Ю. Лисиченко. – Лінгвістичні студії: зб. наук. праць 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2015. – Вип. 40. – С. 173. 
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символах в славянской народной поэзии» (1860), поряд з українськими, 
російськими, білоруськими, польськими та чеськими матеріалами усної 
народної словесності чи не найчастіше аналізуються тексти сербських 
народних пісень, прислів’їв та інших фольклорних жанрів, головним 
чином із зібрання Вука Караджича, яке Олександр Опанасович 
Потебня – що цілком очевидно з поданих прикладів та їх фахового 
наукового опису – знав до тонкощів і надзвичайно цінував. Зокрема, 
український лінгвіст використовує такі праці В. Караджича, як «Српске 
народне пjесме» (1841–1845), Кн. 1–5, «Српске народне пословице и 
друге различне, као оне у обичаj узете риjечи» (1849), «Српске народне 
приповjетке» (1853), «Српски рjечник истумачен њемачкиjем и латин-
скиjем риjечима» (1852) 49. Отже, у цій праці розглядаються й аналі-
зуються з широким залученням різножанрового, в основному пісенного 
(хоча є приклади із замовлянь, загадок, казок та ін.), фольклорного 
матеріалу символічні значення лексем, характерних для текстів усної 
народної словесності слов’ян. 

Аналіз мовнофольклористичної спадщини видатного вченого, 
наукова і педагогічна діяльність якого пов’язана з Харківським універ-
ситетом, варто розпочати студентам зі знайомства з тими його основ-
ними працями, в яких О. О. Потебня торкається проблем, пов’язаних з 
усною народною творчістю та її мовою. Отже, крім вже згаданої вище 
«О некоторых символах в славянской народной поэзии», серед його 
праць можна назвати ще цілу низку тих робіт, де висвітлюються 
питання вивчення усної народної словесності. Учений до проблеми 
дослідження мови фольклору звертався протягом свого життя,  постійно 
тримаючи її в колі свого зору. Назвемо ці праці: «Мысль и язык» (1862), 
«О связи некоторых представлений в языке» (1864); «О мифо-
логическом значении некоторых обрядов и поверий» (1865); «О доле 
и сродных с нею существах» (1867), «О купальских огнях и сродных с 
ними представлениях» (1867); «Переправа через воду как представ-
ление брака» (1868), «Объяснение малороссийских и сродных народных 
песен» (т. 1–2, 1883–1887), рецензія на «Народные песни Галицкой и 
Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким» (1880) , «Обзор поэти-
ческих мотивов колядок и щедровок» (1884-1887), «Из лекций по 
теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка» (1894), «Из теории 
словесности: Поэзия  и проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое 
и мифическое. Приложения» (1905) та ін. Вже самі назви вказаних 
праць свідчать про те, що наукові погляди О. О. Потебні виникли 

                                                 
49 Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / А. А. Потебня. – X. : 
Тип. ун-та, 1860. – 155 с. 
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й сформувалися на основі вивчення й узагальнення даних мовознавства, 
літературознавства й фольклористики. 

Інтерпретація народнопоетичних одиниць, здійснена Олександром 
Потебнею в його наукових розвідках протягом середини ХІХ-початку 
ХХ ст., залишається актуальною для сучасних мовознавчих пошуків, 
зокрема й лінгвофольклористичних. Насамперед, відзначимо, що учений 
творив у період, коли активно розвивалися зіставні студії фольклору. 
Праця О. О. Потебні «О некоторых символах славянской народной 
поэзии» (1860) з’явилася в контексті ґрунтовних славістських досліджень 
Й. М. Бодянського «О народной поэзии славянских племён» (1837), 
О. М. Афанасьєва «Поэтические воззрения славян на природу»  
(1856–1868), М. І. Костомарова «Славянская мифология» (1874), Ф. Мік-
лошича «Изобразительные средства славянского эпоса» (1895), в яких 
ішлося про виразові одиниці як наслідок відображення давніх 
міфологічних уявлень, народної ментальності. Отже, свою наукову діяль-
ність учений починає як етнограф, міфолог, дослідник слов’янської 
народної давнини і словесності. Зазначеною дисертацією О. О. Потебня 
започаткував низку історико-порівняльних досліджень 60-х рр., присвя-
чених обрядам, віруванням, релігійно-поетичному світосприйняттю 
давніх слов’ян та споріднених з ними народів. 

Філософсько-лінгвістичне дослідження «Мысль и язык» (1862) 
приносить ученому визнання серед представників тодішньої науки в Росії. 
В ньому О. О. Потебня виступає як основоположник філософсько-
теоретичного вивчення мови. Для ілюстрації своїх теоретичних положень 
дослідник часто використовує приклади з фольклору. Вчений надає 
великого значення символічним значенням, наявним у мові, зокрема 
народній поезії, наголошуючи, що «символізм уже в зачатках людського 
мовлення відрізняє його від звуків тварин і вигуків» 50. І саме він 
(символізм мови), на думку О. О. Потебні, може бути названий його 
поетичністю 51. Слово є мистецтвом, поезією 52, а отже воно разом із 
поезією «зосереджує в собі все естетичне життя народу» 53. Наявний 
у згадуваній праці й аналіз, характерних для текстів фольклору мовних 
засобів, зокрема постійних епітетів: чорна хмара, ясная зоря, червона 
калина, дрібен дощ 54, двочленних поєднань типу мала-невеличка 55, 
характерного для усних народних творів явища паралелізму 56.  
                                                 
50 Потебня А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. – М. : Правда, 1989. – С. 99. 
51 Там само, С. 160. 
52 Там само, С. 176. 
53 Там само, С. 177. 
54 Там само, С 185. 
55 Там само, С. 186–187. 
56 Там само, С. 188–191. 
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Праця «О связи некоторых представлений в языке» (1864) відразу 
починається з аналізу народної пісні про Марусю, зафіксованої в збірнику 
А. Л. Метлинського «Народные южнорусские» (1854) 57. У цій розвідці 
О. О. Потебня продовжує аналізувати народнопоетичну символіку, 
звертає увагу на етимологію та семантику фольклорного слова і все 
це робить в порівнянні з фактами мов інших слов’янських народів. 

У роботі «О мифологическом значении некоторых обрядов 
и поверий» (1865) учений звертає увагу в першу чергу на різдвяні 
обряди, повір’я, але не обмежується лише цим святом, залучає для 
аналізу й інші народні свята. Свої теоретичні викладки ілюструє 
численними прикладами з творів усної народної творчості (колядок, 
щедрівок, весільних пісень, прислів’їв, казок та ін.), причому, знову ж 
таки, приклади бере з різних слов’янських мов, зіставляє й порівнює 
різножанрові фольклорні твори слов’ян між собою, заглиблюється 
в слов’янську міфологію, етимологію та символіку народнопоетичного 
слова, з’ясовує семантику окремих лексем. Приходить до висновку, що 
язичницьке свято, яке співпало з Різдвом і близькими до нього хрис-
тиянськими святами, було пов’язане з божеством вогню та грому, 
родючості, багатства, шлюбу й таким, що мало відношення до смерті 58. 

У праці «О доле и сродных с нею существах» (1867) О. О. Потебня 
послуговується такими ж методологічними прийомами, як і попередній, 
зокрема на початку з’ясовує семантику та етимологію слова «доля», 
залучає для порівняльно-історичного студіювання фольклорний мате-
ріал різних слов’янських народів. Розкриває на прикладі долі й горя 
суть уособлення та міфу: «Образи, подібні долі й горю, можуть сприй-
матися двояко: або вони здаються уособленнями, позбавленими об’єк-
тивного буття, або істотами, що таке буття мають. У першому випадку 
залишимо за ними назву уособлень, а в другому назвемо їх міфічними 
особами» 59. Міфічний образ – не вигадка, не довільна комбінація 
даних, узятих із голови, а таке їх поєднання, яке здавалося найбільш 
відповідним дійсності. Міф – це акт пізнання. Він може бути засвоєний 
народом тільки тому, що заповнює певний пробіл у системі знань 60. 

Дві наступні праці «О купальских огнях и сродных с ними 
представлениях» (1867) і «Переправа через воду как представление 
брака» (1868) також є порівняльно-історичними і присвячені згаду-
ваним у назві обрядам і віруванням, релігійно-поетичному світо-
сприйняттю давніх слов’ян, відповідним символам тощо. Так, наприклад, 
                                                 
57 Там само, С. 444. 
58 Там само, С. 390. 
59 Там само, С. 482–483. 
60 Там само, С. 483. 
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сокіл символізує нареченого 61, молода теж позначається орнітологічним 
символом (голубка, ластівка і т. ін.) 62, пити – любити 63, калина – символ 
дівоцтва, краси і кохання 64, пояснюється вираз калиновий міст – 
переправа молодих, місце переходу 65 і т. ін. У праці, вміщеній у жур- 
налі «Русскій филологическій вѣстникъ», що видавався у Варшаві, 
«Обзор поэтических мотивов колядок и щедрівок» (1884, 1885, 
1886, 1887) О. О. Потебня залишається вірним розробленому ним 
історико-порівняльному методові, аналізуючи колядки і щедрівки на 
широкому слов’янському тлі, залучаючи як суто мовні, так і звичаєво-
обрядові паралелі сербського, польського, чеського болгарського, 
македонського та інших слов’янських і не тільки слов’янських народів. 
Так, наприклад, аналізуючи один із мотивів (пречиста відмикає пекло 
й випускає всі грішні душі, крім однієї), вчений вказує на його зв’язок 
із поминанням мертвих й ілюструє обрядом, наявним в осетинського 
народу 66. За змістом «Обзор поэтических мотивов колядок и щедровок» 
далеко виходить за межі визначеної теми. Крім спостережень і заміток 
про колядку і щедрівку, в цій роботі багато цінних зіставлень і думок про 
пісні весільні, весняні, літні, купальські та ін. Праця охоплює великий 
запас цінних спостережень, розробок і висновків у галузі народної поезії, 
її форм та змісту. Поряд з тим у праці поставлені і до деякої міри 
розв’язані на матеріалі народної поезії питання теорії художньої твор-
чості. Поетичні засоби вчений розглядає з метою розкриття специфіки 
народної творчості. Поети різних часів і народів, прагнучи до конкрет-
ності образів, досягають цієї мети або тим, що самим зображенням ясно 
вказують точку зору, з якої воно сприйнято, або, що може бути більш 
первинним, ставлять на цю точку зору себе чи іншу людську або 
людиноподібну істоту. Чим ширший світогляд, тим вище повинен стояти 
той, чиїми очима дивиться співець. 

Не будемо далі детально зосереджуватися на змісті всіх, написаних 
О. О. Потебнею, праць, бо його наукова творчість може бути темою 
окремого дослідження, що зокрема переконливо довів своєю монографією 
М. К. Дмитренко 67, а лише зупинимося на істотних для лінгвофолькло-
ристики моментах, наявних у роботах видатного харківського мовознавця. 
                                                 
61 Там само, С. 554. 
62 Там само, С. 554–555. 
63 Там само, С. 557. 
64 Там само, С. 560. 
65 Там само, С. 561. 
66 Потебня А. Обзоръ поэтическихъ мотивовъ колядокъ и щедровокъ / А. Потебня // 
Русскій филологическій вѣстникъ. – № 1. – 1887. – Варшава: Въ тип. М. Земкевича. – С. 64. 
67 Дмитренко М. К. Олександр Потебня як фольклорист: монографія / М. К. Дмитренко.– К. : 
Сталь, 2012. – 535 с. 
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Важливим для з’ясування мовностилістичних вартостей усної 
словесності було питання походження народної поезії. О. О. Потебня 
вважає усну словесність найдавнішим етапом художньої творчості. 
Народна поезія і література служать, на його думку, «представниками 
двох різних станів людської думки, які відносяться один до одного як 
ступені, попередній і наступний» 68. Багато вчених того часу слушно 
відзначали, що фольклорний текст, який виникає внаслідок праці не-
відомого поета, утворюючись на основі мистецького канону, «впродовж 
свого життя є не одним твором, а низкою варіантів» 69. Новаторським 
було те, що, як слушно зауважує Н. О. Данилюк, дослідник, визнаючи 
підпорядкованість тексту традиційним вимогам, вказував на креативний 
підхід носіїв народної поезії. Він звернув увагу на прийом різно-
оформленості тієї самої думки в народній поезії, який зумовлює великі 
можливості вибору в межах традиційного арсеналу мовностилістич 
них засобів 70. 

О. О. Потебня чи не перший вказав на те, що фольклор може стати 
предметом спеціальних мовознавчих студій. Так, наприклад, у рецензії на 
збірник пісень, зібраних Я. Ф. Головацьким, учений відзначив: «Народна 
пісня становить матеріал для мовознавства, етнографії, історії, психології 
та ін. Але цим наукам потрібна зовсім не пісня, а, наприклад, 
мовознавству – звук, слово, форма, зворот і т. ін.» 71. О. О. Потебня 
розглядав словесні засоби фольклору крізь призму розробленого ним 
психологічного напряму дослідження мови, створивши цілісну теорію 
образного слова. Осмислення природи поетичного символу стало 
визначальним в його працях «Мысль и язык» (1862), «О связи некоторых 
представлений в языке» (1864), «Из лекции по теории словесности» 
(1894), «Из записок по теории словесности» (1905) тощо. Учений вважав, 
що поезія – це слово, яке не втратило зв’язку з живим уявленням. Народна 
фантазія, на думку О. О. Потебні, «відновлює чуттєву, збуджувальну 
діяльність фантазії слів через так звані епічні вислови», тобто через 
такі постійні сполучення слів, в яких одне вказує на внутрішню форму 

                                                 
68 О. О. Потебня Із записок з теорії словесності / О. О. Потебня // О. О. Потебня Естетика 
і поетика слова: збірник. – К. : Мистецтво, 1985. – С. 166. 
69 Потебня А.А. Из записок по теории словесности: Поэзия и проза. Тропы и фигуры. 
Мышление поэтическое и мифическое. Приложение / А. А. Потебня. – Х. : Паровая тип. 
и литогр. М. Зильберга, 1905. – С. 143. 
70 Данилюк Н. О. Народнопісенні одиниці мови в аспекті поглядів О. Потебні / 
Н. О. Данилюк // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. – № 787. – Вип. 52. – С. 23. 
71 Потебня О. О. Рецензія на збірник „ Народные песни Галицкой и Угорской Руси, 
собранные Я. Ф. Головацким ” / О. О. Потебня // Естетика і поетика слова: збірник. – К. : 
Мистецтво, 1985. – С. 79. 
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іншого 72. До них автор зараховував традиційні епітетні сполуки типу 
красна дівиця, тавтологічні вислови (діло ділати), парні утворення  
(мир-народ, плакати-ридати) і т. ін. ‘ 

Аналізуючи символіку кольоративних епітетів, дослідник помітив 
специфічну якість їх семантики, на що звертали увагу дослідники 
пізніших часів (О. М. Веселовський, С. Є. Нікітіна, С. Я. Єрмоленко, 
О. Т. Хроленко та ін.): розширення конотативного й розмитість пред-
метного значення. Так, прикметник білий стає універсальним знаком 
всього позитивного. У висловах білі руки, біле личко, біле тіло, білі 
ноги, біла сорочка, біла постіль, біла хата, білий день, білий світ, біл-
камінь та ін. епітет не стільки називає колір, скільки виражає по-
зитивно-оцінну семантику. Значення кольору певною мірою втрачають 
й інші епітети (зелений, червоний, чорний, які часто виступають 
у функції оцінних слів. Зауважимо, що О. О. Потебня знаходив елемен-
ти символу вогонь-світло у тих поняттях, які можуть супроводжуватися 
означенням красний (червоний). На думку вченого, «калина стала 
символом дівиці тому ж, чому дівиця названа красною, за єдністю 
основного уявлення вогню-світла в словах дівиця, красний, калина» 73. 
Епітетні сполуки, на перший погляд алогічні за своїм змістом, як-от: 
зелене вино, зелений меч, сині стріли О. О. Потебня пояснював 
первинним сприйманням кольору через поняття сяючого, яскравого, 
блискучого. Вказував він також на інші семи означення зелений: «Зелен 
як епітет рослини, відповідає слову молод, епітету людини» 74. Можна 
припустити, що сполука зелене вино також має значення «молоде». 
Аналізуючи семантику народнопоетичного слова, слід враховувати, що 
воно є елементом художнього тексту, а тому в його структурі 
виникають специфічні явища, які спостерігав свого часу О. О. Потебня. 
Він помітив, що для фольклорного слова характерна максимальна 
узагальненість, невизначеність семантики і слушно зауважив таке: 
«Неможливо припустити, щоб людина зі здоровим глуздом не знала 
різниці між загальновідомими речами або, знаючи, називала відомі 
рослини в один і той же час і калиною, і малиною, і смородиною. 
Лишається думати, що зіставлення непоєднуваних частковостей не є 
порушенням логічного закону, а способом позначення понять вищого 
порядку, способом узагальнення, нерідко – ідеалізації в значенні 
                                                 
72 Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – К. : СИНТО, 1993. – С. 145. 
73 Потебня А. А. Из записок по теории словесности: Поэзия и проза. Тропы и фигуры. 
Мышление поэтическое и мифическое. Приложение / А. А. Потебня. – Х. : Паровая тип. 
И литогр. М. Зильберга, 1905. – С. 286. 
74 Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / А. А. Потебня. – Х., 
1914. – С. 35. 
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зображення предмета такого роду» 75. Цінним є те, що значення слова 
вчений завжди з’ясовував, спираючись на контекст.  

У працях О. О. Потебні закладено підвалини сприймання слова як 
концепту, який, з одного боку, є одиницею мови, а з другого, – фактом 
людського мислення. Тісно пов’язуючи мову і мислення, дослідник 
звертав увагу на їх національну специфіку. Він розкрив особливості 
форм художнього поетичного мислення, що відбувається за допомогою 
образів, виводячи його зі сприйняття навколишнього світу. Визнаючи, 
що зміст народної поезії становить не природа, а людина, учений, 
з одного боку, вказав на антропоцентричний характер усної словесності, 
а з другого, – з’ясував основні закони утворення рядів уявлень 
(асоціація та ототожнення), які є наслідком постійного зіставлення 
явищ навколишнього світу і людського життя й базою для творення 
виразових одиниць. В основі символів народної поезії О. О. Потебня 
вбачав усталені, типові ознаки, які дають змогу ототожнювати назву 
символу й позначуваний ним предмет. Сильною ознакою наукового 
методу дослідника є те, що, пояснюючи символи, О. О. Потебня 
звертався до екстралінгвістичних чинників, до історії та культури, 
обрядової реальності.  

Описуючи форми існування порівнянь у фольклорі, вчений 
виділив і детально проаналізував кілька різновидів: «Порівняння ви-
ражається в народній поезії або так, що символ цілком відповідає 
своєму предмету, або так, що між тим та іншим допускається деяка 
відмінність. У повному порівнянні символ то є прикладкою (кінь-сокіл), 
то обставиною в орудному відмінку (зегзицею кичет), то розвинутим 
реченням» 76. О. О. Потебня простежив також різні види семантико-
синтаксичного паралелізму, що сприяють закріпленню символічного 
значення. Він писав так: «зміст народної поезії складає не природа, 
а людина, тобто те, що складає найважливіше в світі для людини» 77. 
Вчений слушно зауважував, що паралелізм усно народного твору 
становить «так би мовити, розмах думки, без якого не існувала б і сама 
думка. Людина звертається всередину себе тільки від зовнішніх 
предметів, пізнає себе спочатку тільки за собою» 78. Розглядаючи такі 
виразові одиниці, як метонімію, метафору, синекдоху, порівняння, 
                                                 
75 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – Т. 3. – М. : 
Просвещение, 1968. – С. 418.  
76 Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / А. А. Потебня. – Х., 
1914. – С. 207. 
77 Потебня О. О. Естетика і поетика слова: збірник / О. О. Потебня. –К. : Мистецтво, 1985. –
С. 65. 
78 Там само. 
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автор не лише продемонстрував особливості їх структури і змісту 
у фольклорних текстах, що робили і його попередники, але й звернув 
увагу на зв’язок, взаємопроникність мовних образів. Символи ж, зокрема 
порівняння й метафори, дослідник виводив із зіставлень, які виявляють 
три основні залежності: порівняння, протиставлення і власне причинові 
відношення. Таким чином, завдяки зусиллям О. О. Потебні було 
розглянуто велику джерельну базу фольклорних текстів (до створення 
якої він теж долучився, здійснивши записи на Слобожанщині). Щоправда, 
друкований варіант українських народних пісень, зафіксованих ним, 
з’являється завдяки зусиллям М. К. Дмитренка лише в 1988 р. 79  

Таким чином, у працях О. О. Потебні закладені підвалини сучасної 
лінгвофольклористики, бо мова фактично розглядається ним як джерело 
світогляду, ментальності, психічного складу, історії народу. Крім того, 
він сформулював теорію словесності – цілісне вчення про природу 
слова й поетичної творчості, яке увібрало в себе здобутки європейської 
інтелектуальної думки. Велика заслуга О. О. Потебні полягає в тому, 
що він подав нам зразки аналізу мовних одиниць з урахуванням 
етимології, аналогій в інших мовах, контекстуального оточення, 
взаємозв’язку виразових засобів. Враховуючи прогностичний характер 
низки ідей ученого, зокрема, і в галузі вивчення усної народної 
словесності, все нагальнішою стає потреба нового прочитання його 
текстів. Сьогодні без належного осмислення наукових досягнень 
О. О. Потебні не може обійтися жоден дослідник мови загалом, а мови 
фольклору тим більше, бо його можна назвати основоположником 
теоретичної лінгвофольклористики. 

Чималий внесок у становлення вітчизняної лінгвофольклорис-
тичної науки зробив П. Г. Житецький. Науковий інтерес до мови усної 
народної творчості в різних аспектах її інтерпретації посідав помітне 
місце серед кола різноманітних академічних зацікавлень дослідника, які 
сформувалися протягом життя вченого. П. Г. Житецький у своїх працях 
не раз «порушував проблеми взаємозв’язків літературно-книжної та 
уснонародної традицій у старій українській писемності» 80. До цього 
питання він звертався зокрема при «аналізі словесної форми народних 
дум» 81. Монографія П. Г. Житецького «Мысли о народных мало-

                                                 
79 Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / Упоряд. М. К. Дмитренко. – К. : 
Музична Україна, 1988. – 311 с.  
80 Масенко Л. Т. Житецький Павло Гнатович / Л. Т. Масенко // Українська мова: 
енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000. –С. 169–170. 
81 Грушевська К. Збирання і видавання дум в ХІХ і в початках ХХ віку / К. Грушевська // 
Українські народні думи: У 2 т. –Т. 1. –К. : Держвидав України, 1927. – С. CХLІ.  
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русских думах» 82, видана у 1893 році, але зберігає наукову актуальність 
дотепер. Для лінгвофольклориста вона цікава тим, що в ній одним із 
основних завдань є, як уже згадувалося вище, аналіз словесної 
форми дум. Особливо цінними для вченого відповідного спрямування 
є перший розділ «Будова мови і поетичний стиль у народних мало-
руських думах» і четвертий «Відбиття пісенних мотивів у народних 
малоруських думах». У першому розділі П. Г. Житецький розглядає 
будову речень у думах у зв’язку з їх віршовим розміром, звертає увагу 
на місце присудка, на те, як складний присудок поєднується з друго-
рядними членами речення, аналізує нагромадження підрядних речень, 
звертає увагу на архаїзми в лексичному складі дум, основні образи, 
побіжно й на символи, підкреслює елегійний тон дум, відзначає сати-
ричний тон при змалюванні боротьби козаків із поляками. Четвертий 
розділ містить аналіз пісень з невольничими мотивами (про полонянок 
у неволі татарській, зустріч дочки з матір’ю, Дума про Марусю Богу-
славку), мотивами загибелі в битві (Пісня про порубаних козаків, Дума 
про Федора Безрідного та Івана Коновченка). Звернена в ньому увага на 
процес перероблення пісенного матеріалу в думу, на превалювання 
у думах двох основних настроїв – народно-селянського і національно-
козацького, аналізується народно-психологічна тканина дум, а творці 
дум розглядаються як свідомі представники поетичного мистецтва. 

Вважаємо доцільним детальніше зупинитися на змісті цієї роботи, 
зокрема на спостереженнях, поданих у першому розділі, який містить 
аналіз мови одного з найдавніших жанрів фольклору – народної думи. 

П. Г. Житецький наголошує на тому, що твори фольклору 
відбивають світогляд народу 83. Українські думи він вважає особливою 
формою поетичної творчості. Вони, з одного боку, народні за втіленим 
у них світоглядом і вживаною мовою, а з другого, книжні за особливим 
складом думки і способами її розвитку і вираження 84. Аналізуючи мову 
й поетичний стиль українських народних дум, автор у першу чергу 
торкається рими та віршового розміру. Звертає увагу на перевагу в них 
дієслівної рими, нерівномірність віршових рядків, на одноманітність 
рими, яка створює враження плавного мовлення, що тече 85. Постійне 
використання складних синтаксичних конструкцій, переповнених під-
рядними частинами і різними пояснювальними словами, зокрема 

                                                 
82 Житецкий П. И. Мысли о народных малорусских думах / П. И. Житецкий. – К. : Изд. ред. 
журн. «Киев. Старина» : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 249 с.  
83 Житецкий П. И. Названа праця, С. 1. 
84 Там само, С. 2. 
85 Там само, С. 6. 
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описовими виразами на кшталт словами промовляє, сльозами ридає, 
добре дбає, уповільнює темп мовлення 86. 

Однією з найхарактерніших синтаксичних особливостей народних 
дум є наявність злитих речень, в яких однорідні повторювані частини 
зв’язуються одним суцільним вузлом. Такі речення спостерігаються в тих 
випадках, коли потрібно описати предмет з усіма його ознаками або 
розповісти про явище в послідовному порядку моментів, що змінюються. 
Найважливіша стилістична особливість українських дум – це входження 
до складу злитого речення різного роду синонімів, передусім дієслівних: 
прохали та благали, знає-відає, плаче-ридає, біжить-підбігає, живе-
проживає, кляне-проклинає, грає-виграває та ін. Меншою мірою в аналі-
зованих фольклорних текстах представлені іменникові та прикметникові 
синоніми: срібло-злато, куми-побратими, кайдани-залізо, отцева-
матчина (молитва), козацька-молодецька (душа). Ще рідше трапляються 
в українських народних думах синонімічні прислівники: рано-пораненьку, 
мало-трохи-небагато, тяжко-важко, смутно-жалібно і т. п. 87. 
Далі П. Г. Житецький, продовжуючи аналізувати синтаксичну будову 
речень, звертає увагу зокрема на те, що дієслівні присудки в думах 
виносяться на кінець віршового рядка 88.  

Звернув дослідник увагу й на постійні епітети, але не подає 
фахового розгорнутого мовного аналізу їх, лише побіжно вказує на них 
і зовсім не послуговується цим терміном: співець дивиться на свою 
Батьківщину очами повними смутку, і нескінченною гладінню 
розстилаються перед ним степи широкі, якими гуляють вітри буйні або 
ж повзуть тумани сиві 89. Вдається П. Г. Житецький і до аналізування 
символів: «Сокіл у думах не тільки вісник, але й символ душі 
козацької» 90. Відзначає дослідник також елегійний тон дум про походи 
козака в степу, який знаходиться далеко від роду-племені і якого 
спіткало лихо через те, що він забув отцеву і матчину молитву, 
і в останні хвилини свого життя просить братів-козаків, щоб вони тіло 
його поховали, звіру-птиці на поталу не дали. «Жалощі й плач, 
складають, так би мовити, органічну приналежність самої фразеології 
цих дум, у яких зазвичай сестра брату словами промовляє, слізно 
ридає, козаки жалібно вигравають, славу козацьку вихваляють» 91.  
Та ж сама картина спостерігається і в царстві тварин: голуб жалібно 
гуде, жалю завдає, орли і вовки квилять-проквиляють.  
                                                 
86 Там само, С. 15. 
87 Там само, С. 10–11. 
88 Там само. 
89 Там само, С. 21. 
90 Там само, С. 23. 
91 Там само, С. 26. 



42                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

Природа зображується темними фарбами: нічка темная, хмари 
темні, луг темний, ліс темний, кінь вороний, орел сизий, вовк сірий, 
сіроманець.Усі ці образи входять до складу порівнянь з явищами 
людського життя 92. Слушним є спостереження П. Г. Житецького про 
використання в думах порівняння із запереченням, яке майже цілком 
відсутнє в побутових піснях: «Не сива зозуля закувала, то вдова (мати) 
заплакала (або розмовляла)»; «Не сизі орли заклекотали, Як то бідні 
невольники у тяжкій неволі заплакали»  93. 

Зовсім інша тональність присутня в думах про Богдана Хмель-
ницького, про визвольну українського народу проти польського гніту 
(панів-ляхів). У таких думах виразно проступає сатиричний тон 94. 
Центральний образ цих дум – запорізький гетьман, козак, такий собі 
гіпертрофований захисник бідних та гноблених. У жалюгідному вигляді, 
обірваному вбранню гуляє він степом (полем килиїмським, шляхом 
ординським), потім заходить до корчми, де над ним насміхаються дуки-
срібляники, але він дістає черес, набитий золотом (червінцями), і ситуація 
кардинально змінюються, його відразу починають пригощати, проте він 
відмовляється і кличе джур, які приносять ошатне дороге вбрання. Дуків-
срібляників наказує висікти. 

Приділяє П. Г. Житецький значну увагу й співцеві (виконавцеві 
або невідомому автору) народного твору, зауважуючи, що він стояв на 
висоті народно-національного самоусвідомлення, представником якого 
свого часу було козацтво. Саме слово козацький для нього було 
рівнозначним поняттям «рідний», «свій». Тому ця лексема 
використовувалася для того, щоб відрізнити своє від чужого: козацька 
земля, віра, душа, козацькі церкви, шляхи, ріки й ін. 95 Відзначає 
дослідник наявність у мові дум книжних, церковнослов’янських 
елементів, замість повноголосних форм слова таких, як голова, голос, 
золото, використовуються старослов’янізми: глава, глас, злато. І це 
стосується не тільки повноголосних форм, а й інших, як граматичних 
форм слова: будеши, під нози, од сустав так і цілих лексем: перст, прах, 
уста, вкушати, паче, найпаче, рече. У свідомості пізніших кобзарів 
мова дум не є звичайною, простою мовою. Цікавими, на думку вченого, 
є утворення, що становлять поєднання церковнослов’янського і народ-
ного елементів, яке зокрема спостерігається в таких складних словах: 
домодержавець, злосопротивна, златоглаві, златосині, людославне. 

                                                 
92 Там само. 
93 Там само. 
94 Там само, С. 29. 
95 Там само, С. 34. 
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Отже, творець думи шукав яскравих виражальних засобів не тільки 
в народному, а й книжному слові 96.  

Документальність тону, прозаїчність мовлення, яка особливо від-
чувається у використанні підрядних речень, майже повна відсутність 
безсполучникового зв’язку, часте використання інверсії і звертань, що 
містять у собі ліричний вияв почуттів співця, – всі ці, підмічені 
П. Г. Житецьким, риси становлять мовну специфіку українських 
народних дум. Отже, якщо О. О. Потебня заклав фундамент для теоре-
тичного осмислення українського фольклору, то цією працею Павло 
Житецький переконливо продемонстрував те, яким чином має здійсню-
ватися лінгвістичний аналіз фактів усної народної словесності. 

Цінним лінгвофольклористичним надбанням стала й праця 
П. Г. Житецького „О поэтическом стиле и литературной форме «Слова 
о полку Игореве» ” (1880–1882) 97, хоча й викладеним у ній спостере-
женням інколи бракує аргументованості. Рукопис цього дослідження 
«Крім заголовку „О поэтическом стиле и литературной форме «Слова о 
полку Игореве ”» має нижче підзаголовок «Отношения, в каких стоит 
«Слово о полку Игореве» к народной поэзии», закреслений олівцем» 98. 
У цій праці дослідник шукав спорідненості згаданої вище пам’ятки 
з народними думами. Так, наприклад, у синтаксисі та метричних особли-
востях «Слова о полку Ігоревім» дослідник вбачає риси, що споріднюють 
пам’ятку з уснопоетичним жанром історичних дум 99. Навівши відповідні 
цитати з аналізованих народних творів, П. Г. Житецький зауважує: 
«Слова аще, паче в звичайній малоруській мові не використовуються, так 
само, як і безліч інших подібних слів, що спеціально притаманні мові дум, 
однак ці слова, що зустрічаються в думах, не вражають слуху своїм 
слов’янським типом, бо відповідають поважному і дещо урочистому 
настрою дум. Те ж саме ми маємо сказати і про Слово…» 100. Автор цієї 
пам’ятки до церковнослов’янської мови звертається «з обережністю 
істинно народного поета: він відкидає її різкі особливості та користується 

                                                 
96 Там само, 36. 
97 Житецкий П. И. О поэтическом стиле и литературной форме «Слова о полку Игореве» / 
П. И. Житецкий // Павло Гнатович Житецький Вибрані праці. Філологія. / Упоряд. та 
примітки Л. Т. Масенко. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 255–285. 
98 Масенко Л. Т. Примітки / Л. Т. Масенко // Павло Гнатович Житецький. Вибрані праці. 
Філологія. / Упоряд. та примітки Л. Т. Масенко. – К., 1987. – С. 318. 
99 Масенко Л. Т. Павло Гнатович Житецький / Л. Т. Масенко // Павло Гнатович Житецький. 
Вибрані праці. Філологія. / Упоряд. та примітки Л. Т. Масенко. – К. : Наукова думка, 1987. –
С. 11. 
100 Житецкий П. И. О поэтическом стиле и литературной форме «Слова о полку Игореве» / 
П. И. Житецкий // Павло Гнатович Житецький Вибрані праці. Філологія. / Упоряд. та 
примітки Л. Т. Масенко. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 268. 
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головним чином тими з них, які найбільше співпадали з народним 
мовленням або служили для його прикрашення» 101. 

Отже, проблеми, порушені вченим, стосувалися походження 
й еволюції дум, визначення дум як жанру, тематики і співвідношення 
епічних сюжетів з історичними подіями, а також поетики і символіки 
дум, особливостей їх мови.  

«У такому різнобічному науковому підході поряд із ґрунтовно 
розробленими проблемами (як-от, історичне прочитання думових текстів, 
визначення дум як жанру тощо) з’явилися абсолютно нові ідеї 
П. Житецького, що найяскравіше виявилися у «шпитальній теорії похо-
дження дум» та обґрунтуванні «книжного впливу на українські думи» 102.  

У твердженні про вплив «книжності» на думи вихідними були два 
положення: по-перше, існування в думах книжних, ненародних вислов-
лювань і своєрідних стилістичних форм; по-друге, існування здавна 
в Україні верстви мандрівних школярів-дяків, близьких до козацтва, які 
створювали популярну шкільну поезію на основі народного світогляду, 
тогочасної шкільної літературної культури та народної поезії. Часто ці 
мандрівні школярі осідали між народом як дяки і вчителі або йшли 
в козаки і військові писарі, були активними учасниками козацьких війн. 
Творцями дум були люди, з певними, властивими їм настроями, тобто 
містили в собі вкупі елементи селянський (простонародний) та козацький 
(культурно-народний), або ж національний 103. Таким чином, питання про 
творців кобзарського епосу П. Г. Житецький поставив конкретніше за 
своїх попередників, виходячи з аналізу мови дум та історично-культурних 
умов. На його думку, справжні творці дум доживали свій вік у 
«шпиталях» – спеціальних будинках для старців, калік та військових 
інвалідів, тобто пишучи про «шпитальних» творців дум, П. Житецький 
мав на увазі не немічних калік, а колишніх козаків, часто жебраків-
бандуристів, яких було багато в цих закладах: «З усього видно, що творці 
дум були безпосередніми свідками подій. Ми думаємо, одначе, що типові 
ознаки дум не могли виробитись і устаткуватись на полі битви, осторонь 
від культурного впливу школи, тому ініціатива в творенні дум завжди 
належала «старцям», з-посеред яких з часом виділився окремий тип вій-
ськових кобзарів або бандуристів. Тулились ці бандуристи в козацьких 
загонах, і про події свого часу знали не з чужих слів» 104.  
                                                 
101 Там само, С. 269. 
102 Матяш І. Студії з думознавства (1818–1931): історіографічний нарис / Ірина Матяш // 
Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 78. 
103 Житецкий П. И. Мысли о народных малорусских думах / П. И. Житецкий. –К. : Изд. ред. 
журн. «Киев. Старина» : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. – С. 154. 
104 Там само, С. 170. 
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М. Ф. Сумцов виступив із гострою критикою праці П. Г. Житець-
кого «Мысли о народных малорусских думах». Її слабкі сторони він 
вбачав у положенні про вплив шкільної літератури на думи, підміні 
наукового дослідження окремих дум загальними фразами і невиразними 
моралізаторськими характеристиками, зайвій риториці, у ствердженні 
авторства дум за «старцями», жебраками, а зроблені Павлом Житець-
ким зауваження до текстів дум уважав такими, що не мають наукової 
цінності. Крім того, на думку, критика працю потрібно було назвати не 
«Мысли», а «Мисль», бо у ній простежується лише одна думка – про 
вплив книжної науки на думи. Павло Житецький змушений був 
виступити в «Этнографическом обозрении» (1895. – № 4 ) 105 із від-
повіддю на цю розгромну критику. У статті «Заметки о разных методах 
изучения народных малорусских дум» він пояснював свої методи 
дослідження, підкреслюючи, що «вивчення дум викликало, перш за все, 
історичний метод, що вияснив такі подробиці змісту дум, без яких не 
був би можливий поступ науки з питань про думи, про походження й 
особливості їхньої поетичної форми. Для доповнення історичного 
методу став потрібним історико-літературний метод, який, від-
штовхуючись від більш або менш розробленого історичного і взагалі 
побутового матеріалу, намагався поставити його у зв’язок з місцевими 
культурними явищами школи і літератури для того, щоб зрозуміти 
умови, серед яких можливою стала поява такої оригінальної форми 
поезії, як народні малоруські думи» 106. Себе він вважав представником 
саме такого методу і закликав до терпимості й об’єктивності у стосун-
ках між представниками різних методів дослідження дум. Однак, як би 
там не було, «Мысли о народных малорусских думах» П. Г. Житецького 
залишаються єдиним комплексним дослідженням дум на той час і, 
навіть більше того, дотепер зберігають свою актуальність для сучасної 
лінгвофольклористики. 

Цінні ідеї та методичні підходи щодо аналізу повір’їв, вірувань, 
міфів, мовних витворів народу загалом знаходимо в працях О. О. Кот-
ляревського. Він був прибічником широкого застосування порівняльно-
історичного методу у фольклористичних і міфологічних дослідженнях. 
Його праці закладають основу й для порівняльних лінгвофольклорис-
тичних студій. Назвемо кілька робіт О. О. Котляревського, які най-
повніше передають як його наукові погляди, так і демонструють ме-
тоди, застосовані ним для аналізу фактів, пов’язаних із життям народу, 

                                                 
105 Житецкий П. И. О разных методах изучения народных малорусских дум / 
П. И. Житецкий // Этнографическое обозрение. – 1895. – № 4. – С. 108–121. 
106 Там само, С. 121. 
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його звичаями, обрядами, віруваннями. Це «Старина и народность за 
1861. Библиографическое обозрение» (1862) і «О погребальних обычаях 
языческих славян» (1868).  

Мета першої згадуваної праці, як зазначає сам автор, вказати на ті 
явища, які мають відношення до культури, зокрема художню і літера-
турну діяльність народу 107. На думку вченого, «якщо загальний інтерес 
до вивчення народності й старовини не є швидкоплинним і порожнім, 
якщо така наука не безплідна для життя, то порівняльно-історичний 
метод, як єдино прямий шлях до розуміння основних витоків 
народності, не лише має право на існування, але й становить виняткову 
необхідність» 108. Істинне значення й розуміння народності набувається 
лише історичним шляхом і порівнянням її елементів з подібними 
витоками інших народів. Без порівняльно-історичного методу не можна 
вирішити одного з найголовніших питань: яким шляхом йшло 
відмежування одного народу від іншого, що у певного народу спільного 
з іншими і що змінилося під впливом умов і обставин. Загальні 
висновки про народний характер, моральне обличчя, про своє і чуже, 
і взагалі про всі ті умови, з яких складається народність, – можливі 
лише тільки на основі порівняльно-історичних досліджень 109. 

Праця О. О. Котляревського «О погребальних обычаях языческих 
славян» виразно демонструє практичне застосування цього методу, по 
суті, вона є взірцем, використовуваних ним дослідницьких прийомів 
аналізу фактів народного життя, його культури, побуту. Описуючи 
поняття, що стосуються потойбічного світу та поховання, він вдається 
до аналізу семантики й етимології слів, пов’язаних з обраною ним 
темою дослідження (курган, погост, покуть, покута, труна, тризна 
та ін.). Один із підпунктів цієї роботи вченого присвячений мові як 
джерелу вивчення язичницьких звичаїв і обрядів слов’ян 110. Мову він 
ставить на перше місце серед усіх джерел дослідження народного 
життя, бо, на думку дослідника, вона є найбільш достовірним, а під час 
і єдиним «свідком колишнього життя народу» 111. Пріоритет у справі 
вивчення міфів, обрядів повинен належати мові народній (тобто усній, 
живій, а не писемній, книжній), бо в мові простолюдина зберігаються 
залишки колишніх реалій язичництва, зокрема й тих, що вказують на 

                                                 
107 Котляревский А. А. Старина и народность за 1861. Библиографическое обозрение / 
А. А. Котляревский. – М. : В университетской. тип., 1862. –С. 1. 
108 Там само, 2. 
109 Там само. 
110 Котляревский А. А. О погребальних обычаях языческих славян / А. Котляревский. – М. : 
Тип. К. А. Попова, 1868. – С. 17–24. 
111 Там само, С. 2. 
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давні уявлення про потойбічний світ та пов’язані з ним поняття 112. 
Однак інколи, щоб пояснити лінгвістичний бік деяких поховальних 
обрядів треба мати більше засобів, і для цього необхідне «порівняльне 
розроблення лексикону слов’янських наріч» 113. Крім того, недостатньо 
тільки фактів народної мови, бо треба вивчати згадувані явища 
комплексно, брати до уваги писемні пам’ятки, народні звичаї та обряди 
і зіставлять всі ці джерела між собою 114. Намагаючись розкрити смисл 
того або іншого звичаю, дослідник зауважує, що він не ставить собі за 
завдання подати те, як розуміє його сам народ, а лише віднайти 
«втрачену причину явища і привід його присутності в житті» 115. 

Значний вклад у розвиток вітчизняної фольклористики, певною 
мірою і лінгвофольклористики, зробив М. П. Драгоманов. У галузі 
етнографії та фольклористики ним написано більше півсотні праць. 
Назвемо найосновніші: рецензія у «Віснику Європи» за 1870 р. «Мало-
россия в её словесности», збірник пісень «Исторические песни 
малорусского народа. С объяснением Вл. Антоновича и М. Драгоманова» 
(т. 1. – К., 1874, т. 2. – К., 1876), розвідка „Отголосок рыцарской поэзии в 
русских народных песнях: Песни о «Королевиче» ” (1875), велика збірка 
народної прози «Малорусские народные предания и рассказы» (1876), 
монографія «Нові українські пісні про громадські справи (1774–1880)» 
(Женева, 1881), збірка «Політичні пісні українського народу  
ХУІІІ–ХІХ ст. з увагами  М. Драгоманова» (т. 1. – Женева, 1883; т. 2. – 
Женева, 1885), «Турецкие анекдоты в украинской народной словесности» 
(1886), «Українські пісні про волю селян» (1887), «Шолудивий Буняка 
в українських народних оповіданнях» (1887), «Фатальна вдова (карно-
психологічна тема в народній пісні)» (1888), «Псування українських 
народних пісень» (1893) та ін. Зауважимо, що найповніше зібрання 
фольклористичних праць М. П. Драгоманова підготував до друку й 
опублікував накладом Наукового товариства імені Шевченка у Львові 
М. Павлик: це чотири томи за спільною назвою „Розвідки Михайла 
Драгоманова про українську народну словесність і письменство ”  
(т. 1. – 1899; т. 2. – 1900; т. 3. – 1906; т. 4. – 1907) 116. 

Вчений багато уваги приділяв проблемі історизму народної 
словесності. Україна, на думку М. П. Драгоманова, за своїм поло-
                                                 
112 Там само, С. 18. 
113 Там само, С. 29.  
114 Там само, С. 18. 
115  Там само, С. 30–31. 
116 Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство: 
в 4 т. / Зладив М. Павлик. – Львів: Друк. Наук. тов.-во ім. Шевченка під зарядом 
К. Беднарского. –Т. 1. – 1899. — 260 с., Т. 2. – 1900. –240 с., Т. 3. – 1906. – 362 с., Т. 4. – 
1907. – 406 с. 
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женням, етнографією та історією є перехідним членом від Росії до 
південно-західного слов’янства, а значить і взагалі до південно-західної 
Європи 117. Також учений неодноразово торкався питання національної 
специфіки українського народу та його словесності, робив спроби 
визначити найхарактерніші риси як української нації загалом, так і її 
народної творчості зокрема. Одну з таких перших спроб знаходимо в 
рецензії на книгу І. Г. Прижова «Малороссия (Южная Русь) в истории 
её литературы с XI по XVIII век». Фольклорні твори українців він 
виводить ще з епохи Київської Русі. На думку М. П. Драгоманова, 
колядки, які величали Бога й князя, набирали епічного характеру, 
а згодом, з втратою особистісного елементу, зберігали риси найдавніш-
ого світського («гражданського») побуту, а також риси релігійних 
понять 118. Рецензент робить спробу окремі з них пов’язати з іменем 
Данила Галицького 119, Івана Берладника 120, зазначає, що в цих піснях 
зображується побут великокнязівський. М. П. Драгоманов закликає 
послуговуватися порівняльним методом при дослідженні фольклорних 
творів, зокрема доречно його застосовувати, на думку вченого, щодо 
прислів’їв: «наукове оброблення прислів’їв повинно бути справлено 
так, аби поперед з усього вибрати з тих прислів’їв, через порівняльний 
метод, загальнолюдські, загальноарійські, загальнослов’янські, загально-
руські, відділити запозичені прислів’я, і одержаний таким способом 
чисто місцевий останок треба конче, в свою чергу, розділити по епохам 
культурної історії народу і по місцям його побуту, лісовим, степовим 
і т. д. Аж тоді можна буде зробити наукову характеристику світогляду 
українського народу по прислів’ям, у зв’язку, звісно, з іншими 
матеріалами для такого предмету» 121. «Порівняльний дослід» необхідно 
використовувати також при дослідженні балад 122. Для історично-
порівняльних студій народної словесності треба якнайбільше варіантів 
одних і тих самих пісень, бо іноді два-три вірші і навіть два-три слова, 
що заховались у якомусь із варіантів, дають змогу судити як про епоху, 
до котрої належить ця пісня, так і про зв’язок пісні з якими-небудь 
чужосторонніми» 123. Цінними є поради М. П. Драгоманова щодо того, 
як видавати твори народної словесності. Він закликає до їх системного 
опису, який би давав змогу ясніше бачити відбиття народного життя, 

                                                 
117 Названа праця. – Т. 1. – С. 2. 
118 Там само, С. 8-9. 
119 Там само, С. 10–11. 
120 Там само, С. 15 
121 Там само, С. 53. 
122 Там само, С. 69. 
123 Там само, С. 85. 
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минулого й теперішнього, в пам’ятках народного слова. Найвідповід-
нішою же системою, на його думку, буде та, що відповідатиме природ-
ному розподілові цих пам’яток за їх відносинами до народного життя 
й народного світогляду та природному розділові боків того життя 124.  

Народна словесність, на думку М. П. Драгоманова, є «най-
виразнішим дзеркалом народної душі» 125. Цікавою є розвідка вченого 
«Фатальна вдова (карно-психологічна тема в народній пісні)» (1888), 
де він зазначає, що сьогодні маємо чималу кількість праць про 
історичне значення українських пісень, але, можливо, «головну вартість 
сих пісень чинить багатство та виразність психологічного аналізу» 126. 
У розвідці «Псування українських народних пісень» (1893) дослідник 
зауважує: побоювання щодо зникнення української народної пісні є 
перебільшенням: «Український нарід не перестав творити нові верстви 
на старих піснях і навіть нові пісні, часто й політичного змісту» 127. 
Звернув увагу М. П. Драгоманов й на те, що простонародна українська 
пісня вбирає в себе й твори професійних письменників у тій самій мові, 
якою вона звучить у народі, іноді змінює авторські пісні, «при-
способляючи їх ближче до свого характеру» 128. Відзначає вчений й 
велике виховне значення пісні в житті народу, бо вона відіграє значну 
роль у житті людини, оскільки є «провідником у її душу певного змісту. 
Тому дбання про поліпшення народних пісень може мати, окрім своєї 
безпосередньої мети, ще й значення одного із загальних способів 
виховання народної душі» 129. 

Заслуговує на згадку в контексті становлення вітчизняної 
лінгвофольклористики М. П. Дашкевич. Він був першим викладачем, 
який розробив курс фольклористичного циклу – «Історія давньої народної 
словесності». Обґрунтував необхідність застосування методологічного 
інструментарію міфологічної та культурно-історичної фольклористичних 
шкіл (М. Мюллера, В. Гумбольдта та ін.) до аналізу творів народної 
словесності. У змісті курсу «Історія казки, повісті і роману» ним 
викладалась історія прози у контексті західноєвропейської літератури. 
Обґрунтовував необхідність порівняльного текстологічного аналізу 
зразків народної словесності. Приділяв у процесі викладання літературо-
знавчих дисциплін, зокрема історії літератури, значну увагу народній 
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словесності як чиннику розвитку української літератури, європейської 
літератури загалом 130.  

Серед фундаторів української лінгвофольклористики слід обов’яз-
ково назвати яскравого представника Харківської філологічної школи 
М. Ф. Сумцова. Він був одним із перших розробників професійних 
програм організації етнографічних та фольклорних експедицій, під-
готував рекомендації для збору інформації про селянське життя, 
відомостей про кобзарів і лірників, матеріалів про писанкарство, пред-
мети селянського побуту. М. Ф. Сумцов заклав основи комплексного 
вивчення культури Слобожанщини, залучаючи при цьому фольклорний 
матеріал, відомості з історії фольклористики (аналіз результатів діяль-
ності фольклористів та етнографів). Він також був засновником 
першого на Україні Етнографічного музею, в якому була представлена 
матеріальна і духовна культура Слобожанщини.  

Проблематика науково-фольклористичних праць М. Ф. Сумцова 
спрямована на дослідження народної словесності, міфосимволіки, 
етнічної ритуальної організації життєдіяльності, етнографічної специфіки 
українського, слов’янського етносів та окремих європейських народів. 
Загальна кількість праць перевищує 1500. Назвемо переважно ті з них, які 
мають відношення до зазначеної в цьому розділі теми: «О славянских 
народных воззрениях на новорождённого ребёнка» (1880), дисертації 
«О свадебных обрядах, преимущественно русских» (1881) і «Хлеб 
в обрядах и песнях» (1885), «К истории южнорусских свадебных 
обычаев» (1883), «Опыт объяснения малорусской песни о Журиле» 
(1885), «К вопросу о влиянии греческого и римского свадебного ритуала 
на малорусскую свадьбу» (1886), «Научное изучение колядок и щедрівок» 
(1886), «Коломыйки» (1886), «Очерки истории южнорусских апокри-
фических сказаний и песен» (1887), «Тур в народной словесности» (1887), 
«Современная малорусская этнография» (т. 1 – 1893, т. 2. – 1897), «Ворон 
в народной словесности» (1890), «Женитьба свечки» (1890), «Сыр в по-
верьях и обрядах» (1890), «Заяц в народной словесности» (1891), «Мышь 
в народной словесности» (1891), «Заговоры» (1892), «Былины о Добрыне 
и Марине и родственные им сказки о жене-волшебнице» (1892), «Дума об 
Алексее Поповиче» (1894), «Песни и сказки о живом мертвеце» (1894), 
«Личные обереги от сглаза» (1896), «Пожелания и проклятия (преиму-
щественно малорусские)» (1896), «Опыт исторического изучения 
малорусских пословиц» (1896), «Жаба и лягушка в народных поверьях 
и сказаниях» (1897), «Разыскания в области анекдотической литературы» 
                                                 
130 Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХІ ст.): 
словник термінів / Мирослава Вовк. – К.: ІПООД НАПН України, 2014. – С.28–29. 
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(1898), «Очерки народного быта» (1902), «Изучение кобзарства» (1905), 
«Малюнки з життя українського народного слова» (1910), «Діячі 
українського фольклору» (1910), «Слобідсько-українські історичні пісні» 
(1914), «Слобожане. Історично-етнографічна розвідка» (1918) та ін.  

М. Ф. Сумцов продовжує розвивати ідеї та підходи, закладені 
в працях О. О. Потебні. Будучи прихильником міфологічної школи, 
Микола Сумцов не оминув своєю увагою проблем «міф і фольклор», 
«символ і фольклор». Учений фактично здійснив спробу власної рекон-
струкції давніх уявлень, обрядів, звичаїв, пояснення міфічних елементів 
та тлумачення символів на основі порівняльних студій, глибокого 
вивчення народного побуту, творів різних видів та жанрів фольклору, 
впливу усної народної словесності на художню літературу. Спадщина 
М. Ф. Сумцова, як відзначає В. З. Фрадкін, «тільки в царині народної 
словесності охоплює майже всі галузки цього великого дерева духов-
ності людства. Від апокрифів і релігійних оповідань, колядок, щедрівок, 
веснянок, купальських, русальних, жниварських пісень до родинно-
обрядових та побутових: хрестинних, весільних, колискових, похорон-
них, жартівливих, сатиричних, п’яницьких, розбійницьких, рекрут-
ських, коломийок, козацьких, чумацьких, наймитських і заробітчан-
ських пісень до билинного епосу, дум, історичних пісень і балад; 
від прислів’їв, приказок, замовлянь, заклять, побажань, повір’їв, зразків 
народнопоетичної ботаніки та зоології до анекдотів, оповідань, леґенд 
і казок – усе знайшло висвітлення в працях Сумцова й принесло йому 
наприкінці XIX ст. європейську популярність» 131.  

Перші праці М. Ф. Сумцова, написані за порадою О. О. Потебні, 
присвячені міфології та демонології. Це зокрема „Очерк истории 
христианской демонологии” (студентська робота 1874, не була надруко-
вана, заборонена цензурою, хоча за неї під час навчання Микола Сумцов 
отримав золоту медаль), пізніше був виданий уривок із цієї праці «Очерк 
истории колдовства в Западной Европе» (1878) 132, «О славянских 
народных воззрениях на новорождённого ребёнка» (1880) 133 та ін. 
У доробку дослідника, щоправда, не можна виділити окремих теоре-
тичних робіт, що безпосередньо стосуються міфу, символу як понять чи 
явищ культури. Однак у більшості його значних праць з’ясовується на 
                                                 
131 Фрадкін В. Спадщина Миколи Сумцова / Володимир Фрадкін // Сумцов М. Ф. Слобожане. 
Історико-етнографічна розвідка. – Х. : Акта, 2002. – С. 261–262. 
132 Сумцов Н. Ф. Очерк истории колдовства в Западной Европе: Отрывок из студ. соч.: 
«Очерк истории христианской демонологии» 1874 / Н. Ф. Сумцов. –Х. : Унив. тип.,  
1878. – 34 с. 
133 Сумцов Н. Ф. О славянских народных воззрениях на новорождённого ребёнка / 
Н. Ф. Сумцов // Журнал МНП. – 1880. – Ч. 27. – С. 68–94. 
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широкому – найперше обрядовому – матеріалі витоки архаїчних тем, 
сюжетів, мотивів, образів, роль та значення символів. Якщо в першій 
студентській розвідці йшлося про „християнську демонологію ”, про 
ламання церковних догматів сектантами – не віровідступниками, а дума-
ючими людьми з критичним мисленням (саме з таким трактуванням і не 
погоджувалася цензура), то в подальших працях М. Ф. Сумцов 
заглиблювався в давніші пласти народної культури, виявляв язичницьке 
коріння, наприклад, сонцепоклонництво представників хліборобської 
традиції, порівнював, зіставляв схожі факти, висловлював гіпотези, що 
подеколи перегукувались із положеннями міфологічної школи, а загалом 
свідчили про наукову обережність, виваженість та об’єктивність. 

Найважливіші праці вченого присвячені весільній обрядовості, 
зокрема магістерська дисертація «О свадебных обрядах, преимущес-
твенно русских» (1881), опублікована в журналі «Київська старовина», 
розвідки «К истории малорусских свадебных обычаев» (1883), 
«Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы» (1885), 
«К вопросу о влиянии греческого и римского свадебного ритуала на 
малорусскую свадьбу» (1886), «Малорусская свадебная терминология» 
(1889), «Муж на свадьбе своей жены» (1893) та ін. Сюди ж можна 
віднести й докторську дисертацію «Хліб в обрядах і піснях» (1885), 
в якій за основу взято весільний обрядовий та пісенний матеріали.  

У праці «О свадебных обрядах, преимущественно руських» (1881) 
М. Ф. Сумцов зазначає: «При вивченні руських весільних обрядів 
неґрунтовно обходити весільні обряди західних і південних слов’ян 
і весільні обряди давніх індусів, греків, римлян і германців». Хоча таке 
порівняння дуже ускладнює написання роботи, але воно веде до 
розуміння деяких темних сторін слов’янського весільного ритуалу 134. 
Вчений у цій праці намагається реконструювати найголовніші особли-
вості давньослов’янського весілля, яке мало місце до розпадання слов’ян-
ського племені на окремі народи і в більших чи менших уламках 
збереглось у слов’янських народів, переважно українців, до сучасного 
дослідникові періоду 135. Залучає до аналізу не тільки власне весільні 
пісні, а й колядки, щедрівки. Вбачає в місяці чоловіче начало, а в сонці – 
жіноче (наприклад, у колядках і щедрівках господар уподібнюється 
місяцю, господиня – сонцю, а їх діти – зіркам) 136, й зазначає, 

                                                 
134 Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов: избранные труды / Н. Ф. Сумцов. – М. : 
Изд. фирма „Восточная литература ” РАН, 1996. – С. 7. 
135 Там само, С. 8–9. 
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що в українській народній поезії схід місяця – образ шлюбу 137. 
Значну увагу дослідник приділяє весільним символам, зазнаючи, що 
весілля слов’ян містить у собі виразні риси солярного культу, зокрема 
весільна каблучка є ні чим іншим, як символом сонця 138, вінок – солярний 
символ дівоцтва, свічка – знак сонця, стріла символізує промінь сонця, 
дзвоники (квіти) – чи не єдиний весільний символ грому, розглядає й інші 
символи та їх місце в обрядовому весільному дійстві (рослинні – сосна, 
калина, ліщина, яблуня, явір, горобина, береза, осика, льон, барвінок, 
часник, гарбуз; символи, пов’язані з будинком – покуть, піч, поріг) і т. п. 
Загалом М. Ф. Сумцов у цій праці продовжує розвивати порівняльний 
широкий методологічний підхід до аналізування явищ життя народу та 
його словесності, який був закладений ще в роботах О. О. Потебні.  

У праці «Хліб в обрядах і піснях» (1885) вчений висловлює своє 
розуміння тих завдань, які стоять перед науковцями, що вивчають 
явища народного життя: «Якими б дивними і навіть безглуздими не 
здавалися деякі обряди та пісні в наш час, дослідник народного побуту 
повинен відшукати їм пояснення і вказати на їх місце в народному 
житті, оскільки дивне й безглузде в піснях та обрядах безперечно є ре-
зультатом історичного розвитку народного життя, народної свідомості 
та світогляду, і те, що незрозуміле, безглузде тепер, могло мати свій 
резон, бути цілком осмисленим явищем у давнину – сто, триста, тисячу 
років або кілька тисячоліть назад» 139. М. Ф. Сумцов закликає також при 
вивченні пісень і обрядів користуватися різними методами відповідно 
до їх історичного розвитку, внутрішньої суті та характерних їм при-
родних властивостей 140. Колись обряд і пісня перебували у близьких 
споріднених відношеннях, були пов’язані між собою, сьогодні цей 
зв’язок у більшості випадків втрачений. Обряд – архаїчний вияв 
народного життя, він, якщо для цього достатньо тих даних, що лежать у 
його основі, підлягає спершу міфологічному поясненню, а потім 
історико-побутовому, в тісному, матеріальному розумінні слова 
«побут». У дослідженні ж пісень дослідник має відштовхуватися не від 
міфологічної точки зору, а від етнографічної і частково історико-
літературної 141. З’ясовує М. Ф. Сумцов походження слів, пов’язаних із 
хліборобством (ратай, орання, рало, плуг, леміш), зазнаючи, що вони 
є схожими в усіх слов’янських мовах. До праслов’янських зараховує 
також лексеми: тісто, дріжджі, квас, хліб, пиріг, калач, коровай, каша, 
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толокно, кисіль та ін. Зазначає, що слов’янське загалом, й українське 
зокрема, слово жито походить від жити 142. Мовний матеріал він 
доповнює історичними даними, наприклад, з’ясовує, які хлібні рослини 
вирощувалися в давнину, тобто ще за часів Київської Русі. Залишається 
в цій праці вірним весільній тематиці, зокрема розглядає обрядове 
використання хліба під час весілля (багато уваги зокрема приділяє 
весільному короваю), а також з’ясовує роль хлібних виробів у про-
веденні інших обрядів (родин, хрестин, поховання). Залучає для аналізу 
прислів’я, прикмети і повір’я, в яких фігурує хліб, а також жнивні пісні, 
колядки та інші твори усної народної словесності, звертає увагу й на ті 
образні вирази, які трапляються в досліджуваних ним текстах. Хліб 
розглядає перш за все як символ небесних світил, з’ясовує загалом його 
символічно-значеннєве наповнення. Хліб, на думку вченого, може 
виступати як знак укладання шлюбу, використовуватися для вираження 
побажання багатства і благополуччя, може символізувати плату за 
працю і врешті-решт бути предметом пригощання, їжею.  

Цікаві спостереження щодо прислів’їв українського народу спо-
стерігаємо в статті М. Ф. Сумцова, вміщеній у збірнику Харківського 
історико-філологічного товариства, «Опыт исторического изучения 
малорусских пословиц» (1896), в якій учений зауважує: «Археологічне 
вивчення сучасного прислів’я, можливо, відкриє таку багату й харак-
терну старовину, якої не можна відшукати в писемних пам’ятках 
давнього походження» 143. Отже, учений пропонує застосувати кри-
тичний порівняльно-історичний підхід і археологічний, тобто метод 
реконструкції давніх, у тому числі, й мовних явищ. З приводу багатьох 
прислів’їв можна сказати, що вони ніби самі йдуть дослідникові до рук 
завдяки тим власним іменам, що містяться в їх структурі. Це зокрема 
імена Хмельницького, Вишневецького, Потоцького, Головатого, цариці 
Катерини та інших загальновідомих діячів. У деяких прислів’ях без 
власних назв або зі звичайними, доволі скромними, іменами можуть 
приховуватися вагомі історичні згадки. Для ілюстрації цієї думки 
М. Ф. Сумцов наводить прислів’я зі збірника П. С. Єфименка: 
«Іван несе плахту, а Настя – булаву». Чи можна зрозуміти без пояс-
нення, що тут маємо вказівку на слабохарактерність гетьмана Ско-
ропадського, яким заправляла дружина Анастасія? 144 Важче, зрозуміло, 
розкрити давність прислів’їв загального характеру, але й вони можуть 
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містити у своєму складі якесь слово, що може стати ключовим для 
встановлення того періоду, коли виникло те або інше прислів’я. 
Наприклад, для стійких народних виразів «Грім такий, що хоч тури 
гони, не почують»; «Так замерзло, що хоч тури гони» таким ключем 
є лексема «тури». Подібні прислів’я виникли тоді, коли в Україні добре 
знали турів (вимерлих сьогодні диких биків), тобто раніше ХVI ст., бо в 
цьому столітті тур стає рідкісним звіром, а ХVII ст. зовсім зникає 145. 
Підкреслює вчений і важливість прямих зіставлень українських прис-
лів’їв з подібними мовними одиницями інших народів. Такий підхід 
є актуальним і для сучасної лінгвофольклористики, зокрема для її порів-
няльного і кроскультурного напрямів. У результаті подібного зістав-
лення виявиться схожість прислів’їв, яка зумовлюється загальним 
устроєм народної психології та однаковою точкою зору на різні реалії 
життя. Крім того, за тотожності думок виявляється ще й подібність 
у формі її вираження, що може свідчити про прямий літературний 
вплив одного народу на інший 146. 

В «Етнографічних замітках» (1889) знаходимо розвідки, в яких 
аналізуються пісні та повір’я. Це зокрема „Сон-трава в народных 
песнях и поверьях ”. Зазначена рослина найчастіше використовується 
в історичних і колискових піснях. У колискових, зрозуміло, тому що 
сон-траві народ приписує властивість усипляти. В думах же вона може 
виступати символом горя й смерті 147. Тут же вміщена розвідка 
«Символика красного цвета», де зазначено, що цей колір у народному 
побуті, піснях, повір’ях має велике значення, а в давні часи мав ще 
більше 148. У Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, повісті якого становлять украй 
правдивий етнографічний матеріал дівчата ходять у «червоних юбках, 
що так як мак цвіте» й у «червоних черевичках». Дослідник відзначає, 
що в давній мові, а також живих місцевих наріччях, красний (червоний) 
має значення красивий (гарний). В народних піснях поширеним є епітет 
«дѣвицы красная» 149. Загалом в українській народній поезії епітет 
«красний» (червоний) стосується небесних світил, парубка і дівчини, 
короваю. Ототожнення краси з червоним (красним) кольором спостері-
гається і в багатьох інших народів. В основі більшості символічних 
значень червоного кольору лежить його значення як емблеми вогню. 
Цінним для лінгвофольклориста є зауваги М. Ф. Сумцова про багато-
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значність символіки зазначеного кольору в українській мові. Так, наприк-
лад, червоний коровай у весільних піснях є символом сонця і місяця, 
червоні весільні стрічки слугують символом дівоцтва, а пов’язки цього 
кольору, за народними віруваннями, є засобом від зурочення і хвороб. 
Символічне значення червоного переноситься й на ті рослини, які мають 
яскраво-червоний колір або плід, особливо на горобину та калину. 
Горобина слугує засобом проти чаклунства, а калина – звичайним 
символом краси та цнотливості 150. 

Праця М. Ф. Сумцова «Ворон в народной словесності» (1890) одна 
із багатьох праць подібного циклу (заєць, миша, тур, жаба, сир і т. п.), 
де на основі повір’їв, інколи з залученням переказів і пісенних жанрів, 
аналізуються відповідні образи в народній словесності. З’ясовується 
походження слів «ворон», «гавран», «крук». Значна кількість повір’їв 
і переказів про ворона виникає на основі його зоологічних властивостей – 
крику, кольору пір’їв, видатного розуму, хижості, схильності до кра-
дійстві 151. У розвідці «Мышь в народной словесности» (1891) досліджує 
фольклорний образ миші, залучає до аналізу велику кількість текстів. 
Значну частину досліджуваного матеріалу становлять українські повір’я, 
прислів’я та приказки, дитячі ігри. Подібний підхід є характерним і для 
інших праць цього циклу. 

У праці «Разыскания в области анекдотической литературы» (1898) 
М. Ф. Сумцов відзначив основні мотиви розповідей про дурних людей, 
зазначивши, що такі анекдоти слід розділити на анекдоти про нерозумних 
індивідуумів (окремих людей) та етнічні спільноти людей (народи). 
Зазначив, що вони можуть стати основою для ширшого тексту, 
наприклад, казки (і це справді так, бо анекдоти, наприклад, можуть 
слугувати фундаментом для соціально-побутової казки). Звернув увагу на 
територіальний чинник (у кожного народу в ролі нерозумного етносу 
в таких оповідях виступають різні народності), в українців це зокрема 
литвини, жиди, цигани 152. Цінним і актуальним для сучасної 
лінгвофольклористики є спостереження М. Ф. Сумцова про те, що 
особове ім’я людини може набувати узагальнюючих рис і ставати 
символом певної людської вади, зокрема дурники часто позначаються 
онімом Іван 153. Сприяла формуванню та становленню лінгвофолькло-
ристичних підходів в україністиці також така праця згадуваного вченого, 

                                                 
150 Там само, С. 21. 
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як «Малюнки з життя українського народного слова» (1910). У передмові 
М. Ф. Сумцов зазначає: «Метою ціеі праці служе українська народна 
словесність…» 154. Автор окреслює у вступному розділі «сучасні завдання 
історіі украінськоі народноі словесності», далі пише «про початок 
украінського народа», про «головні історічні кроки украінськоі мови», 
«про співців і байкарів», аналізує «старі зразки украінськоі народноі 
словесності», відзначає «вагу» українських пісень і їх вплив на 
письменників, вміщує інформацію про «діячів українського фольклору». 
Дослідник бере до уваги різнорідний фольклорний матеріал – думи, 
історичні пісні, колискові, весільні та купальські пісні, колядки, казки, 
легенди, апокрифи та інші прояви народної словесної творчості 155. 
Цінним для сучасних дослідників є й бібліографічний покажчик, поданий 
у кінці праці. 

У вступній статті «Сучасні завдання історії народної словесності» 
М. Ф. Сумцов закликає пильно придивлятися до мови пісень, казок 
і приказок і в самій мові шукати найбільш характерні їх риси, «щоб 
цілком увійти в течію того старого життя, в котрім криються здебільша 
джерела народноі творчості» 156. Отже, треба вивчати мову фольклору 
та знаходити найхарактерніші її риси. Цією фразою М. Ф. Сумцов 
фактично сформулював завдання сучасної лінгвофольклористики, яка 
в окрему галузь філологічного знання почала виокремлюватися лише 
в 70-х рр. ХХ ст. Пишучи про розподіл фольклорного матеріалу за ви-
дами та національною належністю, учений наголошував, що з науко-
вого погляду, пісні й казки мають однакову цінність, але «вважаючи за 
велику національну вартість народноі поезіі, треба на першім місці 
постановить пісні, а на другім казки і байки, в перший ряд все те, 
що мае віршову постать, а в другій – усі прозові речі» 157. Пісні, на 
думку М. Ф. Сумцова, «здебільша власноі національноі справи», казки і 
пісні переважно інтернаціонального змісту 158. Отже, дослідник уважає, 
що народна поезія «стоїть вище понад прозою з погляду національного 
розвоя» 159. Тому усі наукові курси з усної народної творчості слід 
починати з дум та інших пісень, а завершувати байками, казками та 
приказками 160. Актуально й досі звучать слова М. Ф. Сумцова про 
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157 Там само, С.4–5. 
158 Там само, С. 5. 
159 Там само. 
160 Там само. 



58                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

народну словесність, яка становить найціннішу скарбницю нашої мови: 
«Українська мова заховалась в селі, поміж селянами, в піснях, казках 
і инших проявах духовного життя; згодом з цієі захованоі скарбниці 
взято було багато дорогих перлин, і досі приходиться здебільша кон-
туваться іі старими вжитками» 161. 

Знаходимо в цій праці й спостереження щодо таємної мови (арго) 
співців (бандуристів, лірників). Торкався М. Ф. Сумцов і проблеми 
авторства народного твору. Думи виконуються чоловіками. Але за-
значав учений: немало таких «одділів» у народній словесності, твор-
цями яких рівною мірою можуть бути і чоловіки, і жінки. Так, напри-
клад, казки можуть розповідати баби і діди, «замови» уживають знахарі 
та «знахурьки», весільні пісні співають парубки і дівчата. «Тут творці, 
охоронці і виповните лі йдуть без ймення, без особливоі про них 
памьяти» 162. Є твори, які виконуються переважно тільки дівчатами 
і жінками (жіноцькі – колискові, деякі весільні, наприклад, коровайні, 
і «плачі по мертвих») 163. 

Народна словесність, вбираючи в себе найкращі сподівання 
певного етносу, відображає великі здобутки народного духу, що 
поставав протягом багатьох віків і супроводжував людину від колиски 
до могили. Народна поезія в усіх її галузях, а найбільше в піснях, має 
«велику вагу для поступового розвою суспільства. Придивляючись до 
пісень і казок, до легенд і віршів, до сільських співців і музиків, чула 
людина перейма і привлаща широкі народні почуття та бажання і входе 
в таемні куточки народного світогляда» 164. Народна поезія, на думку 
М. Ф. Сумцова, має велике значення для розуміння і пізнання різно-
манітних речей старовини, які вже «з життя людового здебільша 
повиходили» 165. Отже, чимало уваги цей учений приділив дослідженню 
пісенної творчості українців, зокрема колядок, щедрівок та ін. Показо-
вою в цьому плані є стаття «Научное изучение колядок и щедривок» 
(1886) 166. М. Ф. Сумцов не шукав, як це робили його попередники, 
в кожному мотиві, образі чи рядкові міфологічної основи, намагаючись 
знайти згадку якогось імені давнього божества. Він розкривав багатий 
художній світ колядок і щедрівок і писав більше не про міфологізм, 
а про «пісенний ідеалізм» як духовну основу гармонії людини 
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з довкіллям 167. Не можна, зрозуміло, заперечувати наявності в колядках 
і щедрівках складових, що сягають часів слов’янського язичництва, 
зокрема релігійно-поетичних уявлень про зовнішні сили та явища 
природи, але не варто занадто захоплюватися відшукуванням подібних 
елементів. Виважене й обмежене застосування міфологічного підходу 
позитивно впливає розуміння та усвідомлення суті аналізованих творів 
і народного світогляду загалом. Прикладом такої виваженості, на думку 
М. Ф. Сумцова, можна вважати працю О. О. Потебні «Обзор поэти-
ческих мотивов колядок и щедривок», яка друкувалася в «Руському 
Філологічному Віснику» у1884–1885 рр. 168. Особлива увага вчених до 
українських колядок пояснюється ним багаточисельністю, повнотою 
і художніми якостями. Далі М. Ф. Сумцов пише, що при вивченні 
міфологічної основи колядок та щедрівок дослідники часто-густо 
випускають із поля зору їхні поетичні й моральні сторони, а вони є 
цінними і для етнографа, і для історика культури. Про міфічне значення 
доброго молодця і красної дівиці народ давно забув, і міфічний елемент 
втратив для нього будь-яке значення, тоді як поетичні й моральні 
елементи колядок продовжують впливати на народ у плані виховання 169. 
Отже, багатьом видам і жанрам фольклору, зокрема обрядовій кален-
дарній та родинній пісенності, властиві елементи архаїки, давньої міфо-
свідомості, трансформованої в образи історично-побутові. М. Ф. Сумцов 
у своїх наукових працях простежує зв’язки усної народної творчості 
з давніми обрядами, ритуалами, намагається з’ясувати роль первісних та 
похідних від них уявлень, образів у замовляннях, повір’ях, побажаннях 
і прокляттях, казках, билинах, легендах, апокрифах, загадках, дитячих 
закличках, баладах, думах, прислів’ях та інших жанрах народної 
словесності. З’ясування суті кожного звернення вченого до проблем 
міфопоетики, обрядової та необрядової символіки, до понять і категорій 
знання, віри, повір’я, двовір’я, безвір’я може бути темою окремого 
розгляду. Наукова спадщина М. Ф. Сумцова настільки багатогранна, що 
може бути темою як спеціального самостійного курсу, так і наукового 
дослідження (кандидатських дисертацій, монографій). Сьогодні в укра-
їністиці зокрема наявна монографія Олесі Мандебури «Микола Сумцов 
і проблеми соціокультурної ідентичності» (2011) 170, кандидатські 
дисертації О. С. Мандебури «Проблеми української етнографії в науко-
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вій спадщині М. Сумцова» 171; В. М. Пивоварова «М. Сумцов як 
дослідник давньої української літератури» 172, Г. О. Савченко «Життя, 
діяльність і науково-історична спадщина академіка М. Ф. Сумцова 
(1854–1922 рр.)» 173, але одним із найважливіших здобутків М. Сумцова 
є розгляд фольклору українського народу у широкому міжнародному 
контексті, підкреслення неповторності, оригінальності, самобутності 
явищ національної культури. Микола Федорович Сумцов задовго до 
засновника Курської лінгфольклористичної школи О. Т. Хроленка 
окреслив завдання такої сучасної галузі знання, як лінгвофолькло-
ристика. Його разом із О. О. Потебнею слід уважати фундатором цього 
напряму гуманітарних досліджень. 

Значну увагу усній народній словесності приділяв І. Я. Франко. 
Він розробляв методологію фольклористичних досліджень, теорію 
жанрів усної народної творчості, досліджував історію становлення 
фольклористики, цікавився методикою записування усних творів. 
Фольклор українського народу І. Я. Франко розглядав у широкому 
міжнародному контексті. Від дослідників усної народної творчості 
вчений вимагав адекватних методів вивчення фольклорного матеріалу, 
наукової об’єктивності. Назвемо найосновніші праці І. Я. Франка 
в царині дослідження народної словесності: «Поезія та її становисько 
в наших кременах» (1876), «Знадоби до вивчення мови і етнографії 
українського народу» (1882), «Жіноча неволя в руських піснях 
народних» (1883), «Останки первісного світогляду в руських і поль-
ських загадках народних» (1884), «Як виникають народні пісні?» (1887), 
«Наші коляди» (1889), «Із секретів поетичної творчості» (1899), 
«Студії над українськими народними піснями» (1907–1913) та ін. 

У статті «Поезія та її становисько в наших кременах» (1876) 
І. Я. Франко стверджує, що життя – то поезія, а поезія – то життя. В основі 
цього виду мистецтва завжди лежить ідеал, бо поезія – це індивідуалі-
зування ідеалу. «Ідеал єсть поняття якогось предмета, із котрого 
виключені всякії темнії, злії, неінтереснії і підлії свойства» 174.  
Поезія – копіювання життя в його розумних проявах, «руководимого 
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поетичною справедливістю» 175. Вона «єсть винайдення іскри божества 
в дійствительності» 176. 

У «Знадобах до вивчення мови і етнографії українського народу» 
(1882) І. Я. Франко відзначає, що «поетична творчість нашого народу 
ще не вичерпалася, що він ще спосібний видобувати чимраз нові тони, 
відзиватися чимраз новими, а все хорошими, ніжними і характеристич-
ними піснями на всякі біжучі справи, котрі глибше діткнуть його життя 
і показують вплив на його суспільні і економічні обставини» 177. 
Не всякі справи, навіть не всякі важні для народу справи відкликаються 
в його піснях. «Щоб яке діло відкликалося в пісні народній, до сього 
треба: щоб те діло було йому близьке, тикало часто його життя, 
вражувало ненастанно його увагу; 2) щоб воно тикало не певні вибрані 
одиниці, але цілу масу народу чи то в цілім краю, чи тільки в певній 
місцевості, т. є., звівши се на інші слова, щоб було діло більше 
економічне, ніж політичне, і 3) щоб діло те було для народу ясне 
і зрозуміле» 178. 

Цікавою є розвідка І. Я. Франка «Жіноча неволя в руських піснях 
народних» (1883). Цю замітку дослідник будує «на матеріалах ру-
кописних», на піснях, зібраних власноруч і товаришами (М. Павликом, 
І. Мохом та ін.) у різних околицях Галичини. У ній він зазначає: «Коли се 
правда, що мірою культурності всякого народу може служити то, як той 
народ обходиться з жінками, то й се безперечна правда, що русько-
український народ після сеї міри покажеться високо культурним 
у відношенні до других сусідніх народів» 179. Українці («русини»), на 
думку дослідника, обходяться зі своїми жінками далеко лагідніше, далеко 
гуманніше й «свобідніше», аніж їх сусіди 180. Основну причину негараздів 
у родинних стосунках І. Я. Франко вбачає в поганому економічному 
порядкові, який «розстроює чимраз дужче родинне життя нашого  
(та й то не лишень нашого) народу» 181. 

В «Останках первісного світогляду в руських і польських загадках 
народних» (1884) дослідник стверджує, що релігія первісного чоловіка 
«була під певним виглядом тим, чим єсть тепер поезія, т. є. оживленням 
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і уособленням явищ природи. Що для первісного чоловіка становило 
зміст і грозу життя духовного, то для нас єсть тільки оздобою життя, 
ідеальною іграшкою уяви; що колись було релігією, то нині єсть 
поезією. Найцікавіше те, що зв’язок первісної релігії з новочасною 
поезією єсть далеко тісніший, аніж би се на перший погляд могло 
видаватися; в’яже їх в один нерозривний ланцюг наша бесіда, наскрізь 
просякла антропоморфізмом і зооморфізмом, бо ж виросла і розвилась 
вона під впливом того первісного світогляду» 182. Такі наявні в сучасній 
нашій мові вирази, як сонце сходить, дощ іде, вітер гуляє, мороз тисне 
та ін., є нічим іншим як утертими щоденним ужитком залишками 
анімістичних уявлень, інакше кажучи, вони є відбиттям поглядів 
первісної людини на довколишній світ. Народні загадки (або, як називає 
їх І. Я. Франко, «людові») якраз і становлять один із таких жанрів 
народної творчості, що так чи інакше (поряд із казками, піснями та 
приповідками) відбиває первісний світогляд певного етносу. Дослідник 
загадки, пов’язані з давніми уявленнями про довколишній світ, називає 
анімістичними, і тільки й на них зупиняється в зазначеній праці. 
Під анімістичними загадками він розуміє «досить визначну громаду 
загадок людових, в котрих речі мертві, як, наприклад, сили і явища 
природи або знаряди і витвори праці людської, представлені як істоти 
живі, в виді звірячім або людськім» 183. Ці фольклорні тексти, на думку 
І. Я. Франка, мають виразні сліди давніх міфологічних вірувань. 
До анімістичних загадок він зараховує зокрема таку: «Тато високий, 
мама широка, син кучерявий, а невістка сліпа» (де тато – небо, мама – 
земля, син – вода, невістка – ніч). Загалом аналізовані загадки 
І. Я. Франко поділяє на три групи: 1) найдавнішої формації, які 
є «неясно анімістичним виображенням сил природи» (Без рук, без ніг 
двері відчиняє – вітер); 2) «виображення, представляючі сили природи в 
виді звірів (Сірий віл всіх людей на ноги підвів – день)»; 3) найпізнішої 
формації – «виображення антропоморфічні» (Ще ся батько не 
народить, а вже син по світі ходить – вогонь і дим), Варив кухар без 
вогню  – мороз) 184. Анімістичні загадки, на думку дослідника, за 
характером є більш загальнолюдськими, тобто «межинародними» 
(інтернаціональними) 185. Мовний бік цих загадок «не представляє 
спосібності до ніяких значніших уваг», бо вони дуже прості 186. 
                                                 
182 Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних / 
Іван Франко // Зібр. творів: у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 333. 
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185 Там само, С. 346. 
186 Там само. 
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У праці «Як виникають народні пісні?» (1887) І. Я. Франко зазна-
чає, що народна пісня часто стає «зброєю», тобто засобом маніпулю-
вання, що використовується міфологами, філологами, істориками, 
політиками як доказ для своїх тверджень і теорій, а що не підходить для 
цієї мети відкидається як зайве, не варте уваги, або ж такі речі 
намагаються «підмалювати чи витлумачити по-своєму» 187. Так, на-
приклад, в українській літературі наявні спроби теологів, що на підставі 
народних пісень і прислів’їв приписували народові повне і детальне 
знання християнської догматики, соціалістів, які на тій самій підставі 
проголошували, що погляди українського народу в суспільних справах 
хоч не ясно, проте близько підходять до ідеалів соціалізму, проте 
«в останній час дедалі ширше починає прокладати собі шлях справді 
наукове розуміння і пояснення пісень та інших усних народних творів 
як матеріалу до історії народної культури, а отже, як матеріалу 
історичного, як документа» 188. Отже, факти усної народної словесності, 
на думку І. Я. Франка, мають опрацьовуватися критично і слугувати для 
суто наукових цілей. Головною проблемою при дослідженні творів 
фольклору, як і при вивченні історичних документів, є питання автен-
тичності, а отже, генезису, походження певного тексту. Без відповіді на 
питання «як виникають і звідки походять народні пісні» неможливе 
наукове використання нагромаджених етнографічних і фольклорних 
матеріалів, бо вони становлять масу суперечностей і подібностей, 
оригінальних рис і зворотів чи мотивів, «спільних різним, далеко один 
від одного розселеним народам» 189. Отже, в усній народній творчості 
може бути представлений не якийсь окремий народ, в ній часто-густо 
відбиваються найрізноманітніші впливи інших етносів і зв’язки з ними, 
що були тісними в той чи інший час і характерними більше для певної 
епохи, але їх затемнені залишки можуть у вигляді певних елементів 
функціонувати в складі тих чи інших творів усної народної словесності 
й у пізніший період, суттєво віддалений від часу їх виникнення. Усна 
народна творчість – це «великий геологічний шар, де упереміш 
знаходяться чи то збереженні в цілості, чи то до невпізнання зруйновані 
і твори місцевого життя, і тисячі мандруючих пам’яток, занесених 
морем, і сушею, вітрами, і хвилями, і льодовиками, більше чи менше 
асимільованих» 190. Повністю, на думку І. Я. Франка, «розмотати цей 
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клубок у межах одного краю і народу абсолютно неможливо без 
одночасного проведення такої роботи у всіх майже народів нашої раси 
і навіть інших рас, з якими історія приводила нас у контакти» 191. 

Походження пісень український народ пояснює міфологічно. 
Первісними авторами їх є морські люди, що співають пісні, плаваючи 
по хвилях, а чумаки, які працюють біля моря, добуваючи сіль, 
підслуховують їх і приносять ці пісні на Україну. І. Я. Франко також 
наводить рядки пісні: «Співаночки мої любі, де я вас подію? / Збирав 
я вас в лісах, борах, по полю посію». І з цих рядків разом із наведеною 
перед цим міфологічною оповіддю робить висновок, що й міф і пісня 
вказують лише на одне з джерел поетичної творчості, «запас вражень, 
які знаходить людина в природі (над морем, в горах, лісах і т. д.), 
але питання про виникнення народних пісень і про те, що робить їх 
народними, залишається нерозв’язаним» 192. Дослідник відзначає 
специфічну властивість народної пісні – відсутність індивідуальності. 
«Народний поет творить свою пісню з того емоційного та ідейного 
матеріалу, яким живе вся маса його земляків. Творячи її, він не стає і не 
може стати вище від інших; із скарбів своєї індивідуальної душі він у 
основних контурах не може зачерпнути ані іншого змісту, ані інших 
форм, крім тих, що становлять щоденне життя цілої маси. Його пісня є, 
отже, певним виразом думки, вражень та прагнень цілої маси, і тільки 
таким чином вона стає здатною до сприйняття і засвоєння її масою» 193. 
Первісна поезія, за І. Я. Франком, є колективним вибухом почуттів, 
збірною імпровізацією, яка одночасно була співом, танцем і панто-
мімою 194. Рештки цієї первісної поезії ще збереглися досі в деяких 
обрядових піснях, які виконуються в такт танцю, в супроводі характер-
них рухів. У цій поезії ще все перемішане: оповідання, і лірика, і драма. 
Її основа захоплює цілий колектив, збуджує його емоційний настрій 
і тому відтворює завжди всі ті вияви «святого шалу», що був джерелом 
першого вибуху 195. «З часом, проте, почуття охолоджується, залиша-
ється тільки інтерес до самого змісту, до самого факту, який дав привід 
до утворення пісні; з лірично-епічно-драматичної імпровізації вона стає 
піснею, а пізніше епічною повістю, співаною або декламованою 
спокійним тоном, її охоче слухають, проте вона вже не збуджує в масах 
ні вибухів гніву, ні сліз, ні шаленої радості» 196.  
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Первісні епічні мотиви у кожного племені зберігалися в пам’яті 
багатьох поколінь, перетворюючись і комбінуючись під впливом нових 
шляхів розвитку або «під впливом мотивів, запозичених збоку». Часто 
бувало так, що чужі мотиви перемагали власні, затирали їхні характерні 
риси, залишаючи з них лише крихти, які входили до складу нових 
творів, або ж чужі мотиви вливалися в оригінальні форми і навпаки. 
Таким чином протягом сторіч виробилася та скарбниця понять, уявлень 
і форм, значною мірою спільна для всіх народів нашої раси, в сфері якої 
обертається кожний народний поет і з якої «найбільші поети-худож-
ники всіх часів і народів видобували метал, що, перетоплений в їхніх 
геніальних умах, робився шедевром людського духу» 197. Але народ-
ному поетові недостатньо черпати з цієї одвічної скарбниці зміст і 
форму своєї пісні, яку він складає «з готових почасти матеріалів на 
готовій канві» 198. Складена ним пісня має переходити в уста народу, 
який завершує у ній те, що в художній поезії називається шліфуванням. 
«У кожній місцевості відповідно до діалекту, клімату, території і зви-
чаїв нова пісня потроху змінюється: незвичні або надто індивідуальні її 
риси затираються, діалектні форми однієї місцевості поступаються 
місцем іншим; відповідно до кращої чи гіршої пам’яті співака одні 
строфи випадають, з’являються інші, вирвані з якоїсь іншої пісні, ці 
знову підлягають поступовій зміні, і в такий спосіб пісня повільно 
розщеплюється на велику кількість варіантів, в яких первісний мотив 
з часом підлягає видозміні, затемненню або розвитку то в один, 
то в другий бік і з яких потім за відповідних умов можуть постати 
окремі пісні з близькими, але мало між собою схожими мотивами» 199. 

Усній народній словесності приділена й розвідка І. Я. Франка 
«Наші коляди» (1889), в якій він зазначає, що ці обрядові пісні варто 
досліджувати вже лише тому, що вони «од самого малку полишили 
значний слід в пам’яті Шевченка і мали деякий впив на його поетичну 
творчість» 200. Українські колядки І. Я. Франко порівнює з латинськими 
гімнами, німецькими і польськими піснями. У цій розвідці дослідник, 
коли пише про видання цих фольклорних текстів, побіжно торкається 
й певних мовних елементів, наявних у колядках, зокрема звертає увагу 
на наявність полонізмів (ciemności) і діалектизмів (взяло на ся), 
які видавці намагалися через їх нібито неблагозвучність замінити, 
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часто-густо не завжди вдало, різними відповідниками, які призводили 
до спотворення первинних текстів. І. Я. Франко гостро критикує таку 
видавничу практику. 

У розвідці «До питання про перекази про Магомета у слов’ян» 
(1894), пишучи про тюркські впливи на народну словесність слов’ян, 
дослідник звертає увагу на відоме прислів’я «Якщо не йде гора до 
Магомета, то Магомет йде до гори». І. Я. Франко вважає його 
польським, але далі зазначає, що воно є інтернаціональним. Такий 
вислів є не тільки у поляків, а й в українців, росіян та інших слов’ян. 
Погодимося з другою частиною Франкового зауваження про інтер-
національність цього прислів’я. Воно має виразне книжне походження 
і виникло досить пізно: в ньому відбивається раціоналізм XVIII ст., 
який висміює чудеса. Основою цього прислів’я, на думку дослідника, 
є «оповідання про те, як Магомет присягнув своїм вірним, що на його 
веління гора прийде до нього; коли ж, однак, гора цього не зробила, сам 
Магомет пішов до неї» 201.  

У невеличкій статті «Народне повір’я з українських апокрифів» 
(1898) І. Я. Франко звертає увагу на таке явище, як інкультурація 
біблійної мудрості й поетики, коли численні релігійні сюжети, 
потрапляючи на етнічний ґрунт різних, часто цивілізаційно далеких 
народів, зазнавали певних трансформацій внаслідок додавання чи відки-
дання подробиць, деталей, відсутніх чи навпаки присутніх у первинних 
текстах, і набували своєрідного відмінного звучання. «Тепер апокри-
фами називають, – пише дослідник, – велику кількість творів як старо-, 
так і новозавітного змісту, які почасти хоч і спираються на давніх 
переказах, але, як це доведено, виникли досить пізно, між другим 
століттям до початку нашої ери і п’ятим століттям нашої ери, містять 
велику кількість вигаданих подробиць і єретичних вчень, викладені або 
відкрито з метою єретичної пропаганди, або сяк-так перероблені 
і «підчищені» в дусі церковної ортодоксальності, були пристосовані 
щойно в пізніших обробках до вимог набожних навчань. Деякі з цих 
творів були написані первісно арамейською, а більшість – грецькою 
мовою, а потім у Середньовіччі обійшли весь цивілізаційний світ 
у латинських, церковнослов’янських, коптійських, арабських, вірмен-
ських, грузинських й інших перекладах та переробках. Вони зробили 
великий, хоч досі належно ще не оцінений вплив на уми багатьох 
поколінь. Звичайно, можна побачити і зворотний процес, коли в різних 
народів незалежно від апокрифів навколо отого єврейсько-грецького 
                                                 
201 Франко І. До питання про перекази про Магомета у слов’ян/ Іван Франко // Зібр. творів: 
у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 129. 



Розділ	I	Лінгвофольклористика	як	наука																																																							                              67 
 

ядра групувалися, кристалізуючись, розвинені народні елементи, 
і таким чином утворювалися нові апокрифи, яких ніколи не було у 
грецькій мові, або складалися епізоди та екскурси, відсутні у текстах, 
перекладених із грецької мови» 202. Дослідження апокрифів є не-
обхідним і дуже корисним для кожного дослідника, який «має бажання 
охопити широкі культурно-історичні горизонти», бо саме ці «новіші 
переробки і вставки подвійно цікаві, оскільки вони вказують на живі 
зв’язки тогочасної народної фантазії і народних повір’їв з згаданими 
давніми творами» 203. 

Учений звертає увагу й на естетичну своєрідність фольклору. 
Підтвердженням такого зацікавлення може зокрема слугувати його 
знаменитий трактат «Із секретів поетичної творчості» (1899), в якому 
поряд із поезією «книжною», здебільшого Шевченковою, досить 
детально проаналізовані І. Я. Франком українські народні пісні. У цій 
книзі дослідник приділив їм цілий підрозділ «Роль змислів у поетичній 
творчості». І. Я. Франко звертає тут увагу на бідність запахових образів 
у нашій народній поезії та багатство смакових і тактильних. Смисл 
дотику, корегований зором, інколи як своєрідний підтекст, наявний 
у деяких образах, які ми схильні трактувати як символи 204. Сама ж 
здатність до символізування є однією з характерних прикмет поетичної 
фантазії  205. І. Я. Франко розшифровує семантику образу «вербове 
колесо» у народній веснянці: «Вербове колесо, колесо / На дорозі 
стояло, стояло. / Дивне диво гадало, гадало /». Значення цього образу 
розкривається в наступній строфі: «Ой що ж то за диво, за диво? / Йшли 
парубки на пиво, на пиво, / А дівки сі дивили, дивили, /Що парубки 
робили, робили /». «Мусимо через логічні заключения дійти до того, – 
пише Іван Франко, що верба в веснянках означає дівчину, щоб такою 
околесною дорогою дійти до того, що «вербове колесо» – значить 
«кружок дівчат» 206. Звертає дослідник побіжно увагу й на такі образні 
словесні засоби народної поезії, як біле тіло, рум’яне личко, чорні очі, 
чисте поле, зелений явір 207 і т. п. Аналізує явища паралелізму. 
Так, наприклад, у народних піснях дівчина порівнюється з калиною: 
«Червона калино, чого в лузі стоїш? / Чи цвіту жалуєш, чи стужі ся 

                                                 
202 Франко І. Народне повір’я з українських апокрифів/ Іван Франко // Зібр. творів: у 50-ти т. – 
К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 313. 
203 Там само, С. 314. 
204 Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Зібр. творів: у 50-ти т. – К. : 
Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 77–85. 
205Там само, 75. 
206 Там само, С. 83. 
207 Там само, С. 99. 
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боїш?» / «– Цвіту не жалую, стужі ся не бою / Сама я не знаю, як зацвісти 
маю. / Зацвіла би-м біло – люди не пізнають. Зацвіту червоно – гілля 
обламають». / – «Молода дівчино, чого сумна ходиш? /Чи головка больна, 
чи світу-сь не вольна?» – / «Головка не больна, і я світу вольна, / Три ночі 
не спала, один лист писала / До того жовняра, що-м вірно кохала. /» 208. 
Зазначає, що символіка кольорів, наявних у народних віруваннях і поезії, 
є одним із виразних засобів створення образності. На підтвердження цієї 
думки наводить кольористичні образи із поезії Тараса Шевченка, якими 
він любить характеризувати українську природу («вишневий сад зелений 
і темнії ночі», «синє море», «червона калина», «зелені байраки», 
«небо блакитне», «чорні гори» і т. п.) 209. Такі зорові образи загалом 
властиві й народній поезії. 

1907 року у віденському журналі «Zeitschrift für österreichische 
Volkskunde» І. Я Франко публікує статтю «Найстарша українська 
народна пісня». У цій розвідці дослідник наголошує, що народна пісня 
«Стефан-Воєвода», записана чеським релігійним діячем ХVІ ст. Яном 
Благославом, вирізняється глибоким ліризмом і драматизмом сюжету; 
розкриває І. Я. Франко також інтертекстуальні зв’язки цього твору зі 
східноєвропейськими народними піснями. Послуговуючись досліджен-
нями англійських і французьких етнографів, дослідник доводить, що 
українська фольклорна традиція існує вже тисячу років, що її коріння 
сягає «старокнязівської Русі», тобто приблизно ХI-XIV cт. 210 Важливим 
аспектом цієї Франкової студії стають спостереження, пов’язані 
з міжнаціональними взаємовпливами, які він виявляє на прикладі 
вищезазначеної пісні. 

Стаття І. Я. Франка «Як творилася слов’янська міфологія» 
(1907) уточнює деякі деталі фольклорних студій російського вченого  
О. М. Веселовського. При цьому він посилається на етнографічні 
знахідки галицького вченого М. І. Зубрицького, засвідчуючи вагомість 
українського елементу в ширших слов’янознавчих, навіть середньо-
європейських етно-фольклорних студіях 211. 

Франкові «Студії над українськими народними піснями»  
(1907–1913) містять цикл пісень про турків (про смерть королевича в 
битві з турками, що оспівує, можливо, битву під Варною в 1444 р. 
До цього циклу належать оброблені дослідником пісні про Стефана-
                                                 
208 Там само, С. 99–100. 
209 Там само, С. 100. 
210 Франко І. Найстарша українська народна пісня / Іван Франко // Зібр. творів: у 50-ти т. –К. : 
Наук. думка, 1982 – Т. 37 – С. 217. 
211 Франко І. Як творилася слов’янська міфологія / Іван Франко // Зібр. творів: у 50-ти т. – К. : 
Наук. думка, 1982 – Т. 37 – С.425–432. 
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воєводу, про Івана та Мар’яну. Далі подано ряд пісень, пов’язаних із 
боротьбою козаків проти татар і хронологічно належать до ХVII віку. 
також найстарші козацькі думи, особливо про бурю на Чорнім морі, про 
Марусю Богуславку та про Самійла Кішку 212. Пісні, на думку 
І. Я. Франка, «се одно з найцінніших наших національних надбань 
і один із предметів оправданої нашої гордості» 213. 

Видатний історик, джерелознавець, організатор української науки 
М. С. Грушевський чималу частину свого творчого і наукового доробку 
присвятив давній українській літературі та фольклору. Монументальні 
«Історія України-Руси» та «Історія української літератури» (Т. 1–5,  
1922–1927 роки), комплекс публікацій на сторінках «Записок Науко- 
вого товариства імені Шевченка», «Літературно-Наукового Вісника», 
«України» стали яскравим відображенням наукової особистості вченого 
як літературознавця, дослідника народної творчості (у тому числі й усної), 
витоків духовності українського народу. Праці М. Грушевського, 
передусім дві згадані «Історії», споріднені не лише спільною ідеєю, їх 
об’єднав науковий метод інтерпретації явищ, аналізу – історизм. 
М. С. Грушевський торкається питань фольклору, в «Історії української 
літератури», яка виходила окремими томами на початку 20-х років 
минулого сторіччя. Ця багатотомна праця була задумана, за влучним 
виразом Я. М. Мельник, як «епопея української словесності» від най-
сивішої давнини до сучасності 214. Питанням фольклору зокрема при-
свячений перший том цієї праці. Першоелементи української художньої 
системи М. С. Грушевський вбачає ще в доісторичних часах, перший 
розквіт – у період язичництва, початок узаємодії з писемністю – в часи 
Київської Русі. Вражає багатство залученого матеріалу (обрядові, родинні, 
трудові, еротичні пісні, дружинний, героїчний епос, фантастичні казки, 
легенди, перекази). Дослідник прагнув до повноти, всебічного розкриття 
аналізованих фактів. Фольклор він розглядає як естетико-духовну 
систему. М. С. Грушевський застосовує як вітчизняний, так і світовий 
матеріал. Українську народну словесність він визначає як оригінальну 
художню систему. Основи її оригінальності вчений бачить у способі 
життя, світовідчутті й світорозумінні українського етносу. Детально й 
повно дослідник розкриває історію проникнення міфологічних сюжетів, 
образів, мотивів ще дохристиянського періоду, а потім усебічно 
                                                 
212 Франко І. Студії над українськими народними піснями / Іван Франко // Зібр. творів:  
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213 Там само, С. 11. 
214 Мельник Я. М. Грушевський і літературно-критична думка в Галичині наприкінці  
XIX – початку XX ст. /Я. М. Мельник / Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. і повід, 
наук. конф. (м. Львів, 26-28 верес. 1994 р.). – Л., 1995. – С. 184. 
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висвітлює процес узаємодії з культурами Візантії, Болгарії, південно-
західних слов’ян, Скандинавії, Греції, Риму, особливе місце в яких 
посідає християнство, й передусім – «Біблія». М. С. Грушевський, пише 
П. П. Кононенко, «показує генезис українства в загальносвітовому 
контексті, а в цьому зв’язку – елементи і східної, і європейської культур 
як органічні частки вітчизняної культури» 215. Найбільшою заслугою 
вченого було відкриття генетичних основ специфічних рис української 
словесності як самодостатньої системи.  

М. С. Грушевський простежує ступінь історичної достовірності 
фольклору й звертає увагу на взаємодію книжної та усної словесності. 
Учений детально аналізує ті фактори, які, на думку інших дослідників, 
відрізняють літературу від фольклору, намагаючись ревізувати погляди 
вчених на різницю між двома формами словесності як однобічні 
(колективне творення фольклору, індивідуальне в літературі й від-
сутність такого в усній словесності), аби, врешті-решт, підійти до 
висновку, що розділяти різко ці дві категорії, писану і усну, немає 
ніякої рації. Між писаною і неписаною словесністю завжди існує 
зв’язок, часами дуже тісний і нерозривний 216. М. С. Грушевський 
зазначає «в писаній літературі індивідуальність часом в певних епохах 
(не завсіди!) виступає сильніше й яскравіше, ніж в словесності усній… 
Усна ж традиція має тенденцію стирати індивідуальні прикмети твору, 
цінячи його загальний елемент. Тому, пройшовши через алембик 
колективного уживання, він затрачує навіть і ту індивідуальність, яку 
мав. Але в писаних творах, в залежності від більшого чи меншого 
індивідуалізму сучасного життя, який відбивається в літературній 
манері і добрім літературнім тоні, індивідуальність автора теж виступає 
часами сильніше, часами слабше. Бувають епохи, в котрих автор якраз 
старається якнайменше себе виявити (періоди анонімних і псевдо-
анонімних творів – як у нашім старім письменстві); бувають певні роди 
літератури, де авторові приписується не висувати по можливості своєї 
індивідуальності. В родоплеміннім житті, як і в середньовічній 
корпорації, індивідуальність розпливається в колективі; в нашій добі, 
яка веде свій початок від індивідуалізму Ренесансу, особа старається 
відбити себе якнайяскравіше» 217. Отже, продовжує далі дослідник, 
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усе це «прикмети епохи і окруження», а не самої категорії творчості 218. 
Висновок про те, що не варто різко розділяти писану й усну 
словесність, потрібний ученому для обґрунтування розгляду фольклору 
в курсі історії літератури, яка уявляється йому «як сума взаємовідносин 
обох категорій» 219.  

М. С. Грушевський намагається в першому томі своєї історії 
з’ясувати витоки народної поезії. Він розділяє думку О. О. Потебні про 
те, що будь-яке слово фактично є ембріональною (зародковою) формою 
поезії, бо, дійсно, воно (слово) і кожна фраза «являються поетичним 
образом, викликаним емоцією й уявою творця, який передає його слу-
хачеві так, як поет передає поетичний образ, артистичний твір. Подібно 
як у приповідці, прислів’ї маємо звичайне стягнене, сконденсо ване 
оповідання або натяк на байку, новелу, анекдот, – так фраза і навіть 
окреме слово являється стягненим поетичним образом, часто – уже 
неможливим до розшифрування, але часами ще доволі ясним в своїх 
коренях чи корені, себто в основнім враженні, до нього вложенім» 220. 
Придивившись ближче до виразів і до поодиноких слів, ми, якби могли 
відтворити історію творення їх, так само відкрили б за кожним словом 
дуже влучну, дотепну, може навіть геніальну комбінацію ідей і 
образів 221. Значну роль у постанні творів словесного народного мис-
тецтва М. С. Грушевський відводить ритмові: ритм всякого роду 
набирає в очах людини магічного значення: «Розмірене, одностайне 
повторення, яке лежить в його основі, зберігає енергію, дає можливість 
тратою певної скількості її осягати більші споріші результати і сею 
скорістю й успішністю роботи викликає добрий і вдоволений настрій, 
який перемагає втому та дає змогу працювати довше, успішніше і при-
ємніше. Ся психофізична сторона ритму дала йому величезний розвиток 
і різнорідне використання як додатного елемента в усякого роду роботі. 
Дала, себто, робочу пісню в широкім розумінні: повторення симетрично 
розмірених вигуків, слів, речень, зв’язаних певним музикальним 
мотивом або мелодією, що товаришить різним виладуванням робочої 
енергії: маршові, рубанню, сапанню, веслуванню і всякій іншій фізич-
ній праці» 222. Досліджуючи фольклор, учений торкається проблеми 
трансформації форм суспільності, він бере до уваги «соціальні факти» 
сучасності та еволюційні процеси минулого, і підкреслює важливу роль 

                                                 
218 Там само, С. 57. 
219 Там само, С. 59. 
220 Там само. 
221 Там само, С. 60. 
222 Там само, С. 64. 



72                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

протистояння індивідуалістичних і колективістських тенденцій, коли то 
одна, то друга, періодично домінує в суспільному розвиткові. На його 
думку, «збірний, колективістичний характер зав’язків примітивної 
поезії відповідає основній соціальній тенденції людської громади в сій 
стадії її життя» 223. Початки поетичної творчості служать завданням 
родоплемінної спільноти, і тільки вже як явище другорядне з колек-
тивного поетичного репертуару витворюється репертуар індивідуаль-
ний, хоча на цьому етапі розвитку і становлення суспільства індивід ще 
слабко відчуває «свою окремішність», бо він „занадто сильно 
ототожнює себе і свої інтереси з інтересами роду і через те і поза собою 
не звик уявляти собі ясно окремого індивідуального існування: будь то 
членів свого роду, будь то чужородців, будь то предметів живої й 
мертвої природи. Вони зливаються в його уяві з своїми родами в однім 
понятті» 224. З часом родоплемінна спільнота перетворюється в класову 
суспільність. «Настрої родоплемінної солідарності уступаються перед 
настроями індивідуалістичними. Індивід протиставляє себе і свої 
інтереси інтересам колективу, ставиться до нього критично. Спеціалі-
зація праці викликає конкуренцію інтересів; на місце підпорядкування 
себе ідеї колективу виступає боротьба сих інтересів» 225. Змінюється, 
зрозуміло, і загальний світогляд. Центром стає не анонімний колектив, 
а сильна, «героїчна» індивідуальність. Отже, «не пасивне, вірне, само-
відречене підпорядкування традиційним, заповідженим анонімними 
праотцями, правилам, звичаям і обрядам стає заслугою, а смілива 
ініціатива, котрою багатше обдарований індивід будує нове життя 
наоколо себе, ущасливлюючи з своїх здібностей і щастя-долі своїх 
менш енергійних і ініціативних земляків, хоч би навіть і проти їх волі» 
226. З ідеї героїчного твориться новий релігійний світогляд. «Сю нову 
релігію, новий світогляд і нові форми життя були покликані об’яснити, 
спопуляризувати і санкціонувати – нові форми мистецтва, особливо 
творчості словесної» 227. Паралельно починають розвиватися дві 
словесності – література верхів – аристократії й інтелігенції, писана 
відразу чи згодом перенесена на письмо, і література мас, народна, яка 
„найчастіше ніколи не доходить до письма і завмирає в усній традиції. 
Ся притримується старих обрядів і обрядового репертуару, старшої 
пісенної й прозової традиції, консервує їх всіми своїми засобами і тільки 
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поволі приймає, в формах упрощених і приспособлених до своєї традиції, 
теми і форми нової, «панської» словесності» 228.  

Загалом історію постання українського народу М. С. Грушевський 
виводить від давніх антських племен та їх розселення. Потім, на його 
думку, іде чорноморсько-дунайська доба, і вже після неї києво-
галицько-волинська. Весь цей час відбувається боротьба культур, але 
«в конкуренції вір і культур київські правлячі верстви віддали 
першинство не варязькій, а чорноморській – візантійській церкві й 
культурі» 229. Ця культура через посередництво аристократії втис-
кується в широкі народні маси, але з другої половини ХIV ст. ситуація 
кардинально змінюється. Польська експансія зломила боярську верству 
в Галичині. Українська аристократія або розпорошувалася, або знищу-
валася. Правлячі верстви стають не українськими, не православними, 
культурно чужими. «Національна ідея і національна культура з атри-
бутів, приналежностей верстви владущої стали власністю, прапором, 
паладієм поневоленої і пониженої руської чи української народності. 
Се мусило відбитись на всім їх характері» 230. Зрозуміло, що всі зазна-
чені вище перипетії позначалися й на словесній творчості. З одного 
боку, це залишки магічного світогляду, виразно заховані в обряді чи 
іншім пережитку родоплемінної епохи, які були у певний часовий 
період і при певному суспільному устрої панівними формами усної 
народної творчості. Переселення праслов’янських племен спричинює 
тісні зв’язки з чужим, «культурнішим» життям, які приводять до появи 
запозичень і сполучень українських елементів з іншими різнорідними 
компонентами. Отже, з одного боку, спостерігаємо поширення інтер-
національного елемента в репертуарі оповідань, пісень, магічних 
обрядів, а з другого – появу власних словесних форм. З часом з’являєть-
ся книжна продукція, яка «вповні підпала церковним впливам» 231. 
Усна народна творчість теж зазнає впливів християнських і книжних 
візантійських, особливо героїчна поезія. Потім відбувається занепад 
книжної творчості, на зміну якій приходить процес прискореного 
проникання християнської доктрини і церковних книжних засобів 
у глибину народних мас, християнізація народного життя і народного 
світогляду, «творення нової народної релігії з елементів старого 
натуралістичного культу і християнського обряду та легенди» 232. 
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З часом народний елемент „втискається до книжних творів, і навпаки – 
шкільна наука і книжна продукція, за посередництвом нижчої школи 
і півінтелігентних книжно-вишколених верств, витворених століттям 
відродженої школи, розтікається певними рефлексами в народних 
масах” 233. Виразні сліди „співділання ” народного і шкільного елемента 
маємо в думах 234. 

Питань, пов’язаних із фольклором, М. С. Грушевський торкається 
і в другій книзі четвертого тому «Історії української літератури», 
вміщений там опис творчості «на теми релігійно-моральні» розпочи-
нається детальним з’ясуванням християнізації народного життя, відобра-
ження її в словесній творчості. Тривале пристосування християнства до 
широко розповсюдженого язичницького світогляду, стверджував автор, 
не лише сприяло поширенню апокрифічної літератури, а й дало поштовх 
до «оновлення» низки фольклорних жанрів, шляхом механічної заміни 
язичницьких образів християнськими. Таких змін, зокрема, зазнали 
язичницькі замовляння. Імена святих, їх ознаки стали важливим елемен-
том магічних формул. Вчений навів низку прикладів, у яких чітко 
простежуються нові, нетипові для апокрифічної традиції риси святих: 
Богородиця, Ісус Христос, апостоли з’являються епізодично, нерідко без 
сюжетного контексту. Поява цих образів цілком підпорядковується 
структурі замовлянь – жанру з передхристиянських часів, відображається 
філософський, особливий, містичний світ двовір’я. Поряд з такими 
творами, наголошує М. C. Грушевський, у народі були поширені 
візантійські замовляння, «приправлені апокрифічними християнськими 
елементами» 235. 

Серед фундаторів української фольклористики і певною мірою 
лінгвофольклористики можна назвати й В. М. Гнатюка. Він уважав себе 
етнографом, але значну увагу приділяв дослідженню фольклору і був 
представником порівняльно-історичного методу у фольклористиці. 
В. М. Гнатюк досліджував майже усі жанри усної народної творчості: 
казки, легенди, народні оповідання, перекази,  пісні, прислів’я та ін. 
Вивчав вірування і звичаї українського народу, демонологію. Цікавився 
історією фольклористики, методикою записування творів усної народ-
ної словесності. Загалом учений виділяв такі основні жанрово-тема-
тичні групи фольклорного матеріалу: обрядові пісні, історичні пісні, 
побутові пісні, дрібні пісні (наприклад, коломийки), духовні пісні, 
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сороміцькі пісні, чужі пісні, мелодії пісень, замовляння, драматичні пред-
ставлення, ігри, казки, байки, міфи, легенди, перекази, новели, анекдоти 
(приказки), приповідки, загадки, ліки, вірування. В. М. Гнатюк органі-
зовував етнографічні експедиції та екскурсії. Здійснив 6 фольклорно- 
етнографічних експедицій у Закарпатську Україну. Систематично  
(з 1893–по 1902 р.) збирав і записував зразки фольклору в Східній 
Галичині. Публікував в «Етнографічному збірникові», «Записках 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка», а також окремими виданнями 
добірки зразків народної творчості: «Етнографічні матеріали з Угорської  
Русі» (у 6 т., 1897–1911), «Галицько-руські анекдоти» (1899),  «Галицько-
руські народні легенди» ( т. 1–2, 1902–1903), «Коломийки»  
(у 3 т., 1905-1907), «Гаївки» (1909), «Народні оповідання про опришків» 
(1910), «Українські народні казки» (1913), «Колядки і щедрівки» (1914), 
«Українські народні байки» (у 2 т., 1916), «Народні казки» (1917), 
«Народні новелі» (1917). У фольклористичних розвідках учений 
досліджував народні звичаї – «Купання й палення відьом у Галичині» 
(1912), жанри й сюжети української народної творчості: «Деякі уваги над 
байкою» (1916); «Українська народна словесність» (1917). Торкався 
він і проблеми міжнаціональних зв’язків у фольклорі – «Словацький 
опришок Яношик в народній поезії» (1899). Досліджував В. М. Гнатюк 
зразки релігійних усно-народних тексті: «Угро-руські духовні вірші» 
(1902), «Співаник з Грушова» (1903). Виступав з порівняльно- 
етнографічними розвідками, оглядами фольклорних новотворів – 
«Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності» (1902); 
«Війна і народна поезія» (1917). 

У розвідці «Пісенні новотвори в українсько-руській народній 
словесності» (1902) В. М. Гнатюк досліджує еміграційні пісні, які він 
поділив на 3 групи: «пісні про еміграцію в Сполучених державах, 
у Бразилії й Канаді» 236. Дослідник, залучаючи до аналізу ці ново-
зложені пісні, намагається дати відповідь на питання, наскільки загалом 
виправдані погляди про вимирання народних пісень. Подавши різні 
погляди попередників на цю проблему, сам В. М. Гнатюк зауважує: 
«Що пісні взагалі гинуть, як і постають, та що вони не можуть бути 
вічні, се певне, і про се ніхто не може сумніватися. Ми знаємо, що 
козацькі думи, чумацькі пісні, гайдамацькі, опришківські й багато 
інших не витворюються вже тепер, а коли їх ще пам’ятають між 
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народом, а записувачі записують навіть до останніх часів, то все ж їм 
уже недовге життя, вони засуджені на смерть. Витворюватися вони не 
можуть раз, що для того нема відповідного ґрунту і обставин 
(як, приміром, можуть поставати козацькі пісні, коли нема самого 
козацтва? друге, що народні пісні ніколи не витворюються ex post 
(пізніше), тільки зараз у цій хвилі, як якась подія відбувається або лише 
відбулася і стоїть кожному у свіжій пам’яті. Дальше: пісенний 
репертуар не може також тягнутися в безконечність, він мусить мати 
свої границі, поза які не переходить» 237. У цьому плані нарікання на 
вимирання народної поезії є справедливими, але, на думку В. М. Гна-
тюка, зовсім невиправдані нарікання на загальний загин народної 
творчості. «Не можна собі навіть представити, щоб така хвиля у 
міліонового народу могла колись прийти. Доки народ живе, доти його 
життя мусить мати конкретні форми назверха, які мусять об’являтися 
між іншим і в народній поезії. Цілковитий загин народної поезії означав 
би й загин народу» 238. Усна народна словесність так чи інакше 
відображає життя народу, важливі для нього віхи розвитку та існування: 
«Всі важніші хвилі, які переживав народ і які впливали на нього яким-
небудь чином, полишили відгомін у народній творчості» 239. Отже, одні 
жанри фольклору зникають, але з’являються інші. В. М. Гнатюк ставить 
перед собою ще й таке питання: «чи нова народна творчість стоїть на 
висоті давнішої і покриває своїми продуктами брак забутих пісень»? 
Зрозуміло, що не всі новотвори можна порівняти, а то може й 
неможливо порівняти, наприклад, із думами, але, скажімо, козацькі та 
емігрантські пісні цілком можна порівнювати між собою і хоч останні 
«не мали ще часу навіть одшліфуватися, в них багато ще хиб, навіть не 
раз брак рими і ритму через їх молодий вік, то прийдемо до пере-
конання, що вони небагато уступають козацьким пісням» 240. 

Значну увагу В. М. Гнатюк приділив коломийкам. У „Передньому 
слові до збірника «Коломийки»”, даючи визначення цьому жанру, 
дослідник зауважує, що коломийки – «се коротенькі пісні, що 
складаються переважно з одного або двох куплетів найрізноріднішого 
змісту: ні одна поява народного життя не поминена в них, кожна 
находить у них свій відголос» 241. Дослідник відзначає популярність 
                                                 
237 Там само, С. 48. 
238 Там само. 
239 Там само. 
240 Там само, С. 49. 
241 Гнатюк В. Коломийки (Переднє слово до збірника „Коломийки ”) / Володимир Гнатюк // 
Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя народження 1871–1981 / 
Упоряд. Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. – Записки НТШ. Т. 201 – С. 67. 
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коломийок у Галичині. Майже всі новостворювані пісні, зазначає він, 
мають коломийковий розмір. «Є околиці, де він запанував цілковито 
і не втисся дотепер іще хіба в обрядові пісні» 242. В. М. Гнатюк 
спростовує думку М. Ф. Сумцова про те, що коломийка є новим 
витвором: «Та коли коломийки числять за собою щонайменше одно 
століття, їх не можна називати такими новими» 243. Також учений не 
погоджується з тезою професора Сумцова про застій у народній поезії, 
несамостійність коломийок і тим, що вони є лише залишками давніших 
пісень. У народній поезії ніколи немає застою, хоча одні пісні зникають, 
наприклад, опришківські та чумацькі пісні, та на їх місце постають нові, 
так що порожнечі, хоч би навіть на короткий час, не може бути 
в народній поезії. «Усі прояви народного життя мусять відбитися 
в пісні, як у дзеркалі. Різниця лиш у тім: бувають хвилі в життя народу, 
що потрясають цілим народом. Витворені в тім періоді пісні стають 
власністю цілого народу і співаються на цілій етнографічній території, 
а навіть знаходять відгомін у сусідів. Бувають знов хвилі, в яких життя 
цілого народу плине спокійно, без великих потрясінь. Тоді не витворю-
ються пісні, що ставали би власністю цілого народу, але й тоді немає 
застою в народній поезії; тоді витворюється велике число місцевих 
пісень, які для одної – двох місцевостей мають інтерес, але для ширших 
просторів не придатні, бо незрозумілі. Тому й жиють такі пісні коротко 
і гинуть швидше, ніж зможе їх хто записати» 244. Далі В. М. Гнатюк 
пише: «Коли ми знаємо, проте, що коломийки існували протягом цілого 
ХІХ ст. і знаємо, що в ті часи творився цілий ряд нових пісень, тоді не 
можемо вважати коломийок за щось таке, що творилося для заповнення 
порожнечі, викликаної застоєм у народній поезії. Навпаки, ми можемо 
сконстатувати, що коломийки се така форма поезії, в якій проявлялися 
(бодай за ХІХ ст.) відгуки народного життя так само, як у інших формах 
народної поезії. Подекуди можна їх ставити навіть вище; ми знаємо, що 
деякі пісні, особливо обрядові, прив’язані тісно тільки до певних 
проявів народного життя; такими є колядки, гагілки, весільні пісні та 
ін.; коломийка натомість огортає собою всі прояви життя чоловіка у 
всіх порах; вона втискається всюди за чоловіком, для немає нічого тай-
ного; звідти в ній висловлене і радість, і горе, і втіха, і жаль; звідти вона 
дихає і повагою, і жартом; звідти в ній гумор і сатира, та іронія» 245. 

                                                 
242 Там само, С. 69.  
243 Там само, С. 70. 
244 Там само, С. 71. 
245 Там само, С. 72. 
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У праці «Гаївки» (1909) В. М. Гнатюк зазначає, що це окремий 
«рід обрядових пісень, нечисленних щодо кількости, але визначних 
своїм складом, змістом і мелодією» 246. Співають такі пісні переважно 
дівчата під час великодніх свят. «Зміст їх – се переважно всякі алюзії, 
жарти і дотинки дівчат до хлопців, деколи й навпаки – до старих людей 
з усякими уємними прикметами; не брак, одначе, в них також 
історичних та мітологічних останків, хоч через далеку віддаль від нас 
значно їх позатирано; найбільше ж відбивається в них радість із-за 
весни, молодости й життя, що б’є повним живчиком, із усею силою 
з молодих, розбавлених лиць, що в хвилі забави забувають про все 
інше» 247. Назва «гаївка» переважно використовується в Галичині, 
але в Україні вона відома й під іншою назвою «веснянка». Щоправда, 
останній термін є ширшим, бо веснянки співають цілу весну, а гаївки 
лише під час Великодня. Сама назва «гаївка», на думку Володимира 
Гнатюка, походить від слова «гай», бо такі пісні, очевидно, з приходом 
весни співали у давнину в гаях. Поряд із цим номеном використовують 
ще «гаїлка», «гагілка», «галагівка», «лаголойка», «магілка», «ягівка», 
«ягілка», «галі» або кажуть «гратися в галі» або «грати жука». 

Значну увагу приділяв учений колядкам і щедрівкам. У перед-
ньому слові до збірки «Колядки і щедрівки» (1914) В. М. Гнатюк роз-
різняє колядки, що походять ще з передтатарської доби, які є витвором 
простонародним і церковні, які виникають у XVII–XVIII ст. і є вит-
вором духовних письменників 248. Терміни «колядка» і «щедрівка» 
учений вважає рівнозначними. 

Значна увага в науковому доробку В. М. Гнатюка приділена 
переказам про опришків, зокрема до них він звертається у розвідці 
«Словацький опришок Яношик в народній поезії» (1899) та збірнику 
«Народні оповідання про опришків» (1910). У першій праці він 
намагається з’ясувати, коли виникло опришківство, зазначає, що існу-
вало воно вже в ХVI ст. Причину виникнення цього явища  
В. М. Гнатюк вбачає в соціальних і політичних відносинах (війни, 
вербування до війська, кривда від панів і т. ін.). Найкраще життя 
опришків змальоване в народних піснях. Іноді причиною вступу 
в опришки була жага наживи. Найчастіше нападали вони на панів. 
                                                 
246Гнатюк В. Гаївки / Володимир Гнатюк // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість: 
на 110-річчя народження 1871–1981 / Упоряд. Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. – 
Записки НТШ. Т. 201 – С. 85. 
247 Там само. 
248 Гнатюк В. Колядки і щедрівки (Переднє слово І) / Володимир Гнатюк // Гнатюк В. 
Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя народження 1871–1981 / 
Упоряд. Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. – Записки НТШ. Т. 201 – С. 99. 
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Далі вчений змальовує постать словацького опришка Яношика, який 
став героєм не тільки словацьких народних пісень і переказів, 
але й руських та польських. Цей опришок представляється в народних 
творах як герой, пам’ять про якого завжди житиме в народі. Яношик є 
своєрідним ідеалом опришка, його образ вбирає в себе найкращі риси 
справжнього народного героя (високий на зріст, вродливий, розумний, 
сильний, відчайдушний, мужній, сміливий, добродушний і простий). 
Він борець за народну волю і знається з надприродними силами, яким 
і завдячує тією великою славою, що має. Порівнює В. М. Гнатюк 
Яношика з Кармалюком, знаходячи спільні мотиви. У передмові до 
«Народних оповідань про опришків» (1910) дослідник подає най-
важливіші риси гуцульського діалекту і чи не вперше звертає увагу на 
проблему взаємодії діалектної мови і фольклору, фактично знаходимо 
тут певні зародки такого новітнього напряму в лінгвофольклористиці, 
як фольклорна діалектологія 249.  

Ще одним жанром народної словесності, яким цікавився учений 
протягом життя, є казка. В передньому слові до збірки «Українські 
народні казки» В. М. Гнатюк зазначає, що головним елементом цього 
жанру народної творчості, який властивий усім народам без винятку, 
є «чудесний елемент» 250. Казка – найдавніший вид народної сло-
весності, поступається своїм старшинством хіба що міфам і є жанром 
інтернаціональним («міжнародним»), бо «всі казки переносяться з місця 
на місце, з краю до краю, від народу до народу, де-не-де прибирають 
вправді місцеву закраску» і так чи інакше вони, на думку дослідника, 
засновані на старовинному (міфологічному) світогляді, «через що казки 
й цінні для нас» 251. Свої спостереження над цим жанром учений виклав 
й у передмові до збірки «Народні казки» (1917), де зазначає, що такі 
твори належать до найдавніших і сягають тих часів, коли людство 
«переживало ще свій дитячий вік» 252. Отже, на думку В. М. Гнатюка, 
в казках змальоване життя дуже далеких від нас часів, але до сучасників 
вони не дійшли у повному первісному вигляді, бо ніхто не записував їх. 
                                                 
249 Гнатюк В. Народні оповідання про опришків (Передмова) / Володимир Гнатюк // Гнатюк 
В. Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя народження 1871–1981 / Упоряд. 
Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. – Записки НТШ. Т. 201 – С. 123–130. 
250 Гнатюк В. Українські народні казки 1913: Переднє слово / Володимир Гнатюк // Гнатюк 
В. Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя народження 1871–1981 / Упоряд. 
Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. – Записки НТШ. Т. 201 – С. 163. 
251 Там само, С. 163–164. 
252 Гнатюк В. «Баронський син в Америці» [Передмова до збірки „Народні казки ” 1917] / 
Володимир Гнатюк // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя 
народження 1871–1981 / Упоряд. Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. –Записки НТШ. Т. 201 – 
С. 166. 
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Казки оповідали діди батькам, батьки синам, сини внукам, ті переймали 
їх і передавали далі своїм потомкам. Таким чином, казки не мали сталої 
форми, бо оповідачі часто переказували їх довільно, наприклад, те, що їм 
не подобалося, пропускали, інше – додавали. Так постало в казках багато 
анахронізмів, проте в них залишалася тільки «старинна основа, а форма 
змінялася і прибирала часто зовсім індивідуальну закраску» 253. Отже, 
в казках можна знайти багато давніх культурних пережитків (залишки 
міфів, первісні правові та воєнні погляди, погляди на природу та 
ставлення до неї та ін.). Через це такі твори усної народної словесності 
можуть бути цікавими для фахівців різних галузей – істориків культури, 
філологів, філософів, соціологів. 

В окрему групу від казок учений виділяє народні оповідання, які 
він називає «новелями» 254. Новели молодші від казок. Крім того казки, 
на думку В. М. Гнатюка, мають ряд ознак, які не характерні для новел. 
Це зокрема такі: «1) всі казки дуже старинні і поставали в часах на 
кілька тисяч літ перед Христом»; 2) всі казки мандрівні; 3) всі казки 
пересипані фантастичним елементом і коли б його вилучено з них, вони 
перестали би бути казками» 255. Найважливішою відмінною від казок 
рисою новел є їх реальність, бо всі вони «зачерпнені з реального побуту 
і основані на нім у цілості» 256. Новели різноманітні за тематикою 
і зображують життя різних верств населення (селян, міщан, купців, 
ремісників, урядників, духовних осіб, вояків, панів і царів). Тут зустрі-
чаємо також представників різних націй (євреїв, волохів, циганів, 
росіян, білорусів, литвинів, татарів, мадярів, німців, словаків). 

Значну увагу вчений приділяв байкам. Його перу належить 
збірник «Українські народні байки» (у 2 т., 1916) та розвідка «Деякі 
уваги над байкою» (1916). В останній він пише про те, що термін 
«байка» і «казка» часто змішуються. Тому вже з першої сторінки роз-
відки «Деякі уваги над байкою» (1916) намагається продемонструвати 
відмінні риси обох зазначених жанрів народної творчості. У народній 
байці, на думку В. М. Гнатюка, «виступають як діячі лише звірі, а люди 
тільки в підрядних ролях та й то не часто» 257. Порівнює вчений 
                                                 
253 Там само. 
254 Гнатюк В. Народні новелі [Передмова до збірки «Народні новелі» (Львів, 1917)] / 
Володимир Гнатюк // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя 
народження 1871–1981 / Упоряд. Б. Романенчук. – Ню Йорк, 1981. – Записки НТШ. Т. 201 – 
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255 Там само, С. 172. 
256 Там само, С. 174. 
257 Гнатюк В. Деякі уваги над байкою / Володимир Гнатюк // Гнатюк В. Вибрані статті про 
народну творчість: на 110-річчя народження 1871–1981 / Упоряд. Б. Романенчук. – Ню Йорк, 
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народну байку з літературною, в якій діють і люди, і звірі. 
Ще літературна байка відрізняється від народної формою. «Перша бу-
ває звичайно віршована, а в прозі являється рідко; з другою буває якраз 
навпаки» 258. Байки В. М. Гнатюк поділяє на три групи: 1) епічні байки; 
2) дидактичні байки; 3) сатиричні. Причому, на його думку, спочатку 
цей жанр народної творчості мав суто епічний характер. Завданням 
байки було «відповідно до тодішнього світогляду чоловіка змалювати 
побут звірів та їх відносини між собою, з одного, і відносини між ними 
і чоловіком, із другого боку» 259. Байки подібного плану належать до 
найстаршої формації. «З часом почали люди виводити з оповідань про 
звірів поучення для інших людей, а епічне оповідання почало при-
бирати тенденційну дидактичну закраску. Таким чином витворилася 
з епічного оповідання дидактична байка в нинішнім літературнім ро-
зумінні. Ся формація байки була, отже, пізнішим витвором» 260. 
До найпізніших утворень належать байки з сатиричним елементом. 
З приводу байок цього типу В. М. Гнатюк писав: «Ся формація байки 
найпізніша, а що сатира усе відноситься до сучасности, то очевидна річ, 
що вона мусить підлягати все новим переробкам та новим наростам, 
при рівночаснім усуванні старших елементів» 261. На думку дослідника, 
на давність байки можуть вказувати дві речі: 1) аналогія поставання 
народних творів узагалі; 2) «останки старинних пережитків, що пере-
ховалися в текстах» 262. Всі народні твори постають або серед події, 
що їх викликала, або безпосередньо по ній. «Ніколи не витворюються 
вони в довшім часі по довершеній події, як се має місце в писаній  
літературі» 263. 

В. М. Гнатюк у праці «Українська народна словесність (В справі 
записів українського етнографічного матеріялу)» (1917) простежує 
вплив усної народної творчості на літературу. Він пише: «Українська 
народна поезія почала пробивати собі дорогу до літератури ще  
в ХVIII cт. Крім цілого ряду пісень, зложених чистою народною мовою, 
а надрукованих у різних збірниках всуміш з російськими піснями або 
видобутих із рукописів і оголошених аж останніми літами, добачуємо 
вплив народної поезії вже на українськім філософі Г. Сковороді. Його 
пісня «Ой ти, птичко, желтобока» уложена на народній основі. В його 
творі «Розговор дружеский о душевном мире» полишалися виразні 
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сліди народних оповідань. Подибуються у нього також українські 
пословиці та вірування» 264. Народні впливи спостерігаються й у творах 
інших письменників, зокрема І. Г. Некрашевича, І. П. Котляревського, 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Т. Г. Шевченка, зокрема, пишучи про 
останнього, В. М. Гнатюк зазначає, що порівняння, епітети, символи 
та ритміка Шевченкової поезії «наскрізь народні» 265. А також, зазначає 
дослідник, «на інших наших письменниках відбивається в більшій або 
меншій мірі народна поезія і то аж до найновіших часів» 266, маючи на 
увазі твори П. О. Куліша, Ганни Барвінок, Марко Вовчок, Д. Л. Мор-
довця, О. П. Стороженка, С. В. Руданського, Є. П. Гребінки, Л. І. Глі-
бова, Павлина Свєніцького (Павло Свій), М. П. Старицького,  
Б. Д. Грінченка, Я. В. Жарка, М. Л. Кропивницького, І. К. Тобілевича, 
Юрія Федьковича, І. Я. Франко, Н. І. Кобринської, М. М. Коцюбин-
ського, О. Ю. Кобилянської. Простежує він і вплив української народ-
ної словесності на польську та «московську» (російську) літератури. 
Наводить думки представників інших народностей про красу 
української народної пісні, милозвучність української мови. Зауважує, 
що «в народній поезії відбувається ненастанна еволюція так само,  
як і в народнім житті: одні пісні й оповідання попадають у забуття, інші 
витворюються на їх місце» 267. 

Значне місце в науковому доробку В. М. Гнатюка займають праці, 
присвячені питанням дослідження української народної міфології 
«Знадоби до галицько-руської демонології» (2 т., 1912), «Як поставав 
світ: Народні легенди з історії природи й людського побуту» (1926), 
ненадрукована за життя автора праця «Нарис української міфології», 
яку сам В. М. Гнатюк датував 1918 р.) 268. Наприклад, у передмові до 
«Знадоб…» «Останки передхристиянського релігійного світогляду 
наших предків» (1912) учений пише, що поставив перед собою завдання 
описати і відтворити образ демонічних постатей на підставі матеріалів, 
записаних з уст народу 269. Дослідник вважав, що українська міфологія 
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не є в цілості оригінальним витвором нашого народу. Вона лише «спільне 
добро усіх слов’ян», хоча трапляються поодинокі оригінальні епізоди та 
подробиці 270. В. М. Гнатюк загалом подає характеристики таких демонів 
і людей, наділених демонічними рисами: чорт (біс, диявол, дідько, 
щезник, він, той, злий, сатана); домовик (хованець, вихованок, годо-
ванець, щасливець); лісовик; чугайстер (чугайстрин, лісовий чоловік); 
водяник; блуд; богині (лісниці, мамуни); мавки (нявки, бісиці); русалки; 
опирі; вовкулаки (вовколаби, вовкуни); відьми (чарівниці); мерці (виділяє 
такі окремі групи мерців, як покутники, потопельники, повісельники) 
та ін. Розглядає він у цій праці також народні уявлення про душу. 

Значний внесок у розвиток фольклористики і певною мірою 
лінгвофольклористики зробив Ф. М. Колесса. Серед основних його праць 
можна назвати такі: «Огляд українсько-руської народної поезії» (1905), 
«Ритміка українських народних пісень» (1906–1907), «Мелодії 
українських народних дум» (1910–1913), «Наверстування і характерні 
признаки українських народних мелодій» (1913–1914), «Українські 
народні думи у відношенні до пісень, віршів і походження голосінь» 
(1920–1921), «Про ґенезу українських народних дум» (1921), «Про вагу 
наукових дослідів над усною словесністю» (1922), «Народні пісні 
з південного Підкарпаття» (1923), «Речитативні форми в українській 
народній поезії» (1925), «Українські народні пісні на переломі 17–18 ст.» 
(1928), «Українська народна пісня у найновішій фазі свого розвитку» 
(1928), «Народні пісні з галицької Лемківщини» (1929), «Балада 
про  дочку-пташку в слов’янській народній поезії» (1936–1937), 
«Волинські народні пісні» (1937), «Українська усна словесність» (1938), 
«Народні пісенні мелодії українського Закарпаття» (1946) та ін. 

Навчально-методичне видання «Огляд українсько-руської народ-
ної поезії» вперше побачило світ 1905 р. у Львові заходом товариства 
«Просвіта». За визначенням Ф. М. Колесси, це «популярна праця», яка 
мала б зацікавити широкий загал народнопісенною культурою, по-
глибити розуміння її вартості та значення для національного станов-
лення: «Пора нам тепер звернути пильнїйшу увагу на наші народні 
піснї, пора зрозуміти й оцінити їх вартість і значінь у народнім житю, 
щоб з легким серцем не випускати з рук сего добра народного та не 
міняти своїх гарних пісень на чужі а погані» 271. Дослідник відразу після 
«переднього слівця» у першій частині задається питанням «звідки 
беруться пісні»? «Скрізь межи нашим сїльским людом є розширене 
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віруванє про якесь висше неземске походжень пісень. І єсть в тім 
віруваню народнім зерно правди; бо хоч піснї складають не боги, а такі-
ж люди, як ми, то творці пісень мають у собі іскру Божу, вони суть 
одарені від Бога висшим талантом і умілостию висказати у піснї те, що 
чують мілїони людий, а виспівують свої думки і почуваня так правдиво 
і так гарно, що їх піснї зворушують до глубини людську душу, що коли 
чоловік слухає з увагою тих пісень, то єму здаєть ся, начеб він сам 
переживав тую радість або теє горе, про яке у піснях співають» 272. 
Народні пісні – це духовне надбання народу. Ф. М. Колесса закликає 
високо цінити і шанувати усну народну поезію. Він пише, що народні 
пісні вчать нас задумуватися над собою та розуміти людську душу, 
вболівати за інших людей, перейматися їх смутками і нещастями або, 
навпаки, радуватися їх радощами, учать нас любити правду і ненавидіти 
кривду, «бути добрими синами і братами, любити свій рідний край, свій 
нарід, свою мову» 273, тобто вони дають нам те, «чого негодна дати 
чоловікови нїяка школа, анї наука: вони розвивають усе, що лишень 
є доброго і гарного в душі людській, розбуджують братолюбіє та 
образують почутє краси» 274. Отже, коли пісні та «поетичні складання» 
загалом мають таке велике значення в житті чоловіка й цілого народу, 
то й «поетам, творцям тих пісень належить ся від нас велика честь і 
дяка» 275. Народні ж пісні складають талановиті люди з народу, які самі 
відчули і пережили ті почуття і пригоди, про які співається у тому чи 
іншому фольклорному творі, або живо перейнялися долею простих 
людей, їх радощами та горем, і оспівали ці почуття в народній поезії. 
Якщо такі пісні гарно зложені, то вони подобаються всім і передаються 
з покоління в покоління (батьки переказують синам, а сини унукам). 
Отже, фольклорні твори живуть у пам’яті народу і підлягають усіляким 
змінам відповідно до часу, народного світогляду і навіть вдачі співака 
чи оповідача. 

У цій же розвідці Ф. М. Колесса дає відповідь ще на одне питання, 
яке він сам собі ставить як дослідник усної народної словесності. 
Воно звучить так: Що таке народні пісні? (так названо перший 
підрозділ у першій частині аналізованої праці) 276. На думку вченого, 
народними слід називати лише ті пісні, які «творить і співає сам нарід» 
277. Також він підкреслює, що народні твори, зокрема й пісні, мають 
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велике виховне і «образуюче» (навчально-дидактичне) значення не 
лише для кожної окремої людини, але й для цілого народу і навіть люд-
ства загалом, бо вони стають спільним скарбом і духовним доробком 
усіх людей 278. 

У другій частині «Огляду українсько-руської народної поезії» (1905) 
Ф. М. Колесса наголошує на тісному зв’язку народних пісень із життям 
народу. Пісенний матеріал учений поділяє на п’ять головних «відділів»: 
1) пісні обрядові та релігійні (колядки, щедрівки, веснянки або гагілки, 
пісні купальські, обжинкові); 2) пісні історичні і політичні (козацькі, 
гайдамацькі, рекрутські, панщиняні); 3) пісні станові (чумацькі, 
ремісницькі); 4) пісні з життя родинного та особистого (весільні, 
любовні); 5) пісні мандрівні (балади про одруження брата з сестрою, про 
забиття жінки чоловіком за намовою матері та ін.). Далі він подає 
детальних огляд виділених ним пісень. 

Обожнення сонця, на думку Ф. М. Колесси, було головною основою 
нашої давньої віри. Залишки цієї віри маємо в колядках і щедрівках, які 
співали для возвеличення богів світла і тепла під час «великого празника 
на честь різдва ясного сонця» 279. Святкувалося воно серед зими, коли 
сонце починало повертати на весну. Слово коляда, зазначає вчений, 
виводять від коло або колесо, тому що сонце має вигляд блискучого 
кола 280. Отже, колядки та щедрівки можуть містити у своєму складі давні 
дохристиянські, тобто язичницькі, елементи. В них народ просив 
у світлих богів добра для себе, а отже щастя, здоров’я, доброго урожаю 
жита, пшениці і всякої пашниці (такі побажання маємо і в сучасних 
колядках і щедрівках). Злих же богів, наприклад, мороза, намагався 
„переблагати і задобрити жертвами і приносами ” 281. У гордому панові 
господарю, про якого співають у колядках, дослідник убачає найстаршого 
слов’янського бога Сварога, відповідно просторий двір – це небо, 
а золото, що сяє кругом господаря – це небесні світила. В інших піснях 
цього типу йдеться «про красну дівоньку» або «гречну панну». В цьому 
образі втілено давню богиню Зорю. У колядках оспівується також бог 
Громовик («гордий молодець, що вийшов наперед овець із-за чорної 
хмароньки») 282. З прийняттям же християнства Різдво Христове і свято 
коляди припало на один час. Відбувається змішування обрядових 
язичницьких і християнських елементів. В окрему групу Ф. М. Колесса 
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виділяє колядки величальні, які пророкують скоре весілля в домі 
господаря. Вони, на думку вченого, мають багато спільного з веснянками, 
купальськими і весільними піснями, що оспівують любов, сватання, 
подружнє життя 283.  

У дохристиянські часи народ особливого значення надавав 
приходові весни. Настання цієї пори супроводжувалося веселими 
піснями, залишки яких спостерігаємо у веснянках або ж гагілках, які ще 
й донині виспівують дівчата на Великдень, «виводячи при тім танки 
й ігри» 284. У таких піснях оспівується воскресіння весни, перемога 
світлих богів над темними, славиться родюча сила землі, благодатне 
сонце, весняний дощ і грім. Взагалі весняне свято є молодіжним, тому 
часто у веснянках співається про кохання й сватання. Номен гагілки 
Ф. М. Колесса виводить від староруської богині Весни – те саме, що 
староіндійська Васана або Гулі, яку народ, не розуміючи цієї старо-
давньої назви, замінив у своїх співах зрозумілішим для себе іменем – 
Галя. Очевидно, припускає вчений, звідси й пішла назва весняних ігор 
«Ягівки», «Гаївки» або «Гагілки»; у деяких веснянках співають про 
Галю або Ягівку як про дівчину, котру сватають, але, мабуть, таке 
сватання стосується не сільської дівчини Галі, а пов’язане з богинею 
Весни, давньою Васаною або Гулею 285. 

Виразну язичницьку основу мають також купальські пісні. Вони спі-
ваються під час літнього свята Купала, яке пов’язане з солярним культом 
(обожненням Сонця). 23 червня це небесне світило доходить до 
найбільшої висоти і сили й починає уже повертати на зиму. Купальські 
пісні та обряди вказують і на вшановування Марени, богині хмари й води, 
що спадає на землю дощем, і яка вважається також богинею смерті. 
Слова Марена, смерть, мерти, зауважує Ф. М. Колеса, мають спільний 
корінь. Назву ж Купала виводять від лексеми купати, тому що літні сили 
небесні (сонце, грім, блискавка, дощ) неначе купають землю, даруючи їй 
під час зазначеного свята найбільшу родючу силу. Згодом, після 
прийняття християнства, язичницьке свято Купала переплелося та змі-
шалося з християнським Івана Хрестителя. Значна частина купальських 
пісень і обрядів указує на вмирання, поховання Сонця, яке від початку 
свята починає сходити зі свої висоти, поступаючись темним і морозним 
зимовим силам. Тому в ніч перед Купалом сходить на землю і всіляка 
нечиста сила: відьми ходять корів доїти і всілякі чари робити, з’являються 
«опирі», виходять русалки, сліпа змія-мідяниця розкриває очі й нападає на 
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людей, цвіте папороть, яку стережуть чорти, духи та інша не- 
чиста сила 286. Відгомін давніх обрядів певною мірою, на думку  
Ф. М. Колесси, можна спостерегти і в обжинкових піснях. Щодо весіль-
них, то, як зазначає дослідник, вони заховали найменше залишків давніх 
релігійних вірувань, однак із них можна дізнатися про давній устрій 
родини. Загалом же, зауважує вчений: «Довгі віки по охрещеню Руси 
удержували ся між народом в повній силї давні передхристияньскі 
віруваня, що змішали ся з новими християньскими поглядами і витворили 
мішанину релїґійну т. зв. двоєвіріє. Отеє двоєвіріє проявило ся також 
і в народних обрядових піснях, як пр. в колядках і в щедрівках; висше 
привели ми колядку, в котрій імена поганьских богів заступлено 
християньскими святими» 287. 

Ф. М. Колесса вважав, що у народних піснях, зокрема історичних, 
відбито найважливіші події із життя нашого народу. Сам він із цього 
приводу писав: «У піснях народних відбили ся сильнїйшим або слабшим 
відгомоном усї важнїйші події, що вплинули на долю нашого народу та на 
зміни громадского і суспільного ладу» 288. Такі пісні є своєрідним 
поетичним літописом, що оповідає про долю нашого народу від най-
давніших часів. Такі відомості знаходимо, на думку Ф. М. Колесси, 
і в деяких обрядових піснях. Наприклад, із колядок ми інколи можемо 
дізнатися не лише про давні «перед християнські» (язичницькі) вірування 
наших предків, але й про давній міщанський побут українського народу. 
В них є згадки про військові дружини князів, їх подвиги, далекі походи, 
здобування міст і т. ін. «У весняних піснях, як Воротар, співають також 
про здобуванє города та ще й про данину, плачену князеви підданими. 
Замітна річ, що в весїльних піснях молодого величають «князем», єго 
дружину «боярами», а молоду зовуть «княгинею». Весїльні піснї згадують 
також про похід воєнний і напад на город або дім, що в нїм живе молода 
княгиня. Отсе-ж суть відгомони дружинного і княжого віка» 289. Пізніше, 
десь починаючи з 16 століття, в українському народному середовищі 
виникає нова воєнна верства – козацтво, «що не лиш бере на себе оборону 
краю перед татарскими і турецкими нападами , але згодом стає до борби 
також і з польским державним ладом та з панами, в оборонї свободи 
і віри» 290, а відповідно з’являється новий вид народних пісень – козацькі. 
Утворюються думи, де описуються події цієї доби (турецька неволя, втеча 
з полону, героїчна загибель захисника рідного краю, боротьба з ляхами 
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під проводом Богдана Хмельницького і подібні). Пізніше з постанням 
нової суспільної верстви – гайдамацтва (повстанців проти свавілля 
панів) – з’являються гайдамацькі пісні. В Карпатах же з’являються 
опришки. Панщина, рекрутчина, боротьба з іноземними загарбниками, 
народні повстанські рухи – все це знаходить відбиття в усній на-
родній словесності. 

Окрема група – станові пісні. Багатий матеріал для народної 
творчості давало життя чумаків, наповнене пригодами, пов’язаними з їх 
мандрами за сіллю, рибою, сукном та іншим крамом. Чумак переживав 
протягом свого життя багато незвичайного: прощання з родиною, довгу 
розлуку з рідними, далеку подорож з усілякими переправами і при-
годами, міг загинути в дорозі, не застати, повернувшись додому, 
близьких у живих і т. п. Серед пісень, що належать до станових, доволі 
розповсюдженими є пісні про бездомних бурлаків-наймитів. Сюди ж 
Ф. М. Колесса відносить господарські, тобто такі, які найтісніше 
пов’язані з хліборобським життям. До таких пісень належить багато 
колядок, щедрівок, гагілок або веснянок, пісень купальських і майже усі 
обжинкові пісні. В обрядових піснях також приховані найдавніші риси 
пастушого і хліборобського побуту – та багато таких рис, давніших 
і новіших, розкинуто в піснях історичних і в піснях з життя родинного 
й особистого 291.  

Наступна група – пісні з життя родинного і особистого. Сюди 
належать деякі обрядові пісні, особливо весільні. Окремий вид їх – 
«приколискові» (колискові) пісні. Також у цій групі Ф. М. Колеса 
виділяє пісні про подружнє життя.  

Остання група пісень – мандруючі пісні. Це балади, яких по-
своєму співають майже усі європейські народи. Вони переходять від 
одного народу до іншого й оспівують незвичайні, сумні події – 
вбивство чоловіка, жінки, брата, шлюб із сестрою і т. п. 

Загалом народні пісні «проводять не лиш житє одиницї від 
колиски до гробової дошки, але обіймають житє цїлого народу і то від 
найдавнїйших часів, як сягає народна память, від походів воївничих 
дружин у далекі землї за здобичею а ж до найновійшої доби, коли 
нужда жене нашого селянина за море» 292. Українська народна поезія 
навіть у найдавніших своїх пам’ятках зберігає більшою мірою історич-
ний характер. Жадання до волі і протест проти всякого насилля – ось та 
провідна ідея, яка пронизує історичні пісні українського народу від 
найдавніших часів і до нинішнього дня «боронї свободи і народних 
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прав» 293. Пам’ятками усної народної творчості український народ довів, 
що абсолютно свідомо боровся за свою волю і прагнув суспільного 
демократичного устрою, з виборним ладом, так, як, наприклад, було 
в Запорізькій Січі. 

З приводу краси поетичного вислову в народних піснях 
Ф. М. Колесса писав: «Таємна чаруюча сила поетичного слова лежить 
у тім, що оно не лиш своїм змістом робить вражінє на розум і серце 
чоловіка, але і своєю гарною формою, гарним висловом і співучостю 
вдоволяє природному почутю краси, (яке в більшій або меншій степени 
вроджене є кождому чоловікови) і побуджує фантазию, то є духову силу, 
через котру ми є в станї представити собі такі річи, яких небачимо перед 
очима. Хоча наш сїльский люд жиє в великій бідї, то єсть у него дуже 
високо розвинене природне залюбованє в поезиї і нахил до всего, що 
відзначає ся красою» 294. У піснях найсильніше виявляється вроджене 
в нашого народу почуття краси. Правдиве зображення народного життя, 
щирість почуттів надає українським пісням великої привабливості. 
Ці твори української усної словесності відзначаються, як зауважує 
Ф. М. Колесса, незвичайною красою вислову і поетичних образів 295. 
Такої неповторної краси українським народним пісням надає зокрема 
паралелізм, або, як писав сам дослідник, «часто уживаний рівнобіжний 
(або паралєльний) уклад двох образів або двох думок, що стоять і з 
собою в тїсній звязи і дають звичайно прекрасні порівняня» 296. Загалом 
український народ витворив велику кількість поетичних висловів та 
образних зворотів і форм, що не використовуються в буденній мові, 
а лише тільки в піснях. Наприклад, такі: сестра-жалібниця, злая 
розлучниця, сади-виногради, вовки-сіроманці, біл камінь, ясен місяць, 
ярма золотії, день біленький, світ ясненький, кленовий міст, червона 
китайка, постіль біла, лугом-берегом, а в неділю пораненьку, миленька-
голубка сивенька, службу служити, раду радити, думочку думати та ін. 
Якщо переглянути який-небудь збірник українських народних пісень, то, 
зазначає Ф. М. Колесса, можна назбирати «значний словар отаких 
поетичних висловів, образових зворотів та давнїйших і новійших форм 
словесних, що творять високо виобразовану поетичну мову, осібний 
пісенний склад україньскої народної поезиї. Над витворенєм такої 
богатої образової мови у піснях працювала народна думка довгі віки» 297. 
Отже, ми повинні цінити наші народні пісні, «що подають нам не-
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достижимі взірцї чистої рускої мови і високо виобразованого поетич-
ного вислову» 298, оскільки вони є витвором тисячолітньої культури 
народу, це здобуток довговікового розвою нашої народної поезії, 
це багата скарбниця, якою «український нарід перед цїлим сьвітом 
може повеличати ся» 299. Також дослідник відзначає, що усна народна 
словесність мала великий вплив на розвиток письменства в усіх 
європейських народів і українського зокрема. 

Праця Ф. М. Колесси «Українська усна словесність» (1938) 
фактично стала першим підручником із української народної творчості. 
Книга розпочинається розділом, в якому автор з’ясовує, що таке усна 
словесність. Цим терміном учений позначає всі словесні народні твори, 
віршовані та прозові, що, без допомоги письма, зберігаються в пам’яті 
народних мас та впродовж довгого часу переходять усним шляхом із 
покоління в покоління 300. Хоч твори усної словесності так само, як 
твори професійної художньої літератури, випливають із джерела 
індивідуальної (особистої) творчості, але «наслідком усної передачі, 
вони вдержуються в незакріпленій, пливкій формі, дають широке поле 
для імпровізації та приймають подекуди ознак збірної колективної 
творчости. Ця змінливість творів усної словесности в їх віковій 
мандрівці, те, що вони приспособлюються до традиційного стилю 
народньої поезії – найбільш і відрізняє ці складання від літературних 
творів, що їх індивідуальні риси залишаються непорушно закріплені 
письмом» 301. На думку Ф. М. Колесси, головним середовищем, у якому 
розвивається словесність українського народу, є село. Через те вона 
носить на собі відбиток сільського життя, устрою, пристосована до 
світогляду селян, черпає теми з їх життя, висвітлює події, що 
відбуваються в селі. 

Християнство на давній території нинішньої України застало вже 
розвинену та глибоко вкорінену усну словесність. Згадки про це зна-
ходимо в найдавніших пам’ятках староруського письменства. У таких 
писемних творах (повчаннях, житіях святих, літописах, проповідях, 
трактатах отців церкви) збереглися навіть деякі елементи таких давніх 
народних творів (приповідки, елементи весільних пісень, заклинань, 
колядок, голосінь та ін.). Значну роль у поширюванні давніх пісень у 
княжі часи відігравали скоморохи (мандрівні співці ХI–XVI ст.), проти 

                                                 
298 Там само. 
299 Там само. 
300 Колесса Ф. Українська усна словесність / Філярет Колесса. – Львів: Накладом фонду 
«Учітеся, брати мої», 1938. – Т. 1-4. – С. 3. 
301 Там само. 
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яких виступало духовенство, а в Московщині завзято переслідував 
їх і царський уряд. 

Найдавніший запис української народної пісні походить із по-
ловини XVI ст. Це відома пісня про воєводу Штефана з українського 
Закарпаття, що збереглася в чеській граматиці Благослава (1550–1570). 
З ХVII ст. маємо вже значне число записів, а перша половина XVIII ст. 
приносить уже цілу низку збірників, співаників народних пісень різного 
змісту, подекуди «з книжними складаннями», в яких спостерігається 
сильний вплив народних пісень. Уже в XVII ст. «українська народна 
пісня мала свій цілком вироблений поетичний стиль, велике багатство 
віршевих форм, та що її зміст був сильно розгалужений – а до цього 
причинилися шкільні й західні впливи» 302. Золотим віком української 
народної поезії можна вважати козацьку добу. В цей час вона 
збагачується новими нашаруваннями (історичні пісні, думи, любовна 
лірика, з’являється велика кількість балад, нові форми танкових пісень, 
козак, коломийка, жартівливі пісні анекдотичного змісту). З’являються 
й нові музичні інструменти кобза й ліра. Систематично записувати й 
видавати твори української усної словесності, переважно пісні й думи, 
починають лише з настанням ХІХ ст. 

Відповідно до форми, Ф. М. Колесса всі народні твори поділяє на 
прозові та віршовані. Останні, тобто віршовані, зауважує він, краще 
й вірніше зберігає народна пам’ять, бо вони підлягають меншим змінам, 
ніж перші 303. Поетичні твори, втиснуті в сталу віршову форму, 
відзначаються більшою консервативністю, «вростають сильніше в міс-
цевий ґрунт та найдовше зберігають архаїчні (старовинні) ознаки у 
змісті й вислові» 304. Прозова ж форма навпаки надає народним творам 
великої рухливості та полегшує «їх мандрівку від одного народу до 
другого» 305. Отже, прозові усні твори є переважно спільним витвором 
багатьох народів, а пісні – місцевим. Проміжне місце між прозовими та 
віршованими творами займають перехідні, мішані та короткі, афорис-
тичні форми. До перших належать замовляння-заговори, до других – 
приповідки й загадки. Значне місце в цій Ф. М. Колесса відводить 
аналізові віршових розмірів народних пісень, звертає увагу на особли-
вості їх строфіки та римування. Так, наприклад, у «старших» обрядових 
піснях, у колядках, у весільних, – рима виступає найчастіше в невироб-
леній, неповній формі й заступається асонанцією (суголос голосівок). 
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У колядках знаходимо й сліди алітерації (повторення подібних за 
звучанням приголосних у віршовому рядку, строфі для підсилення 
звукової або інтонаційної виразності й музичності). Віршові рядки в 
таких творах можуть сполучуватися епанафорою, що полягає в сполу-
ченні віршів за допомогою однакових початків – повторів одного й того 
ж слова. У колядках часто використовується й конкатенація 
(повторення другої половини вірша на початку наступного вірша): 
Ой, рано, рано кури запіли, / Ой, а ще ранше Олена встала, Олена 
встала, три свічки всукала /. При єдній свічці двори вмітала, / При 
другій свічці столи встилала,/ При третій свічці сама сє вбрала / 
Сподіваласє трех старостеньків: / Єдни ж ми стали тай за садами, / 
Другі ми стали за воротами, / Треті ми стали під сіньми кіньми / 306.  

Українська народна поезія має багаті поетичні засоби, які вказують 
на довговіковий розвиток усного словесного мистецтва, яке виявляється 
в різних формах. Значну роль у народних піснях відіграє паралелізм 
(паралельне зображення двох (трьох і більше) явищ різних сфер життя, 
показ одних явищ на фоні інших. Деякі ж паралельно вживані образи 
настільки вкоренилися в українській народній поезії, що згадка одного 
з них автоматично викликає й уявлення другого, того, що порівнюємо. 
На цій основі розвинулося багатство символів. Так, наприклад, ліщина, 
калина, береза символізують дівчину; явір, дуб – козака, коханця; шум 
дерева – журбу; голуб і голубка – милого й милу; місяць і зірка – 
молодого й молоду; кування зозулі – плач дівчини, матері 307. Характерні 
ознаки деяких предметів через тривале використання й часте вживання 
стають постійними епітетами, які теж властиві творам усної народної 
словесності. Наприклад, чисте поле, синє море, тугий лук, кінь вороний, 
ясна зброя. Досить поширені у фольклорних текстах порівняння: 
я молода, як ягода; синоніми (стежка-доріжка, плакати-ридати); тавто-
логічне відмінювання однієї думки; літота (смутний-невеселий); метафо-
ричні вислови (полетіти, щебетати, цвісти – вжиті стосовно людей); 
«внутрішній предмет, утворений від кермівного дієслова (раду радити, 
зиму зимувати, нічку ночувати)» 308. Наявний у народних творах цілий 
ряд поетичних зворотів та образів для змалювання різних ситуацій 
(прощання, очікування), почувань і на-строїв, формули запитання, 
прокльону, поетичний опис слова «ніколи» (як зацвітуть цвіти об Різдві; 
як ріка заверне свій бік угору; як пісок зійде на камені; як камінь поплине, 
а перо потоне; як сухе дерево зацвіте), а також, зауважує Ф. М. Колесса, 
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„сюди належить замилування до епічного числа три і т. зв. трихотомії 
(поділ ідеального, себто, уявного поля зору на три частини), трикратне 
взивання, повторювання дії: 

Затяв він оден раз, она ся схилила; 
Затяв він другий раз, она ся скривила; 
Затяв він третий раз, она промовила: 
Не рубай мя, милий, бо я твоя мила ” 309. 

Українські народні пісні й думи, на думку вченого, зберігають 
багато архаїзмів, що виявляються у слові та його граматичних формах, 
наприклад, «іменні форми прикметників» (біл камінь, сив сокіл, дробен 
дощик); старі закінчення прикметників у жіночому роді -ая; -ую; 
в серед. роді -оє, -еє; у множині -її; назив. мн. іменників чол. р.: вітрове, 
дощове 310. Також мова пісень відрізняється від щоденної розмовної 
бесіди частим уживанням пестливих, здрібнілих форм не тільки 
іменникових та прикметникових, але й «дієйменникових» (їстоньки, 
спатоньки) 311. Загалом же народний співець, слушно зауважує 
Ф. М. Колесса, намагається піднести свій вислів «до висоти оспіву-
ваного предмету, доспособити його до виразу небуденних почувань – 
промовляти вищем стилем (способом), наблизитися подекуди  навіть до 
книжної мови. Тимто мова пісень відбігає подекуди від буденної 
розмовної мови бесіди й не сходиться з нею в усіх подробицях» 312. 
Однак тут слід зважати на те, що пісні «старші» суттєво відрізняються 
в цьому плані від пісень новіших (побутових, танкових, «несмішливих», 
тобто жартівливих). Справа в тому, що пісенні новотвори з малим 
районом поширення й місцевим забарвленням не досягають того рівня, 
що «старші» пісні, відомі на всьому просторі української етнографічної 
території: вони визначаються високо розвиненою й багатою образною 
мовою, яку фактично можна вважати спільною для різних діалектів. 
Вони, пише Ф. М. Колесса, «неначе їх вицвіт» 313.  

Отже, у мові народних пісень використовуються традиційні зво-
роти й сталі словесні формули, що стирають, згладжують «індивідуаль-
ний вислів думки». Типізація переходить і на зміст: типові ситуації, 
діалоги, дійові особи (наприклад, традиційні три брати, три сини, 
недобра свекруха і т. п.), усталений добір барв, квіток, кущів, дерев, 
птахів, улюблені образи природи – усе це складає закріплений 
традицією мистецький канон. Це, звичайно, значно полегшує народ-
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ному співцеві справу імпровізації нових пісень, «які він складає, неначе 
мозаїку з готових кісточок і за готовими зразками») 314. Таким чином, 
усна традиція, послуговуючись цим каноном, має тенденцію стирати із 
певного твору все індивідуальне, зв’язане з обставинами місця й часу, 
і залишати й розвивати найзагальніше, таке, що передає типові риси 
і загальнолюдські настрої, спільні для різних верств населення, 
територій і часових періодів. Типізація «неначе підносить народні пісні 
понад час і понад простір» 315. Крім того, народні пісні оповідного 
змісту характеризуються схематичністю, в них хід подій подається 
лише в загальних рисах, а, наприклад, думам властива повнота опису, 
більший ступінь подієвої деталізації зображуваного явища. 

Джерелом, з якого постала обрядова поезія, вважають прадавню 
віру в магічну (чарівну) силу слова, що міститься у віршовій чи пісенній 
формі. Така віра й досі живе в народі і виявляє себе зокрема в такому 
жанрі усної народної словесності, як замовляння. Це формули бажання, 
якими, на думку первісної людини, можна було вплинути на природу, 
світ людей і змінити їх у бажаному напрямі, аби тільки при замовлянні 
були дотримані всі умови, що вимагаються для їх здійснення. Спочатку 
велику роль у чарах відігравали імітаційні (наслідувальні) рухи, які 
зовсім могли обходитися без слів, а якщо такі рухи й супроводжувалися 
словами, то вони не мали суттєвого значення. З часом ситуація 
змінюється, і словесний елемент стає не менш важливим, ніж дієвий. 
Замовляння займають проміжне місце серед прозової і віршової форм. 
Словесні формули, що в них містяться, складені так, що паралельно 
виступає символічний образ і бажання. Бажання ж, яким завершується 
замовляння, набуває форми наказу, спрямованого на хворобу, як такої, 
що її наслала зла, демонічна сила. Характерними для цього жанру усної 
народної словесності є персоніфікації, звертання до небесних світил 
і стихійних сил природи. Загалом замовляння у своїй основі є поро-
дженням язичницького світогляду, але з часом у них увійшло дуже 
багато книжних християнських і апокрифічних елементів, цілі частини 
канонічних і єретичних молитов, закликів, без яких сучасні заговірні 
тексти рідко коли обходяться. Виразний первісний характер мають 
зокрема ті магічні словесні формули, які виконувалися цілою групою 
людей у випадках лих і нещасть, що загрожують, наприклад, цілому 
селу (пошесть на людей чи худобу, посуха, неврожай і т. п.). Сюди 
належить розгонювання хмар, закликання дощу імітаційними рухами й 
відповідним словесним (як правило, віршованим) супроводом, елементи 
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якого ще подекуди збереглися тільки в дитячих іграх: Бий, дзвоне, бий, / 
хмару розбий! / Нехай хмара на татари,/ а сонечко на христяни! / Бий, 
дзвоне, бий, / хмару розбий! або Дощику, дощику! / відром, відром, / 
цебром, цебром, / дійницею / над нашою пшеницею 316. 

До найдавніших українських народних пісень належать обрядові, що 
зародилися ще в передхристиянські часи. Їх, на думку Ф. М. Колесси, 
можна поділити на дві групи: 1) ті, які співають у зв’язку з господар-
ськими сезонами та деякими річними та іншими святами (колядки, 
веснянки, русальні, купальські та обжинкові пісні); 2) пісні, що не 
залежать від пори року й супроводжують найважливіші моменти 
особистого й родинного життя (весільні пісні, поховальні голосіння) 317. 
Обрядові пісні, що супроводжувалися магічними діями й хороводами, 
мали первісне значення замовлянь на успіхи в господарстві й родинному 
житті. «А що річний цикль обрядів закріпився головно підо впливом 
хліборобського життя, звязаного з черговими змінами пір року, то і в об-
рядових піснях важне місце займають аґрарні (хліборобські) мотиви» 318. 
Деякі ж з обрядових пісень (гаївки, русальні, купальські), втративши 
культовий елемент, перейшли в розряд ігор і забав сільської молоді, дітей. 
Таким чином, вони перетворилися на своєрідний розважальний засіб і 
«розвеселювання» стало їх основною метою. Тільки колядки, обжинкові й 
весільні пісні ще зберігають подекуди своє справжнє давнє призначення – 
заворожувати щастя-долю та успіхи в господарстві й у родинному житті. 

Далі Ф. М. Колесса детальніше зупиняється на колядках. Саме 
слово «коляда» він виводить від назви Нового року в римлян – Calendae 
lanuaride. Грецько-римські впливи зустрілися на східнослов’янському 
ґрунті вже з виробленою новорічною обрядовістю й величальними 
піснями місцевого походження. Ф. М. Колесса припускає, що, можливо, 
ті старі новорічні пісні називалися в нас щедрівками 319. Загалом назва 
щедрівка невідома поза межами української етнографічної території. 
Вона, очевидно, перебуває у зв’язку з щедрим, тобто багатим вечором, 
що замикає різдвяний цикл свят, та із тією щедрістю, багатством і 
достатком, «який напророчують колядки й щедрівки в бажаннях для 
господарів» 320. У деяких вищезгаданих творах помітний відгомін 
передхристиянських вірувань, давньої слов’янської міфології, зокрема, 
на думку вченого, до таких належать колядки з тими мотивами, де 
сонце, місяць, дощ у гостях у господаря вихваляються своєю силою. 
                                                 
316 Там само, С. 34–35. 
317 Там само, С. 36. 
318 Там само. 
319 Там само, С. 39. 
320 Там само. 



96                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

Колядковий ж герой називає місяць своїм батьком, сонце – матір’ю, 
а зірницю – сестрою, або наміряється стріляти в змія, сокола, оленя, який 
випрошується, обіцяючи дарунки чи допомогу при сватанні дівчини і т. п. 
Далі вчений зазначає, що важко сказати, наскільки в колядках цієї групи 
відіграє роль символіка поетичних образів, а наскільки глухий відгомін 
давніх міфологічних зображень, бо на слов’янському ґрунті відбулося 
переплетення християнських й апокрифічних елементів із пережитками 
передхристиянського (язичницького) світогляду. Наслідком чого й було 
зокрема перенесення міфологічних реалій на християнських святих 
(Юрія, Миколу, Власія, Іллю) і творення нової, християнізованої 
міфології. Характерною ознакою колядок і щедрівок є правильне 
вживання довших і коротших приспівок-рефренів та такий уклад віршів, 
в якому вони не зв’язуються парами у строфи, як це буває у звичайних 
піснях, а разом із рефреном утворюють заокруглену для себе 
ритмічну цілість. Рима ж у колядках є слабкою і заступається здебіль-
шого асонанціями. 

Загалом праця Ф. М. Колесси «Українська усна словесність» (1938), 
по суті, є першим підручником з української усної народної творчості. 
Вона складається з двох частин: «Загальний огляд української усної 
словесності» і «Вибір творів української усної словесності». У першій 
частині, як бачимо з попереднього матеріалу, автор дає досить розлогу 
характеристику багатьох жанрів фольклору, зазначає основні мотиви 
народних творів, подає в ній і спостереження над мовою різних 
фольклорних текстів. Такі спостереження також певним чином сприяли 
постанню тієї наукової галузі, яку ми маємо сьогодні і якій присвятили це 
навчальне видання, – лінгвофольклористиці. Друга частина містить зразки 
різножанрових творів української усної народної словесності, що робить 
цю працю досить привабливою і в навчально-методичному плані. Мабуть, 
поєднання теоретичних здобутків із своєрідним додатком у вигляді 
хрестоматії фольклорних текстів, було б виграшним і актуальним і для 
сучасних підручників із фольклору. 

Розвиткові української фольклористики і лінгвофольклористики 
певною мірою сприяла й діяльність К. В. Квітки. Впродовж усього 
свого життя вчений збирав українські, білоруські, російські, румунські, 
молдавські, грецькі народні пісні (записав понад 6000 українських 
народних пісень і кілька сот пісень інших народів). Найвідомішими 
збірниками, які він упорядкував, є «Народні мелодії з голосу Лесі 
Українки записав та упорядив Климент Квітка» (ч. 1, 1917; ч. 2, 1918), 
«Українські народні мелодії» (1922). Значний внесок він зробив зокрема 
у розвиток музичної фольклористики. К. В. Квітка не тільки друкував 
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збірник пісень із нотами, його перу належать і цінні теоретичні розробки 
з методології дослідження календарних пісень і народної інструмен-
тальної традиції. Знання багатьох слов’янських і мов інших народів доз-
воляло йому плідно працювати в галузі порівняльного музикознавства не 
лише всіх слов’янських, а й тюркських та угро-фінських народів, хоча, 
зрозуміло, головним чином учений зосереджувався на українській 
народній музиці. Його порівняльні студії певною мірою закладають 
основи сучасного порівняльного та кроскультурного напрямів сучасної 
лінгвофольклористики. До таких розвідок належить зокрема «Ритмічні 
паралелі в піснях слов’янських народів. Ритмічні форми АВВА в будові 
строфи» (1924). Слід також зазначити, що К. В. Квітка у своїх працях 
висвітлював різні питання етномузикознавства. Він приділяв значну 
увагу історії народної музики, методам збирання й дослідження 
фольклорного матеріалу, ритміці та мелодиці народних пісень, музич-
ному побуту професіональних народних співців, народним музичним 
інструментам, історії музичної етнографії. Дослідницький хист ученого 
з однаковою силою та новаторством проявлявся у сферах ритміки й 
форми, ладів народної музики, у критиці й текстології, соціології 
фольклору, документуванні не лише народних мелодій, а й опрацюванні 
описів, коментарів, характеристик співаків та інструменталістів, 
дослідженні народного виконавства. К. В. Квітку можна вважати також 
основоположником наукового напряму в етнології – етнофонії. 

Після революції 1917 року збирацька й дослідницька діяльність 
над українським фольклором зосереджується в основному в Україн-
ській Академії Наук та її установах, зокрема таких, як «Етнографічна 
комісія», що за ініціативою свого голови професора А. М. Лободи 
почала 1925 р. видавати «Етнографічний вісник», та «Відділ примітив-
ної культури й народної творчості», який з 1926 р. видавав науковий 
щорічник «Первісне громадянство» під ред. К. М. Грушевської, яка 
підготувала також корпус українських народних дум із дуже цінною 
вступною студією, де подає історію збирання й вивчення цього жанру 
українського фольклору. «Етнографічна комісія» проіснувала одинад-
цять років. За цей час вона накопичила велику кількість записів 
народної творчості та матеріалів польових розвідок, але в 1931 р., після 
смерті голови комісії А. М. Лободи, установу було закрито за 
невідповідність її роботи новому етапові 321. Редактор же часопису 
«Первісне громадянство» К. М. Грушевська була звинувачена в анти-
радянській діяльності й наприкінці 30-х рр. репресована. 

                                                 
321 Попов П. М. Вивчення фольклору в Академії наук УРСР за 25 років її існування  
(1919–1944) / П. М. Попов // Мистецтво. Фольклор. Етнографія. – К., 1947. – Т. І–ІІ. – С. 61–81. 
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Загалом у радянський період засади фольклористики базувалися на 
матеріальному розумінні світу, що заперечувало будь-які ідеалістичні 
трактування явищ дійсності. Суспільно-економічні праці К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. Леніна почали штучно залучатись у царину гуманітарних 
наук. Насаджене примусово марксистсько-ленінське вчення в галузі 
дослідження фольклору привело до великої кількості помилок і пере-
кручень. Твори усної народної словесності розглядалися крізь призму 
класової боротьби і витлумачувалися винятково як такі, що виражають 
класові інтереси трудового люду. Внаслідок такого підходу фолькло-
ристика стала вульгарно ідеологізованою і політизованою, а здобутки 
багатьох знаних учених минулого названі «буржуазними» і «реакцій-
ними», зокрема на досить тривалий час були несправедливо забуті праці 
П. П. Чубинського, К. М. Грушевської, М. С. Грушевського, С. О. Єфре-
мова та ін. Багатьох учених було проголошено ворогами народу й 
знищено. Крім того, з наукового обігу й масового виконавчого функціо-
нування загалом був вилучений величезний масив не лише окремих 
текстів, а й цілих жанрів, зокрема стрілецькі пісні, пісні про боротьбу 
ОУН-УПА чи повстанські, найдавніші пласти народної творчості – 
магію й демонологію тощо. Слід пам’ятати, що фольклор у цей час 
перебував під ідеологічним контролем. Від фольклористів вимагали 
активно втручатися в процес масової художньої творчості з метою 
цілковитого підпорядкування його ідеологічним завданням. На офіцій-
ному рівні визнавали народними тексти, які не мали нічого спільного з 
традицією і творчістю народу. «Результатом прямого чи опосеред-
кованого замовлення радянської влади став «замовний» фольклор з ви-
разним політичним, класовим навантаженням. Насправді це псевдофоль-
клор, покликаний витіснити справжню народну творчість» 322. Отже 
в цей час з’являється квазіфольклор – численні авторські твори про 
Леніна, Сталіна, Кірова, розкуркулення, соціалістичне будівництво, 
стилізовані під усну народну творчість. «Натомість жива народна душа 
відповідала на фізичний і духовний поглум з боку влади, як правило, 
текстами з глибоким політичним підтекстом – частівками, співомовками, 
травестіями на відомі революційні пісні, політичними анекдотами, 
прислів’ями, приказками. Як результат осмислення подій і процесів, 
форма народного протесту проти офіційної політики поставав фольклор 
про національно-визвольну боротьбу українського народу, голодомор, 
політичні реалії епохи» 323. Таким чином, тексти усної народної 
                                                 
322 Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посібник / І. Є. Руснак. — К. : ВЦ «Академія», 
2010. — С. 250. 
323 Там само. 
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словесності цього часу слід поділяти на ті, які дійсно відображають 
прагнення, сподівання, емоції та почуття народу, і на псевдофольклор 
(штучно витворені тексти, авторські імітації фольклору, які, відповідно 
до ідеологічних настанов тогочасної влади, приписували українському 
народові суто позитивне ставлення до політичних реалій часу). 

Інакше кажучи, все, що не узгоджувалося з матеріалістичними та 
ідеологічними засадами радянської системи влади і насаджуваним 
в обов’язковому порядку марксистсько-ленінським ученням, залиша-
лося поза увагою науковців або й узагалі було під забороною. Фактично 
під заборону потрапляли всі прояви національного – маршові пісні, 
національні гімни, твори, що торкалися українських визвольних змагань 
ХХ ст. Залишені в науковому обігу тексти аналізувалися примітивно й 
спрощено 324. У цей час був унесений й цілий ряд текстів так званого 
«радянського фольклору» (таких, як думи про Леніна, Сталіна, думи 
про партію, твори про досягнення колективізації та соціалістичного 
будівництва і т. ін.), які «за найелементарнішими законами розвитку 
усної словесності, не говорячи вже про історичне тло, не могли 
з’явитись у народному середовищі» 325. Однак вище подане не означає, 
що серед учених-фольклористів радянського періоду не було талано-
витих і справді обдарованих науковців. Були і в той час віддані своїй 
справі особистості (І. П. Березовський, С. Й. Грица, М. С. Грицай, 
О. І. Дей, І. О. Денисюк, Г. А. Нудьга, М. М. Пазяк, О. А. Правдюк, 
Г. Т. Танцюра, М. М. Шубравська та ін.), проте вони не мали 
можливості реалізувати себе на повну силу, оскільки були змушені 
рахуватись із примусовою й штучно насадженою марксистською 
методологією, за межі якої в той час вони не мали права вийти і не 
могли цього зробити без ризику для власного життя. 

Однак робота зі збирання й дослідження фольклору тривала, не 
зупинялася й це давало певні позитивні наслідки. Усе більше уваги 
приділяли не тільки різним жанрам усної народної творчості, а й мові 
самих фольклорних текстів. Поступово ставало зрозумілим, що 
дослідження мови фольклору має стати предметом спеціальної філо-
логічної дисципліни. Так виникає суміжна галузь, що поєднує лінгвіс-
тичну й фольклористську методологію, яка завдяки влучно запропо-
нованому в 70-х рр. ХХ ст. О. Т. Хроленком термінові стала називатися 
лінгвофольклористикою. 

                                                 
324 Лановик М. Б. Українська усна народна творчість: підручник / М. Б. Лановик, 
З. Б.Лановик – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 50. 
325 Лановик М. Б., Лановик З. Б. Названа праця. – С. 50. 
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Українська лінгвофольклористика, як зазначалося вище, має давні 
традиції, засновані І. І. Срезневським, П. Г. Житецьким, М. І. Косто-
маровим, О. О. Потебнею, М. Ф. Сумцовим та ін. У другій половині 
ХХ ст. її представляють такі імена, як: Р. Г. Волощук, С. Я. Єрмоленко, 
Н. М. Журавльова, Б. Г. Ключковський, П. Є. Мишуренко, О. Є. На-
зарук, Л. К. Рак, А. М. Поповський, С. С. Савицький, Г. М. Сагач, 
В. А. Чабаненко, К. Ф. Шульжук та багато інших. 

У 60-х роках XХ ст. мовні особливості українських народних дум, 
зокрема явище гіперболізації, сталі епітети, здрібнілі форми, тавто-
логічні вислови, порівняння, паралелізми, складні слова, прикладки 
досліджували О. Є. Назарук 326 і Л. К. Рак 327. К. Ф. Шульжук дослідив 
звертання в українських народних піснях 328. Варіювання структури 
українських народних прислів’їв у живому мовленні – П. Є. Мишуренко 
329. У роботах цього автора з’ясовуються питання функціонування 
складних слів у мові фольклору 330. Б. Г. Ключковський звернув увагу 
на функціонування в текстах фольклору прикладок і сполучень 
неприкладкового характеру 331. У 70–80ті роки з’явилося ряд статей 
С. Я. Єрмоленко з проблем народнопоетичної мови: «Естетична при-
рода слова в народній пісні» (1976) 332, «Скарбниця народного слова» 
(1982) 333, «Народнопісенний паралелізм і слова символи» (1983) 334 
та ін., а в книзі «Фольклор і літературна мова» (1987) дослідниця 
проаналізувала поетичний словник української народної пісні, слово-

                                                 
326 Назарук А. Е. Язык украинских исторических дум: автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10..02.01 «Українська мова» / А. Е. Назарук. –К., 1968. – 21 с.  
327 Рак Л. К. Мовні засоби гіперболізації в українських народних думах / Л. К. Рак // 
Укр. мова і літ. в школі. – 1961. – № 4. – С. 27–34. 
328 Шульжук К. Ф. Обращения в украинских народных песнях: автореф. дис. … канд. филол. 
наук: 10.02.02 «Украинский язык» / К. Ф. Шульжук. – К., 1969. – 21 с. 
329 Мишуренко П. Є. Варіювання структури українських народних прислів’їв у живому 
мовленні / П. Є. Мишуренко // Сучасні говори Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1969. –
С. 50–78. 
330 Мишуренко П. До питання про складні слова у мові українського фольклору / 
П. Мишуренко // Питання словотвору і граматичної структури української мови: зб. наук. 
ст. – Дніпропетровськ, 1976. – С. 58–63. 
331 Ключковський  Б. Г. Прикладка і сполучення неприкладкового характеру / 
Б. Г. Ключковський // Укр. мова і літ. в школі. – 1976. – № 12. – С. 20–29. 
332 Єрмоленко С. Я. Естетична природа слова в народній пісні / С. Я. Єрмоленко // Укр. мова 
і літ. в школі. –1976. – № 7. – С. 34–35. 
333 Єрмоленко С. Я. Скарбниця народного слова / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1982. – 
№ 6. – С. 58–69. 
334 Єрмоленко С. Я. Народнопісенний паралелізм і слова символи / С. Я. Єрмоленко // 
Укр. мова і літ. в школі. – 1983. – № 11. – С. 41–48. 
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творення, лексико-семантичне варіювання, поетичну фразеологію, син-
таксис, семантико-синтаксичний паралелізм 335. Експресивний словотвір 
у фольклорі досліджувала Г. М. Сагач 336. У працях Р. Г. Волощук 
розглянуто словотвірні особливості іменників зі значенням зменшення 
в ліричних піснях. Торкається дослідниця й  проблеми прикметникової 
та дієслівної синонімії у творах усної народної словесності 337. 
Г. Л. Аркушин досліджував власні назви та діалектні явища у фольклор-
них текстах 338. В. А. Чабаненко звернув увагу на особливості вживання 
засобів експресивності у мові фольклору 339. Закладають фундамент 
фольклорної діалектології в українському мовознавстві праці 
А. М. Поповського «Мова фольклору та художньої літератури Південної 
України ХІХ – початку ХХ ст.» (1987) 340 та «Нормативні тенденції 
в мові фольклору Південної України ХІХ – поч. ХХ ст.» (1988) 341. Деякі 
спостереження над специфікою народнопоетичних висловів, особли-
востями їх морфолого-словотвірних та синтаксичних засобів зустрічаємо 
в окремих параграфах підручника А. П. Коваль «Практична стилістика 
сучасної української мови» (1987). Так, наприклад, у параграфі «Тропи» 
дослідниця, пишучи про порівняння, зазначила, що в текстах усної 
народної творчості, крім інших, часто використовуються заперечні 
порівняння: У святую неділеньку / рано-пораненьку / То не сиза зозуля 
кувала, / Не дрібна птиця щебетала, / Не у борі сосна шуміла, – / 
То бідна удова / У своєму домі зі своїми дітьми гомоніла. („Дума про 

                                                 
335 Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук. думка, 
1987. – 245 с. 
336 Сагач Г. М. Емоційні суфікси іменників на позначення позитивної суб’єктивної оцінки / 
Г. М. Сагач // Укр. мова та літ. в школі. – 1975. – № 12. – С. 24–30. 
337 Волощук Р. Г. Особливості синонімічного ряду з опорними словами іти – ходити 
в українських народних піснях Наддніпрянщини / Р. Г.Волощук // Исследования по русскому 
и украинскому языкам. –Днепропетровск, 1973. – С. 90–94 
Волощук Р. Прикметникова синонімія в системі стилістичних засобів українського 
фольклору / Р. Волощук // Вопросы лексики и грамматики славянских языков: сб. трудов. – 
Днепропетровск, 1981. – С. 56–82. 
338 Аркушин Г. Л. Улюблена народом ріка / Г. Л. Аркушин // Культура слова. – К. : Наук. 
думка, 1981. – Вип. 21. – С. 68–72. 
339 Чабаненко В. А. Основи мовної експресії / В. А. Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 168 с. 
340 Поповський А. М. Мова фольклору та художньої літератури Південної України ХІХ–
початку ХХ ст. : навч. посібник / А. М. Поповський. – Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетровськ. ун-ту, 1987. – 84 с. 
341 Поповський А. М. Нормативні тенденції в мові фольклору Південної України ХІХ–
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бідну вдову і трьох синів ”), а для деяких жанрів (казок, байок, 
анекдотів) типовим є вид порівнянь, які звуться невизначеними: „в них 
дається найвища оцінка описуваного, проте ця оцінка не набуває 
конкретного образного втілення (ні в казці сказати, ні пером 
описати”, несказанна – невимовлена краса та ін.). 342. У 80–90 рр. 
ХХ ст. народнопоетичну мову досліджували також Н. М. Журавльова 
(стилістичні особливості форм іменників) 343і С. С. Савицький (загальні 
назви осіб) 344. 

Загалом, на нашу думку, можна виділити такі періоди становлення 
й розвитку української лінгвофольклористики: 1) період активного 
збирання фольклорних текстів і зародження лінгвофольклористичних ідей 
(початок ХІХ ст. – до 30-х рр. ХХ ст.); 2) період занепаду й тотального 
панування ідеології у науково-дослідницькій сфері та наукових пошуках 
українських та загалом радянських учених (30–70 рр. ХХ ст.); 3) період 
усвідомлення лінгвофольклористики як окремої галузі наукового знання, 
відзначається зростанням інтересу дослідників до різних мовних аспектів 
фольклорного тексту (кінець 60–початок 70 рр. – до 1991 р. ХХ ст.); 
4) сучасний етап розвитку лінгвофольклористики (з часу здобуття 
Україною незалежності в 1991 р. – і дотепер). Це час поступового 
виокремлення лінгвофольклористики в окрему наукову та навчальну 
галузь. Отже, лінгвофольклористика – напрям філологічної науки, 
започаткований в середині ХХ ст., предметом дослідження якого є мова 
фольклору як одного з джерел творення та розвитку літературної мови. 
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Сучасний етап дослідження мови українського фольклору 

 

Сучасний період розвитку лінгвофольклористичної науки 
розпочинається зі здобуттям Україною незалежності. У кінці ХХ-на 
початку ХХІ ст., з огляду на підвищений інтерес до етнолінгвістичних 
аспектів української мови, зазначає Н. О. Данилюк, спостерігається 
посилена увага до вивчення мови фольклорних текстів 345. У цей час 
дослідники мови фольклору активно почали цікавитися стилістичними і 
семантико-структурними особливостями замовлянь. В. М. Мойсієнко 
досліджував символічно-магічні кліше в поліських замовляннях 346, їх 
структуру та поетику 347. В. М. Баденкова і Н. А. Брильова звернули 
увагу на особливості мови й стилю лікувальних замовлянь 348. 
Є. М. Степанов і Г. А. Таранюк дослідили водну термінологію 
українських замовлянь та шукали свідчень у ній про прабатьківщину 
слов’ян 349, О. А. Остроушко розглянула в дисертації семантико-
синтаксичну структуру текстів українських замовлянь 350. Привертає 
увагу науковців цього часу й лексико-синтаксична структура казок. 
С. Т. Лавриненко в дисертації дослідила мовну картину світу в україн-
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ській народній фантастичній казці 351, пізніше вона звернула увагу й на 
лінгвокультурну презентацію в українських народних казках категорії 
«правда» 352. О. І. Бондар дослідила часову структуру української 
народної казки 353, І. Г. Данильчук – категорію посесивності в народних 
казках 354. Емоційно-експресивні засоби українських народних пісень 
були в колі зору В. В. Горбань 355, О. В. Данильченко 356, народнопоетичні 
фразеологізми – Н. Д. Бабич 357, лексеми-концепти в усній словесності – 
М. В. Скаб 358. Слов’янські міфологеми в українському фольклорі 
досліджував Ю. О. Карпенко 359. М. Д. Чудак – українські обрядові 
символи пов’язані з народженням дитини 360. Церковнослов’янськими 
елементами у мові українського фольклору цікавився Д. С. Іщенко 361. 
Р. Д. Іванський подав етнолінгвістичну характеристику лексики колиско-
вих пісень 362. М. А. Ландер і Н. І. Василькова звернули увагу на 
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та стиль українського фольклору: зб. наук. праць. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 5–11; 
Скаб М. В. Концепт ДУША у фольклорі / М. В. Скаб // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 
2007. – № 1 (16). – С. 407–421. 
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Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. праць. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 22–33. 
360 Чудак М. Д. Українські обрядові символи пов’язані з народженням дитини в українців 
Придністров’я / М. Д. Чудак // Мова та стиль українського фольклору: збірник наукових 
праць Київ: ІЗМН, 1996. – С. 57–63. 
361 Іщенко Д. С. Церковнослов’янські елементи у мові українського фольклору / 
Д. С. Іщенко // Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. праць. – К. : ІЗМН, 1996. – 
С. 40–46. 
362 Іванський Р. Д. Етнолінгвістична характеристика лексики колискових пісень / 
Р. Д. Іванський // Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. праць. – К. : ІЗМН, 1996. – 
С. 51–56. 
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стилістичні особливості дум 363, а Л. О. Шуть – на ономастику дум 364. 
Досить цікавою є розвідка Н. М. Хрустик, в якій дослідниця розглядає 
прізвиська як вид усної народної творчості 365. Н. С. Колесник дослідила 
антропонімію коломийок 366, її загалом можна вважати одним із 
фундаторів української фольклорної ономастики. Помітним явищем стала 
поява дисертації цього автора «Особові імена в українських народних 
обрядових піснях» (1998) 367. Н. С. Колесник і сьогодні продовжує плідно 
працювати в цьому лінгвофольклористичному напрямі 368. О. І. Сімович 
у монографії «Поетична символіка української народної творчості: 
лінгвістичний аспект» (1999) 369, що представляє результати дисертаційної 
праці 370, детально розглянула фітосимволи-дендроніми калина, рожа, 
шипшина, береза, тополя, черемшина, вишня, сосна, ялина, вільха, терен, 
явір, дуб, клен, горіх, проаналізувала шляхи трансформації семантики слів, 
які стали образними константами в українській мові. Більшість згаданих 
ви-ще праць увійшла до збірника «Мова та стиль українського 
фольклору» (1996) 371, який став суттєвою віхою у становленні 
української лінгвофольклористики. 

У 2000 році С. Я. Єрмоленко створила словникову статтю 
«Лінгвофольклористика», яка увійшла до енциклопедії «Українська 

                                                 
363 Ландер М. А. Стилістичні особливості думи «Втеча трьох братів з Азова, з турецької 
неволі» / М. А. Ландер, Н. І. Василькова // Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. 
праць. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 67–74. 
364 Шуть Л. О. Батьківщина і чужина в українській історичній думі (ономастичний аналіз) / 
Л. О. Шуть // Записки з українського мовознавства. – 1995. – Вип. 2. – С. 30–31; Шуть Л. О. 
Географія українських історичних дум: лінгвістичний аналіз / Л. О. Шуть // Мова та стиль 
українського фольклору: зб. наук. праць. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 150–154. 
365 Хрустик Н. М. Прізвиська як вид усної народної творчості / Н. М. Хрустик // Мова та 
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Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. праць. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 64–67. 
367 Колесник Н. С. Особові імена в українських народних обрядових піснях: автореф. дис. … 
канд. філол. наук: 10.02.01. «Українська мова» / Н. С. Колесник. – Тернопіль, 1998. – 22 с. 
368 Колесник Н. С. Здобутки та перспективи української фольклорної ономастики на 
всеслов’янському тлі / Н. С. Колесник // Українське і слов’янське мовознавство: міжнародна 
конференція на честь 80–річчя проф. Йосипа Дзендзелівського: Сучасні проблеми 
мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. – Вип. 4. – Ужгород, 2001. – С. 258–261; 
Колесник Н. Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного 
фольклору слов’ян) / Наталія Колесник // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – 2012. – 
Вип. 56. – Ч. 1. – С. 297–305. 
369 Сімович О. І. Поетична символіка української народної творчості: лінгвістичний аспект / 
О. І. Сімович. – Львів: Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, 1999. – 58 с. 
370 Сімович О. І. Семантична характеристика традиційних слів-символів в українській мові: 
автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. «Українська мова» / О. І. Сімович. – Львів, 
1999. – 21 с. 
371 Мова та стиль українського фольклору : збірник наукових праць / відп. ред. 
Ю. О. Карпенко . – Київ: ІЗМН, 1996. –162 с. 
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мова» 372. У перші десятиліття ХХІ ст. українська лінгвофольклористика 
стрімко продовжує розвиватися. Серед здобутків цього часу можна 
назвати цілу низку праць лінгвофольклористичного спрямування – 
О. О. Порпуліт «Ономастичний простір українських чарівних казок 
(у зіставленні з російськими казками)» (2000) 373, Н. Б. Алатирєва 
«Номінативна ланка в середовищі обрядового гіпертексту» (2002) 374, 
З. С. Василько «Символізація значення слова в українському фольклор-
ному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях)» 
(2003) 375, І. Ю. Круть «Лексика календарно-обрядової поезії: структурно- 
семантичний та стилістичний аспекти» (2004) 376, В. В. Галайчук 
«Лексичні одиниці мікросистеми «Рослини» в українських фольклорних 
текстах» (2004) 377, О. А. Молодичук «Лексико-фразеологічні засоби 
образності в українській народній баладі» (2004) 378. А. К. Мойсієнко до-
слідив семантико-синтаксичну будову народних загадок 379, національно-
образний світ української загадки 380. Протягом 2005–2009 рр. з’являється 
низка дисертацій лінгвофольклористичного спрямування, зокрема 
О. Є. Хомік «Український вербальний оберег: семантика і структура» 
(2005) 381, Т. В. Жук «Лексичний та синтаксичний повтор в українській 

                                                 
372 Єрмоленко С. Я. Лінгвофольклористика / С. Я. Єрмоленко // Українська мова: 
Енциклопедія. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 292. 
373 Порпуліт О. О. Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні 
з російськими казками): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / 
О. О. Порпуліт. – Одеса, 2000. – 19 с. 
374 Алатирєва Н. Б. Номінативна ланка в середовищі українського обрядового гіпертексту: 
автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Н. Б. Алатирєва. – Одеса, 
2002. – 16 с.  
375 Василько З. С. Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні 
(на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях): автореф. дис.. … канд. філол. наук: 
10.02.01 «Українська мова» / З. С. Василько. –К., 2003. – 20 с. 
376 Круть І. Ю. Лексика календарно-обрядової поезії: структурно-семантичний та 
стилістичний аспекти: автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / 
І. Ю. Круть. – Кіровоград., 2004. – 20 с. 
377 Галайчук В. В. Лексичні одиниці мікросистеми «Рослини» в українських фольклорних 
текстах : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Галайчук. – 
Львів, 2004. – 20 с. 
378 Молодичук О. А. Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі: 
автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». – К., 2004. – 17 с. 
379 Мойсієнко А. К. Про деякі типологічні особливості загадки (народної та літературної) / 
А. К. Мойсієнко // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 56–62; Мойсієнко А. К. Народна загадка 
в текстово-дискурсивному вимірі / А. К. Мойсієнко // Українська мова. – 2013. – № 3. – 
С. 39–47. 
380 Мойсієнко А. «Без вікон, без дверей...» (Про національно-образний світ української 
загадки) / Анатолій Мойсієнко // Урок української : Науково-публіцистичний журнал-
дайджест. –  2004. – № 8/9. – С. 28–30. 
381 Хомік О. Є. Український вербальний оберег: семантика і структура: автореф. дис. … канд. 
філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». –  Х., 2005. –  20 с. 
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народній творчості (на матеріалі українських народних казок)» (2005) 382, 
О. В. Слюсаревої «Епітетика українських весільно-обрядових пісень 
(структурно-семантичний і функціональний аспекти)» (2006) 383, 
О. В. Барабаш-Ревак «Мовний образ парубка в українських фольклорних 
і етнографічних текстах» (2009) 384. 

У 2008 р. з’явилися монографії Т. П. Беценко «Мова думового 
епосу» 385 і «Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, 
семантика, функції» 386. Дослідниця й надалі продовжує працювати 
в галузі лінгвофольклористики, цікавиться мовою народних дум 387, 
у статті «Лінгвофольклористика в парадигмі сучасної філологічної науки» 
(2016) вона визначає й характеризує поняттєве коло, основну пробле-
матику та завдання лінгвофольклористики як самостійного напряму 
сучасної науки 388. 

Плідно в галузі лінгвофольклористики працює професор Волин-
ського національного університету імені Лесі Українки Н. О. Данилюк. 
Їй належать спроби окреслення постання лінгвофольклористики на 
слов’янських теренах загалом і українському зокрема 389.  

У 2010 р. вийшла монографія Н. О. Данилюк «Поетичне слово 
в українській народній пісні». У першому розділі книги «Фольклор 
у системі загальнонародної мови», проаналізовано аспекти вивчення 
мови народної поезії у XIX – першій половині XXІ століть у контексті 

                                                 
382 Жук Т. В. Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості 
(на матеріалі українських народних казок): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. В. Жук. – К., 2005. – 18 с. 
383 Слюсарева О. В. Епітетика українських весільно-обрядових пісень (структурно-
семантичний і функціональний аспекти): автореф. дис. …канд.. філол. наук: 10.02.01 
«Українська мова» / О. В. Слюсарева. –  Х., 2006. –  18 с. 
384 Барабаш-Ревак О. В. Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних 
текстах: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Барабаш-
Ревак. –  Львів, 2009. –  20 с. 
385 Беценко Т. П. Мова думового епосу / Т. П. Беценко. –  Суми : Вид-во СумДПУ 
ім. А. Макаренка, 2008. –  108 с. 
386 Беценко Т. П. Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, семантика, 
функції: монографія / Т. П. Беценко. –  Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. –  
400 с. 
387 Беценко Т. Мова українських народних дум у часовому вимірі / Т. Беценко // Рідний 
край. –  2012. –  № 2. –  С. 83– 86. 
388 Беценко Т. Лінгвофольклористика в парадигмі сучасної філологічної науки / Тетяна   
Беценко // Образне слово Луганщини: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. ім. Віктора 
Ужченка (29 квітня 2016 р., Старобільськ). – Вип. 15. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 2016. –  С. 41–52. 
389 Данилюк Н. Лінгвофольклористичні студії у другій половині ХХ – на початку ХХ ст. / 
Н. Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3–4. – С. 4–8; Данилюк Н. 
Українська лінгвофольклористика у слов’янському контексті / Ніна Данилюк // Українське 
мовознавство: міжвід. наук. зб. – Вип. 39. – К., 2009. – С. 85–93. 
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власне лінгвофольклористичних та етнолінгвістичних досліджень. 
Н. О. Данилюк переконливо аргументує думку про віднесеність на-
роднопісенної мови на сучасному етапі до різновиду художнього стилю 
з ознаками автономності. Пропонує дослідниця виділити в стилістичній 
системі української мови спеціальну категорію народнопісенності 
(поряд із категоріями книжності, розмовності тощо), а серед сти-
лістично забарвленої лексики групу фольклоризмів (поряд із діалектиз-
мами, архаїзмами, неологізмами та ін.). До такої групи лексики слід, на 
її думку, віднести уснопоетичні вислови, стилістично марковані на рівні 
семантики та традиційної форми, а також авторські фольклорно за-
барвлені засоби, що виникли на основі типових граматичних моделей 
чи асоціативних зв’язків. Слушним є й міркування Н. О. Данилюк про 
потребу усталеної класифікації народнопоетичних одиниць у словниках 
української мови. Багато важливих спостережень дослідниця зробила 
і в другому розділі роботи «Формально-структурні та семантичні показ-
ники народнопісенного слова». Зокрема, вона розглянула фонетико- 
евфонічні ознаки співаної поезії, здійснила морфолого-словотвірну 
характеристику лексико-граматичних розрядів, простежила функціо-
нування ключових лексем в усталених синтаксичних конструкціях. 
Дослідниця звернула увагу на специфіку семантичної структури слова, 
зумовлену розмитістю денотативного ядра і розширенням конотації, що 
нерідко стає наслідком використання слова як культурного знаку. Серед 
образних засобів усної поезії проаналізовано постійні епітети, типові 
порівняння, метафори, метонімії, синекдохи тощо. Важливо, що фор-
мально-семантичні ознаки лексем співвіднесені зі специфікою народно-
пісенного тексту, в якому вони якнайповніше реалізують свої влас-
тивості. Виділено також характерні ознаки уснопоетичних норм, що 
вирізняються на тлі норм літературної мови і дають змогу пояснити 
багато явищ фольклорної стилістики. Третій розділ „Лексико-семан-
тичні поля в мовній картині світу української народної пісні” 
присвячено комплексному дослідженню мовного образу світу, в якому 
опоетизовано певні ключові концепти, що представляють людину та її 
довкілля. Н. О. Данилюк подає теоретичні засади розуміння мовної 
картини світу й методи її дослідження, а також ґрунтовно аналізує 
лексико-семантичні поля «Народні вірування», «Людина», «Небо, 
світила і зміни в природі», «Рослини», «Тварини і птахи», «Географічні 
об’єкти», «Рідна сторона, Україна». Такий підхід уможливлює найбільш 
повно показати ті сфери дійсності, які відображено у свідомості носіїв 
пісенних текстів, виділити риси міфопоетичного мислення, специфіку 
національної ментальності. У монографії використано значний ілюстра-
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тивний матеріал зі збірок, виданих фольклористами, письменниками та 
збирачами не лише з України, а й з Росії, Польщі, Канади та інших 
країн, а також власні записи вченої 390. Н. О. Данилюк продовжує 
наукові лінгвофольклористичні пошуки, про що свідчить ряд розвідок, 
який з’явився вже після публікації монографії 391. Кроскультурний 
лінгвофольклористичний підхід застосовано у статті дослідниці 
2016 року «Мовностилістичні засоби зображення дівчини в українських 
та англійських народних піснях» 392.  

Серед вітчизняних фахівців у галузі лінгвофольклористики слід 
назвати й доцента Інституту філології Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Ю. Б. Дядищеву-Росовецьку. Вона 
є автором монографії про уснопоетичні витоки мови Тараса 
Шевченка 393. Ю. Б. Дядищевою-Росовецькою був написаний навчаль-
ний посібник із лінгвофольклористики «Фольклор. Мова. Поетична 
мова: навчальний посібник до спецкурсу „Лінгвофольклористика як 
дискурс сучасного гуманітарного знання ”» (К., 2005). У цій книзі 
дослідниця висвітлює проблему предмету і меж лінгвофольклористики 
як наукової дисципліни. Наприклад, намагається вирішити таке складне 
питання як співвідношення лінгвофольклористики з етнолінгвістикою), 
знайомить читача з різними аспектами вивчення мови фольклору, зокрема 
з поняттям наддіалектної усної мови. Праця містить формальний аналіз 
фольклорних поезій, дослідження символіки образів Бога, хати, Дунаю в 
українській народній творчості. Завершується студія аналізом сучасного 
стану української лінгвофольклористики – на прикладі розбору статей 
вищезгаданого збірника «Мова та стиль українського фольклору» 
(К., 1996). Щоправда, зазначає в рецензії Наталія Якубчак, не зовсім 
зрозуміло, чому лінгвофольклористика є саме дискурсом, а не наукою чи 
особливим різновидом фольклористики (хоча тлумаченню терміна 
                                                 
390 Данилюк Н. О. Поетичне слово в українській народній пісні : монографія / 
Н. О. Данилюк. – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 
2010. – 511 с. 
391 Данилюк Н. А. Аспекты изучения украинской народно-песенной речи во второй половине 
ХХ–начале ХХІ веков / Н. А. Данилюк // Лингвофольклористика. – Вып. 19. – Курск, 2012. – 
С. 70–78; Данилюк Н. Метафора в українських народнопісенних текстах / Ніна Данилюк // 
Типологія та функції мовних одиниць : наук. журнал – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2014. – № 1. – С. 66–76; Данилюк Н. Жанрові особливості лексики українських 
календарно-обрядових пісень / Ніна Данилюк // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka 
I Komunikacja Międzykulturowa. I. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. – S. 41–56. 
392 Данилюк Н. Мовностилістичні засоби зображення дівчини в українських та англійських 
народних піснях / Ніна Данилюк // Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал. – 
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 3. – С. 48–55. 
393 Дядищева-Росовецька Ю. Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка / 
Ю. Б. Росовецька. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 133 с. 
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«дискурс» у книжці присвячено спеціальний підрозділ). У посібникові є 
цікаві відомості з історії університетських спецкурсів, але вони, на думку 
Н. Якубчак, мало стосуються теми винесеної до заголовку книги 394. 
Однак, як би там не було, це одна з перших спроб в українській 
лінгвістичній науці створити навчальне видання з лінгвофольклористики, 
і не варто судити його надто суворо. Завдяки навчально-методичним 
розробкам Ю. Б. Дядищевої-Росовецької, відповідна дисципліна починає 
сприйматися не тільки як окрема науково-дослідницька, а й навчальна 
галузь. Їй належить також низка статей, де вона подає власноруч 
розроблену методику лінгвофольклористичного мікроаналізу поетичної 
мови 395, характеризує різні художні засоби, зокрема постійні епітети 396 та 
повтори 397, наявні у фольклорних текстах різного жанру (думах 398, 
ліричних піснях та ін.). 

Відносно недавно з’явилася монографія І. В. Гунчика «Український 
магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціо-
нування» (2011). Його робота присвячена дослідженню українських 
магічно-сакральних текстів – народних молитов, замовлянь, примовок та 
інших типологічно споріднених утворень, на означення яких автор 
використав поняття «оказіонально-обрядовий фольклор». І. В. Гунчик 
окреслив стан дослідження магічно-сакрального фольклору та його місце 
в жанрово-родовій системі усної словесності, розглянув традиційні 
терміни та дефініцію, а також приділив увагу історії дослідження 
структурних і функціональних особливостей українського оказіонально-

                                                 
394 Якубчак Н. Ю. Дядищева-Росовецька Фольклор. Мова. Поетична мова / [Електронний 
ресурс] / Наталя Якубчак. – Режим доступу: https://krytyka.com/ua/reviews/folklor-mova-
poetychna-mova 
395 Дядищева-Росовецька Ю. Б. До методики лінгвофольклористичного мікроаналізу поетичної 
мови: на матеріалі однієї української ліричної пісні / Ю. Б. Дядищева-Росовецька // Актуальні 
проблеми української лінгвістики: теорія і практика / – К. : Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
2000. – Вип. 12. – 2005. – С. 96–109. 
396 Дядищева-Росовецька Ю. Б. Про розподіл постійних епітетів в українських народних 
піснях: деякі лінгвістичні спостереження / Ю. Б. Дядищева-Росовецька // Мовні і 
концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – 2011. – № 36. – С. 334–340; Дядищева-
Росовецька Ю. Б. Лінгвістичні спостереження щодо українських народнопісенних постійних 
епітетів у зіставленні їх із відповідними індивідуально-авторськими конструкціями 
Т. Шевченка / Ю. Б. Дядищева-Росовецька // Університетська україністика в актуальних 
епістемах сучасного мовознавства. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 263–272. 
397 Дядищева-Росовецька Ю. Б. Пісенний повтор як феномен поетичної мови фольклору 
(на матеріалі збірника З. Доленги-Ходаковського) / Ю. Б. Дядищева-Росовецька // 
Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2013. – Вип. 38, присвячений дослідженню 
творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської. – С. 85–89. 
398 Дядищева-Росовецька Ю. Б. Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум 
ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. Б. Дядищева-Росовецька // Актуальні проблеми української мови: 
Теорія і практика. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 30. – С. 163–177. 
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обрядового фольклору в ХІХ–ХХ ст. Значне місце в монографії займає 
проблема вивчення інваріантної структури магічно-сакрального тексту. 
Автор проаналізував два типи фольклорного мовлення (апеляцію й 
експлікацію), з’ясував апелятивні та експлікативні інваріантні одиниці 
(формули), а також дослідив чотири функціональні рівні оказіонально-
обрядового фольклору, пов’язані з категоріями часу, простору, виконавця 
та адресата 399. Ономастикон українських замовлянь дослідила в 
дисертації С. Г. Бутко 400. Можна також назвати дисертацію В. П. Шере-
мети «Національно-культурні стереотипи мовообразу жінки в українських 
народних піснях» (2017), в якій з’ясовано лінгвістичні засоби творення 
національно-культурного стереотипу мовообразу жінки в українських 
народних піснях, проаналізовано поетику та символіку українських 
народнопісенних текстів 401. 

Проте в Україні й досі ще не сформовано окремої лінгво-
фольклористичної школи, не створено банку даних народнопоетичних 
текстів, не ведеться системна робота над укладанням словників мови 
усної словесності, хоч українським науковцям, як видно зі згаданого 
вище, належить значна кількість праць у цій галузі. Лінгвофолькло-
ристика поки що офіційно не включена, наприклад, до переліку 
спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань, хоча є спеціальність 10.01.07 – 
Фольклористика. Також у вищих навчальних закладах України ще не 
готують фахівців із цієї галузі знання, проте поступово в українських 
вишах з’являються спецкурси з лінгвофольклористики. Наприклад, 
доцент Київського національного університету імені Т. Шевченка 
Ю. Б. Дядищева-Росовецька викладає спецкурси «Лінгвофольклористика 
як комплекс мовознавчих і дидактичних проблем», «Лінгвофольк-
лористика як дискурс сучасного гуманітарного знання». У Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна читається спец- 
курс «Лінгвофольклористика в системі гуманітарного і філологічного 
знання» тощо. 

 
 

                                                 
399 Гунчик І. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості 
функціонування : монографія / Ігор Гунчик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с. 
400 Бутко С. Г. Ономастикон українських замовлянь: походження, склад, функції: автореф. 
дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / С. Г. Бутко. – Х., 2016. – 24 с. 
401 Шеремета В. П. Національно-культурні стереотипи мовообразу жінки в українських 
народних піснях: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / 
В. П. Шеремета. – К., 2017. – 24 с. 
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Міждисциплінарний характер лінгвофольклористики 
 та її місце в структурі гуманітарного знання 

 

У цьому підрозділі ми спробуємо визначитися з дисциплінарним 
статусом лінгвофольклористики. С. Я. Єрмоленко дає таке визначення цій 
галузі філологічного знання: «Лінгвофольклористика – напрям мово-
знавства, пов’язаний з вивченням мови усної народної творчості як 
з погляду внутрішньої мовної структури (частково як окремого 
функціонального стилю літературної мови), так і в плані зв’язку мови 
фольклору з психологією народної творчості, з відображенням у верба-
лізованих формах світогляду народу. Лінгвофольклористика вивчає 
походження функцій власних і загальних у мові пісень, казок тощо, 
досліджує шляхи формування народнопоетичного словника, фразеологію, 
словотвір, синтаксис фольклорних жанрів, побутування фольклорних 
символів, функції типових фольклорних формул, характерних для різних 
жанрів» 402. Аналіз мови різних видів усної народної словесності, зокрема 
приказок і прислів’їв, дає змогу вибудувати систему морально-етичних 
цінностей народу, «показати формування відшліфованої думки в есте-
тично осмисленому слові» 403. Добірні, влучні словесні засоби властиві 
загалом для всіх жанрів фольклору. 
                                                 
402 Єрмоленко С. Я. Лінгвофольклористика / С. Я. Єрмоленко // Українська мова: 
енциклопедія: 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» 
ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 315. 
403 Там само. 
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В україністиці на визначення лінгвофольклористики натрапляємо 
й у словнику термінів М. П. Вовк. На її думку, це «напрям фолькло-
ристики, предметом дослідження якого є мова фольклору як одного 
з джерел творення та розвитку літературної мови; робота над укладанням 
словників мови усної словесності» 404. Щоправда, таке визначення 
швидше вказує на потужний лінгвістичний струмінь дисципліни, ніж на 
фольклористичний. Стрижневими компонентами в цій дефініції є «мова 
фольклору», «джерело творення й розвитку літературної мови», 
«словники мови усної словесності». На цьому фоні ключове сполучення 
«напрям фольклористики» виглядає дещо штучним. Якби йшлося про 
жанрову специфіку, джерело літератури, художні засоби усної народної 
словесності, то тоді можливо, але наведене переконує нас більше в тому, 
що це радше напрям лінгвістичний, ніж фольклористичний. Однак 
лінгвофольклористика поєднує в собі методи обох згадуваних галузей. 
Тому, очевидно, слід говорити про міждисциплінарний статус цієї 
наукової дисципліни. Саме такий акцент робить зокрема Т. П. Беценко. 
Лінгвофольклористика, на її думку, це «міждисциплінарна галузь 
гуманітарної (філологічної) науки, що вивчає різнорівневі особливості 
мовноструктурної, мовностилістичної, художньо-образної організації 
текстів усної народної творчості; закономірності фольклорного 
стилетворення; мовностильову структуру фольклорного різновиду 
художньої творчості як колективної естетичної інтелектуальної діяльності 
етномовців» 405. 

Отже, лінгвофольклористика – це відносно новий напрям науки, що 
повністю перебуває в площині філології. Загалом науки, які вивчають 
людину й суспільство, зазвичай називають суспільними. У свою чергу 
вони поділяються на соціально-економічні та гуманітарні. Об’єктом 
соціально-економічних наук є реальна дійсність, а гуманітарних – 
дійсність відображена, тобто така, що пройшла через свідомість людини і 
постала у формі усного чи писемного тексту 406. Текст можна взагалі 
вважати основою гуманітарного знання. Звичайно, кожна гуманітарна 
наука по-різному підходить до фольклорних текстів і тексту загалом. 
Так, наприклад, для історика текст – це, передусім, документ, пам’ятка 

                                                 
404 Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ–початок ХХІ ст.) : 
словник термінів / Мирослава Вовк. — К. : ІПООД НАПН України, 2014. – С. 10.  
405 Беценко Т. Лінгвофольклористика в парадигмі сучасної філологічної науки / Тетяна 
Беценко // Образне слово Луганщини: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. ім. Віктора 
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Тараса Шевченка», 2016. – С. 43. 
406 Хроленко А. Т. Введение в лингвофольклористику: учебн. пособие / А. Т. Хроленко. –  
М. : Флинта : Наука, 2010. – С. 19. 
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певного часу, яка містить інформацію про певну епоху існування людства. 
Історик у тексті шукає свідчення про реальну дійсність. Фольклорний 
текст виступає в такому разі засобом можливої інформації про певні 
історичні події, життя відомих людей тощо. Його оцінює історик за 
ступенем достовірності, адекватності повідомлення реальним подіям. 

Для філолога текст є цінним сам по собі (незалежно від того чи 
в ньому йдеться про реальні події чи такі, що постали в ньому, тобто 
тексті, внаслідок авторської фантазії та вигадки тощо). В галузі 
філології традиційно виділяють лінгвістику (мовознавство), літературо-
знавство і фольклористику. Критерієм розмежування між ними 
виступає форма відображеної дійсності. Так, наприклад, предметом 
літературознавства, як зазначає О. Хроленко, є художня дійсність 
(«художня реальність», «поетична реальність», «художній світ») 407. 
Об’єктом же сучасної лінгвістики є комунікативна діяльність людини, 
що здійснюється за допомогою тексту. У цих двох філологічних 
дисциплін – літературознавства й мовознавства – є багато спільного. 
Обидві, щоправда, кожна по-своєму, вивчають явища словесності. Саме 
тому впродовж віків вони розвивалися в тісному взаємозв’язку одна з 
другою, під спільною назвою філологія (гр. phileō – люблю  
і logos – слово). Однак, по суті, літературознавство і лінгвістика – різні 
дисципліни, оскільки ставлять перед собою відмінні пізнавальні 
завдання. Лінгвістика вивчає різноманітні мовні явища, точніше, явища 
словесної діяльності людей, для того, щоб встановити в них особливості 
закономірного розвитку тих мов, якими спілкуються усно й письмово 
різні народи в усьому світі, а літературознавство досліджує художню 
літературу різних народів світу, для того щоб зрозуміти особливості й 
специфіку розвитку її власного змісту та її відповідних форм 408. 
Літературознавство – це наука про художню літературу, яка об’єднує 
в собі три основних галузі: теорію літератури, історію літератури та 
літературну критику. Теорія літератури вивчає природу і функції худож-
нього слова, сутність та взаємозалежність основних елементів літера-
турного твору як художньої цілісності. Історія літератури досліджує 
зародження, розвиток і зміну літературних напрямів і художніх стилів, 
їхню взаємодію, життя і творчість письменників. Завданням літературної 
критики є різнобічне тлумачення тих чи інших літературних явищ та 
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оцінка їх ідейно-художнього значення для сучасності. Загалом же так чи 
інакше література витворилася з фольклору i зберігає з ним тісний  
зв’язок на всіх етапах свого розвитку. 

Мовна матерія фольклорних текстів – явище особливе, пов’язане 
як зі становленням професійної художньої літератури, так і розвитком 
і формуванням норм сучасної української літературної мови. Мова 
фольклору в україністиці сьогодні, як не дивно, є недостатньо дос-
лідженою. Її вивчення потребує особливого підходу, розроблення якого 
й покладено на нову філологічну галузь – лінгвофольклористику. Цим 
терміном позначають галузь дослідження, безпосереднім об’єктом якої 
є фольклорний текст (і тут лінгвофольклористика має певною мірою 
спільний об’єкт з фольклористикою). Найважливішим же лінгвістичним 
завданням цієї дисципліни є опис мови фольклору. Мова фольклорних 
текстів потрапила в коло інтересів лінгвістики відносно недавно, хоча 
мовні особливості тих або інших жанрів усної народної творчості, 
їх поетика так чи інакше завжди привертали увагу дослідників на-
родної творчості.  

Лінгвофольклористика має синтетичний характер і знаходиться на 
перетині різних дисциплін. Тісно переплітається вона зокрема 
з фольклористикою. Про це свідчить сама назва напряму. Детальніше 
зупинимося на вказаній близькій галузі. Перші теоретичні засади 
поняття «фольклористика» були викладені у працях Ф. К. Вовка, 
М. П. Драгоманова, І. Я. Франка, Ф. М. Колесси, К. В. Квітки та ін. 
Сьогодні фольклористикою називають науку про народну творчість, 
проте тривалий час вона розглядалась (на сьогодні ця проблема також 
не вичерпана) як суто філологічна наука з тенденцією до перетворення 
її в один із підрозділів літературознавства. У найвідоміших дефініціях 
фольклористики акцентується увага на її функціях як науки, яка 
спрямована на вивчення: «основних закономірностей розвитку, сус-
пільної, виховної та естетичної функцій фольклору на різних етапах 
життя народу, пізнавального значення жанрів, поетики, окремих творів і 
тем в їх національному та інтернаціональному варіантах, міжнародних 
фольклористичних зв’язків, взаємовпливів між літературою і народною 
творчістю» (О. І. Дей) 409; «внутрішніх закономірностей існування 
народного уснопоетичного мистецтва» (О. С. Киченко) 410; «проблем 
теорії фольклору, його жанрової системи, функціональної специфіки 
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і поетики, методики й організації зібраних матеріалів, принципів під-
готовки, текстології й видання фольклорних творів» (Р. Ф. Кирчів) 411; 
«загальнотеоретичних проблем фольклору, його історії, етапів розвитку 
науки про фольклор, закономірностей і динаміки розвитку поетики, 
жанрів і видів художнього відтворення дійсності, ґенези художнього 
мислення, ідейно-художньої структури міфологічного мислення у 
традиційній культурі, ритуального контексту фольклорної жанрології, 
фольклоризму певного етапу літературного процесу чи творчості 
окремого письменника» (І. Є. Руснак) 412. На думку М. П. Вовк, 
фольклористика – це філологічна наука, яка вивчає фольклор як 
синкретичний феномен культури у його жанровому й видовому 
розмаїтті, регіональному та інонаціональному вимірі, етапи та чинники 
появи фольклорних творів, визначає методологічний інструментарій їх 
аналізу, досліджує роль відомих та малознаних особистостей у дослі-
дженні фольклорної традиції, займається архівуванням фольклорних 
текстів та створенням бібліографічних галузевих праць 413. 

Таким чином, фольклористика – наука, що вивчає фольклор: його 
сутність, тематику, специфіку, закономірності, особливості та взаємо-
зв’язок з іншими видами мистецтва. Ця наука досліджує загально-
теоретичні проблеми фольклору, історії фольклору та фольклористики, 
закономірностей і динаміки розвитку поетики, жанрів і видів художнього 
відтворення дійсності, ґенези художнього мислення, ідейно-художньої 
структури міфологічного мислення у традиційній культурі, ритуального 
контексту фольклорної жанрології, фольклоризму певного етапу літера-
турного процесу чи творчості окремого письменника. Однак сучасна 
лінгвістика своїми методами та результатами може суттєво допомогти 
у вирішенні власне фольклористичних проблем.  

Загалом як суто лінгвістичний, так і суто фольклористичний підхід 
до аналізу фактів народнопоетичної мови не є надто ефективним. 
В поле зору фольклористики потрапляли тільки ті явища, які лежать на 
поверхні, причому поза всяким зв’язком одне з одним, а коли мовою 
фольклору зацікавилися лінгвісти, виявилася інша крайність: мовні 
явища розглядалися поза зв’язком із поетикою, художньою структурою 
уснопоетичного тексту і твору в цілому. Рідко хто з мовознавців 
побіжно зауважував про естетичне значення й художні функції аналізо-
ваних явищ. Крім того, такі зауваження носили переважно поверхневий 
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характер. У результаті втрачалося найголовніше – пояснювальний 
аспект дослідження. Фактично відбувалася лише реєстрація тих або 
інших фактів усної народної творчості. Пояснити їх сутність належним 
чином виявлялося практично неможливим завданням, оскільки 
обривалися всі ті зв’язки всередині системи, які зумовлювали природу 
та специфіку кожного використовуваного у фольклорному тексті 
мовного явища, хоча в працях О. О. Потебні, О. М. Веселовського, 
П. Г. Богатирьова, Й. А. Оссовецького вже був чітко намічений новий 
підхід до мови фольклору, який вів дослідника до усвідомлення 
необхідності інтеграційного аналізу народнопоетичної мови. Поступово 
ставало зрозумілим, що вивчення мови фольклору повинне стати 
предметом спеціальної філологічної дисципліни, яка й була названа 
лінгвофольклористикою. 

Отже, як співвідноситься лінгвофольклористика з фолькло-
ристикою? Фольклористика – це передусім збирання, класифікація 
і комплексний аналіз фольклорних творів. Фольклорист має справу 
з живим фольклорним словом. Звідси необхідна складова частина 
діяльності фольклориста – польова робота в експедиції, контакт з 
виконавцем і носіями досліджуваної традиції. Лінгвофольклористика – 
це вивчення фольклорного тексту, точніше корпусу фольклорних текстів 
методами філології. Лінгвофольклористика, на відміну від фолькло-
ристики, має справу із зафіксованим фольклорним словом 414. 

Суть лінгвофольклористичного підходу до вивчення усно-
поетичної мови полягає у виявленні місця і з’ясуванні функцій мовних 
структур у складі фольклорного твору, а це передбачає використання як 
лінгвістичних, так і фольклористичних методів дослідження. Лінгво-
фольклористика вивчає природу фольклорної мови в її зіставленні 
з іншими формами розмовної мови, генетичні основи поетики, характер 
узаємозв’язку мови й поетики на рівні фольклору, сутність фольклорної 
стилістики, включаючи проблеми історичної стилістики, психо-
лінгвістичний аспект народної творчості, особливе й загальне в мові 
фольклору, варіантне та інваріантне в ній, «явний» і «неявний» рівні 
в уснопоетичній творчості. Отже, лінгвофольклористика, виникнувши 
в результаті зв’язку і взаємодії фольклористики з мовознавством, 
поступово уточнює своє місце в системі дисциплін, що вивчають 
фольклор. Вона об’єднує в собі філологічне й культурологічне начала. 
З одного боку, лінгвофольклористика досліджує народнопоетичне сло-
во в контексті фольклорного дискурсу з метою виявлення статусу мови 
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фольклору та розкриття феноменальних можливостей уснонародної 
лексеми як естетичного засобу, а з другого – намагається описати те, що 
знаходиться поза межами семантики фольклорного слова (етнічна 
ментальність та етнокультурні домінанти). Оскільки ментальність 
і культура одного етносу найповніше виявляє себе тільки порівняно 
з іншим етносом, складається така галузь дослідження й елемент 
методології, як порівняльна (контрастивна) лінгвофольклористика, яка 
продемонструвала загалом свій евристичний потенціал у слов’янському 
мовознавстві й поступово проникає до української лінгвістики. 
Виявилося, що в межах лінгвофольклористичних досліджень можливі 
оригінальні підходи до вирішення питань, пов’язаних з етнічною 
ментальністю, культурними архетипами. Більше того, О. Т. Хроленко 
стверджує, що лінгвофольклористика в змозі запропонувати систему 
ефективних лінгвокультурологічних методик, придатних не лише для 
продуктивного аналізу фольклорних текстів, але й для дослідження 
нефольклорного дискурсу.  

Таким чином, лінгвофольклористика – це філологічна за своєю 
суттю наука, що спрямована на фольклорні тексти. Вона пов’язана 
з багатьма іншими філологічними науками, а також іншими гумані-
тарними галузями, бо елементи фольклорного тексту можуть бути 
об’єктом опису історії мови, діалектології, етнолінгвістики, стилістики, 
фольклористики, лінгвокультурології і т. ін. Навіть більше того, 
сьогодні жодна гуманітарна наука – ні етнографія, ні історія, ні 
лінгвістика, ні літературознавство не можуть обходитися без фольклор-
них матеріалів. Взаємовідношення між науками, які беруть участь у 
дослідженні фольклорного тексту, визначаються завданнями опису. 
Ми схиляємося до думки, що лінгвофольклористика – це філологічна за 
своєю суттю наука, яка спрямована на фольклорні тексти, але вона не 
є ані окремим напрямом фольклористики, ані лінгвістики, бо вико-
ристовує методи обох галузей знання. Це міждисциплінарна галузь, яка 
пов’язана з багатьма гуманітарними (в першу чергу філологічними) та 
іншими науками, оскільки елементи фольклорного тексту можуть бути 
об’єктом опису історії мови, діалектології, етнолінгвістики, стилістики, 
фольклористики, лінгвокультурології тощо. 

Отже, склавшись як філологічна дисципліна, лінгвофолькло-
ристика, на думку деяких учених, сьогодні набуває статусу лінгво-
культурознавчого або ж міждисциплінарного. У зв’язку з цим є сенс 
визначити її місце серед інших дисциплін лінгвокультурознавчого 
плану, зокрема етнолінгвістики та лінгвокультурології. 
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Відмінність між етнолінгвістичним, лінгвокультурологічним  
і лінгвофольклористичним вивченням усної народної словесності 

 

Російський дослідник О. Т. Хроленко зауважує, що лінгвофолькло-
ристика є органічною частиною етнолінгвістики, але не підміняє її, 
оскільки фольклор і його мова лише частково цікавлять етнолінгвістів 415. 
Проте в україністиці маємо спробу відмежувати ці дисципліни одну 
від одної 416.  

Розглянемо спочатку кілька визначень етнолінгвістики та спробуємо 
з’ясувати, чим етнолінгвістичне вивчення фольклору відрізняється від 
лінгвофольклористичного. Етнолінгвістика – «галузь мовознавчої науки, 
що вивчає мову як творчий продукт її носія, тобто етносоціуму, що 
породив мовний феномен як ключовий елемент і водночас рушій 
                                                 
415 Хроленко А. Т. Названа праця. – С. 23. 
416 Дядищева-Росовецька Ю. Б. Концептуальне обґрунтування об’єкту і методу в сучасній 
українській лінгвофольклористиці й етнолінгвістиці / Ю. Б. Дядищева-Росовецька // 
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський 
університет», 2008. – Вип. 17. – С. 17–22. 
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національної культури» 417. Ф. С. Бацевич подає таку дефініцію 
етнолінгвістики – «наукова дисципліна, яка перебуває на межі етнографії і 
лінгвістики та вивчає стосунки між етносами і мовами. Включає елементи 
соціолінгвістики, етнології, паралінгвістики, охоплює сфери етногенезу та 
етнічної історії, етномовні процеси у внутрішніх і міжмовних контактах, 
роль мови у формуванні етнічних спільнот, специфіку комуніка- 
тивної поведінки членів певної національної лінгвокультурної  
спільноти тощо» 418.  

Кожна з вищезгаданих дисциплін – як етнолінгвістика, так і лінгво-
фольклористика – виконує свої завдання. Лінгвофольклористика описує 
вербальний бік фольклору, структуру уснопоетичних текстів. Підхід, який 
вона застосовує відносно народної словесності, ґрунтується на тісному 
зв’язку з поетикою, стилістикою, лінгвістикою тексту й дозволяє 
з’ясовувати лексичні, семантичні, аксіологічні та поетичні характерис-
тики мовної форми конкретних уснонародних текстів і деяких жанрів 
фольклору загалом. Лінгвофольклористика є водночас дисципліною 
лінгво- і фольклороноцентричною, а східнослов’янська етнолінгвістика, 
стверджують О. С. Снітко та І. А. Кулініч, «це більш етнографічна 
дисципліна, ніж лінгвістична» 419. Таким чином, етнолінгвіст має 
дивитися на мову фольклору крізь призму етнології, етнографії, 
а лінгвофольклорист – крізь призму мовознавства. Крім того, зазначає 
Ю. Б. Дядищева-Росовецька, «на відміну від етнолінгвістики, лінгвістичне 
осмислення фольклорного мовного матеріалу в лінгвофольклористиці 
виступає як дворівневе: на нижчому, підготовчому рівні дослідження 
відбувається первісна лінгвістична класифікація фольклорних явищ 
мовної природи, тоді як на вищому – застосування до їх вивчення 
методологій, вироблених теоретичною лінгвістикою» 420. Лінгво-
фольклористика, таким чином, на думку дослідниці, «виявляється 
«лінгвістичнішою», ніж етнолінгвістика, яка в кращому разі зупи-
няється лише на першому рівні – лінгвістичній класифікації мовних 
фольклорних явищ». Однак, при цьому зазначає вона, «етнолінгвістика 
теоретичніша за лінгвофольклористику», бо ця дисципліна може працю-
                                                 
417 Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – С. 8. 
418 Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : Довіра, 
2007. – С. 50. 
419 Снитко Е. С. Русский язык в этнолингвистическом освещении : лекционный курс / 
Е. С. Снитко, И. А. Кулинич. — К. : Изд.-полигр. Центр «Киевский университет», 2005. – С. 15.  
420 Дядищева-Росовецька Ю. Б. Про необхідність методологічного розмежування між 
сучасними українськими лінгвофольклористикою й етнолінгвістикою [Електронний ресурс] / 
Ю. Б. Дядищева-Росовецька. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/actual-
problem/17.pdf 
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вати на трьох рівнях теоретичного осмислення свого об’єкта (загальна 
етнолінгвістика, етнолінгвістика народів, етнолінгвістика тексту) 421.  

Вищий рівень, на думку Ю. Б. Дядищевої-Росовецької, складає 
загальна етнолінгвістика, що розглядає загальнолюдські зв’язки між 
мовою та ментальністю й використовує методи філософії та психології. 
Середній рівень – етнолінгвістика народів. Вона вивчає проблеми 
відбиття етнічної своєрідності певного народу в його мові та навпаки, 
а методика може відповідати в деяких рисах методам дослідження, 
виробленим на початку ХХ ст. так званою «етнопсихологією народів» або 
етнопсихологією (праці В. Вундта, М. Лазаруса, Х. Штейнталя). На цьому 
рівні дослідникові необхідна досконала ерудиція з наук про етнос і мову 
певного конкретного народу. Третій рівень Ю. Б. Дядищева-Росовецька 
пропонує назвати етнолінгвістикою тексту (або твору). На цьому рівні 
етнолінгвіст з’ясовує, яким чином і в якій формі відбились у мові твору 
усної народної словесності етнічні особливості його автора чи виконавця. 
Не можна сказати, що такі дослідження потребують фахових фолькло-
ристичних знань, але при такому спрямуванні вчений-етнолінгвіст, 
стверджує Ю. Б. Дядищева-Росовецька «залишиться на власному полі 
дослідження» 422. Чіткіше розмежування між етнолінгвістикою і лінгво-
фольклористикою було б корисним для обох цих наукових дисциплін. 

Отже спробуємо розмежувати етнолінгвістичне й лінгвофолькло-
ристичне вивчення фольклорних текстів. Якщо завданням є дослі-
дження того, як народний менталітет відображений у мовних стерео-
типах, то фольклор, поряд з етнографічними даними, є джерелом і ма-
теріалом опису, виконаного в межах етнолінгвістики. Якщо ж завдан-
ням є опис мови фольклору, структури фольклорного тексту, фольклор-
ної картини світу, то можна говорити про лінгвофольклористичне 
дослідження. 

Тісно пов’язана лінгвофольклористика також ще з однією науко-
вою дисципліною лінгвокультурознавчого плану – лінгвокультуро-
логією. Ця наука, слушно зауважує В. І. Кононенко, «органічно входить 
до кола гуманітарних міждисциплінарних галузей – етнолінгвістики, 
психолінгвістики, соціолінгвістики, лінгвоантропології, лінгвофолькло-
ристики, лінгвокраїнознавства тощо, в яких у різних аспектах як 
«вихідна субстанція» досліджується мова» 423.  

                                                 
421 Там само. 
422 Там само. 
423 Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія : навч. посіб. / Віталій Кононенко. — К. : 
Вища шк.., 2008. — С. 21. 
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Існує багато дефініцій поняття «лінгвокультурологія», які не 
збігаються. Одні вчені вважають її розділом соціолінгвістики, інші 
дослідники розглядають її як частину етнолінгвістики чи як самостійну 
науку. Спільним для всіх дефініцій відповідного терміна є те, що 
лінгвокультурологія вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури і мови в 
процесі їх функціонування. Так, наприклад, В. А. Маслова підкреслює 
міждисциплінарний характер лінгвокультурології, визначаючи її як 
«галузь лінгвістики, що виникла на стику лінгвістики і культурології», як 
«гуманітарну дисципліну, що вивчає матеріальну і духовну культуру, 
втілену в живій національній мові і що виявляється в мовних процесах» 
або як «інтеграційну область знань, що вбирає в себе результати 
досліджень у культурології і мовознавстві, етнолінгвістиці і культурній 
антропології» 424. Ф. С. Бацевич дає таке визначення: «Лінгво-
культурологія – наукова дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок і взаємодію 
культури і мови у їх функціонуванні й узагальнює цей процес як цілісну 
структуру одиниць у єдності їх мовного й культурного змісту за 
допомогою системних методів з орієнтацією на сучасні пріоритети та 
культурні установки (систему норм і суспільних цінностей)» 425.  

Отже, як розмежувати лінгвокультурологічний і лінгвофольклорис-
тичний наукові підходи щодо вивчення текстів усної народної творчості? 
Слід відзначити, що обидві дисципліни – і лінгвокультурологія, 
і лінгвофольклористика – можуть досліджувати мовні факти так чи 
інакше пов’язані з культурою народу. Проте чітку межу провести між 
ними, на нашу думку, все ж таки можна. У тому випадку, коли 
фольклорний текст досліджується як носій певних культурних смислів, 
відображених за допомогою мовних засобів, ми маємо справу з 
лінгвокультурним вивченням фольклору, а якщо описується мова та 
структурні мовні рівні, як «явні», так і «неявні» (позатекстові або ж 
авантекстові елементи), присутні у мові фольклорного твору, семантика, 
словотвірна специфіка фольклорного слова та синтаксичні засоби усно-
народного тексту, то тоді перед нами лінгвофольклористичний підхід.  
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ФОЛЬКЛОР І ДІАЛЕКТНА МОВА 
 
 

Серед найголовніших чинників впливу на розвиток окремих 
етнічних спільнот виділяють мову, як фактор, тісно пов’язаний з гео-
графічним розміщенням, історією та етнографією, природою. З цього 
погляду мова трактується як семіотична система, що фіксує всі знання 
та уявлення народу, зміни, які відбуваються в процесі його становлення 
та формування. Мова є засобом, за допомогою якого твориться та 
функціонує усна народна творчість 426. Народнопоетичні твори постають 
винятково завдяки мові, без неї вони просто не існують, і послуговуються 
вони, як звичайно, простонародною, часто говірковою (діалектною) 
мовою. Проте ця говірна мова є досить своєрідною, оскільки вона 
є жанрово диференційованою. Така особливість мови фольклору при-
вертала увагу багатьох дослідників, які часто виводили її у своїх наукових 
пошуках за межі говіркової стихії і вбачали в мові фольклору феномен 
наддіалектності.  

На питання співвідношення мови фольклору та діалектної мови 
у славістиці, стверджує І. В. Гороф’янюк, сформувалися три погляди 427. 
Зокрема такі: 

1. Мова фольклору – функціонально-стилістичний різновид 
діалекту. Цієї позиції дотримуються Л. І. Баранникова, В. В. Вино-
градов, І. Г. Матвіяс. Так, наприклад, Л. І. Бараннікова вважає, 
що «в основі народно-поетичної мови лежить фонетична, граматична і 
лексична система того діалекту, у межах якого поширений цей народно-

                                                 
426 Лановик М. Б., Лановик З. Б. Названа праця. – С. 12. 
427 Гороф’янюк І. Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення 
діалектного мовлення подолян / Інна Гороф’янюк // Волинь філологічна: текст і контекст. 
Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи: зб. наук. пр. / упоряд. С. К. Богдан. – 
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. № 15. – С. 68. 
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поетичний твір» 428. Стверджує й доводить, що говіркові особливості 
широко відображені у фольклорних творах, зокрема в текстах колядок 
і щедрівок, І. Г. Матвіяс 429. 

2. О. М. Веселовський, А. В. Десницька, С. Я. Єрмоленко, 
Й. А. Оссовецький та ін. зауважують, що в мові фольклору відсутні 
вузькодіалектні елементи. У дослідженні «Фольклор і літературна 
мова» С. Я. Єрмоленко стверджує, що мова всіх типів фольклору 
великою мірою наддіалектна, розуміючи наддіалектність як інтегру-
вальну одиницю, як витоки, що об’єднують носіїв усіх діалектів 430. 

3. Фольклор – функціонально-стилістичний різновид діалекту, 
генетично однорідний з діалектно-побутовим мовленням і відмінний 
від останнього своєю функційною та жанровою диференціацією. 
Ця відмінність сприяє появі в усно-поетичному мовленні окремих 
мовних елементів, властивих лише цьому різновиду мови, а також зміні 
валентності і дистрибуції елементів, характерних для всіх різновидів 
діалекту. Сумарно відмінності не великі і не дозволяють вважати мову 
фольклору явищем наддіалектним 431. Таку думку поділяють Г. Л. Арку-
шин, О. І. Богословська, О. Й. Блінова, О. Т. Хроленко та ін.   

У цілому зі спостереженнями вищезгаданої дослідниці можна 
погодитися. Однак, нам здається, що перший і третій погляди, суттєво 
не відрізняються один від одного. Останній з них, як на нас, є просто 
уточненим варіантом першого погляду. Отже, вважаємо, що стосовно 
співвідношення мови фольклору та діалектного мовлення можна 
говорити лише про два основних погляди українських вчених на цю 
проблему: 1) мова фольклору – наддіалектне явище, близьке до літера-
турної мови, таке, що сприяло її зародженню та становленню; 2) мова 
фольклору – це діалект, його функціонально-стилістичний різновид.  

В українському мовознавстві є прибічники як першої точки зору, 
так і другої. Так, наприклад, С. Я. Єрмоленко, проаналізувавши в 
монографії «Фольклор і літературна мова» (1987) погляди російських 
учених В. В. Виноградова, О. М. Веселовського, А. В. Десницької, 
А. П. Євгеньєвої, Ф. П. Сороколєтова, Ф. П. Філіна на природу 
фольклорної мови, стверджує, що вона «як і літературна мова, має 

                                                 
428 Баранникова Л. И. К вопросу о функционально-стилевых различиях в диалектной речи / 
Л. И. Баранникова // Вопросы стилистики. – Саратов, 1965. – Вып. 2. – С. 165. 
429 Матвіяс І. Мова українських колядок і щедрівок / Іван Матвіяс // Культура слова. – 2012. – 
Вип. 75. –  С. 148–155. 
430 Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук. думка, 
1987. – С. 11–12. 
431 Хроленко А. Т. Наддиалектен ли язык русского фольклора? / А. Т. Хроленко // Фольклор 
в современном мире: Аспекты и пути исследования. – М., 1991. – С. 67.  
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наддіалектний характер» 432. В. В. Німчук у розвідці «Діалектна 
стилістика» (1990) дотримується іншої точки зору. Він вважає, що ді-
алектна мова посідає свій художній стиль, який реалізується в народній 
творчості, тобто мова фольклору, на думку цього вченого, є художнім 
стилем діалект-ної мови 433.  

Отже, існують в україністиці, та й загалом у славістиці, різні погляди 
на природу мови фольклору, яка, на думку одних учених, є діалектною, 
а, на думку інших, – повністю не збігається з тим або іншим 
територіально-мовленнєвим різновидом і є наддіалектною. Виникає 
цілком закономірне питання – мова фольклору діалект чи наддіалект? 
Спочатку спроби вирішення цього питання часто зумовлювалися 
суб’єктивними чинниками. Дослідники літературної мови вбачали у мові 
фольклору ознаки наддіалектності, а вчені, що займалися вивченням 
говіркового мовлення, вважали її функціонально-стилістичним різно-
видом діалекту. Перші орієнтувалися на той факт, що має місце в багатьох 
народів світу, коли мова фольклору ставала основою для формування 
писемних літературних мов або принаймні одним із таких компонентів, 
що суттєво впливав на її становлення. Прихильники думки про генетично 
діалектну природу народнопоетичної усної творчості свої умовиводи 
ґрунтували на тому факті, що анонімні автори та виконавці тих або інших 
творів фольклору суттєво залежали в мовленнєвому плані від 
особливостей рідної говірки, якою вони користувалися в побуті і яку 
автоматично переносили на витвори усного словесного мистецтва, 
створюючи  нові або виконуючи існуючі на свій манер. 

Таким чином, дослідники проблеми зв’язків фольклору та літера-
турної мови вважають мову фольклору однією із форм обробленого 
усного наддіалектного мовлення. Мова усної народної словесності, справ-
ді, є одним із джерел творення та розвитку літературної мови. 
Формування мовно-літературних норм відбувалося не без впливу 
високохудожніх зразків народної творчості. Однак, зауважимо, що 
літературна мова існує в певному часовому (історичному) і просторовому 
вимірі. Її норми є історично змінними. Певним же періодам розвитку 
літературної мови властивий неоднаковий вияв територіального 
субстрату, тобто тієї діалектної основи, на яку нашаровуються літературні 
норми. Сучасна літературна мова взаємодіє з діалектами через посеред-
ництво усного літературного мовлення, яке відображає особливості 

                                                 
432 Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук. думка, 
1987. – С. 22. 
433 Німчук В. В. Діалектна стилістика / В. В. Німчук // Стилістика української мови: зб. наук. 
праць. – К., 1990. – С. 16. 
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загальномовної норми в її географічній проекції. Усне літературне 
мовлення обов’язково передбачає наявність відповідного діалектного 
субстрату. С. Я. Єрмоленко зазначає: «Оскільки літературна мова і її 
норми належать до історично змінних категорій, то й кваліфікація певних 
одиниць як діалектних так само зазнає історичних змін» 434. Так, 
наприклад, у художніх текстах ХІХ ст. статус і функції діалектизмів були 
іншими, аніж у сучасній літературній мові, тому що мовна практика 
майстрів художнього слова, що жили й творили протягом зазначеного 
століття, закріплювала лексику діалектного походження як елемент 
лексичної норми літературної мови вищевказаного періоду. Діалектизми 
певною мірою віддзеркалюють процес адаптації літературною мовою 
територіально здиференційованих елементів говіркового мовлення чи 
регіональних варіантів літературної мови. Першим ступенем такої 
адаптації є зокрема й письмова фіксація діалектних елементів у 
фольклорних записах, а також у художньому дискурсі. Таким чином, 
зазначає С. Я. Єрмоленко, надання діалектній мові писемної форми 
«становить певний етап входження знакових елементів діалектної мови, 
певної місцевої культури в загальну національну культуру і мову» 435. 

М. І. Толстой, простежуючи зв’язок мови творів усної творчості 
з територією їх поширення, зазначав, що вся народна культура 
діалектна, оскільки всі її явища і форми функціонують у вигляді 
варіантів територіальних і діалектних із нерівним ступенем відмінності. 
Це знаходить своє єдине вираження у фольклорі, у якому реально 
побутують численні варіанти текстів 436. А. П. Євгеньєва писала, що 
відривання фольклору від живого середовища діалекту є грубою 
помилкою. Мова текстів усної народної творчості повинна вивчатись у 
зв’язку з дослідженням говору. Такий підхід дасть можливість прослід-
кувати як здійснюється процес відбору мовних засобів, процес ство-
рення найкращих зразків народної мови 437. Для О. І. Богословської 
мова фольклору – це один із функціонально-стилістичних різновидів 
діалекту 438. Відомий воронезький діалектолог В. І. Собіннікова розуміє 
                                                 
434 Єрмоленко С. Я. Говіркове багатоголосся сучасної української прози / С. Я. Єрмоленко // 
Українознавство: науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький 
журнал. – 2008. – Число 1. – С. 199. 
435 Там само. 
436 Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии 
и этнолингвистики / Н. И. Толстой. – М. : Индрик, 1995. – С. 21. 
437 Евгеньева А. П. О языке фольклора / А. П. Евгеньева // Русский язык в школе. – 1939. – 
№ 4. – С. 53–54. 
438 Богословская О. И. Язык фольклора как функционально-стилистическая категория / 
О. И. Богословская // Структура лингвостилистики и её основные категории. –  
Пермь, 1983. – С. 149. 
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під мовою фольклору «емоційно-експресивну форму діалекту», «діалект 
у його образно-естетичній функції», «художній тип діалектної мови» 439.  

Зауважимо, що фольклорні твори побутують в усному мовленні й, 
поширюючись від одного виконавця до іншого, зазнають певних змін. 
І. В. Гороф’янюк зазначає: «Причинами цих змін/замін стає також го-
віркове мовлення, оскільки виконавці повністю залежні від особливос-
тей своєї говірки» 440. Й. А. Оссовецький сутність своєї позиції щодо 
питання співвідношення мови фольклору з діалектами окреслює таким 
чином: «Кожний фольклорний твір виконується на тому діалекті,  
яким володіє виконавець, але з великими «виходами» за межі цього 
діалекту» 441.  

Загалом думка про наддіалектність мови фольклору підтримується 
багатьма дослідниками. Однак більшість авторів, як справедливо зазначає 
О. Т. Хроленко, розуміють термін «наддіалектність» або занадто широко, 
або невизначено 442. На його думку, (і ми до недавнього часу теж 
схилялись до цього, але не все так однозначно) розмови про наддіалект-
ність мови фольклору є своєрідною науковою ілюзією 443. Фольклорний 
твір виконується носієм певної говірки, і в ньому так чи інакше присутні 
місцеві діалектні риси. Щоправда, тексти усної народної творчості 
можуть виходити за межі конкретного територіально-мовленнєвого 
утворення, включати в себе елементи інших діалектів і певною мірою, 
завдяки включенню у свою структуру різнорідних говірних елементів, 
виконувати уніфікувальну функцію. Цей факт часто й наштовхує 
дослідників на думку про наддіалектність мови фольклору, проте вона не 
є по суті такою. Мова фольклору, незважаючи на виходи за межі певного 
діалекту, все ж таки залишається говірною, але завдяки тому, що вона 
може включати в себе діалектні елементи різних територіально-
мовленнєвих утворень, її можна вважати своєрідною протоосновою для 
літературної мови, яка вже по-справжньому є наддіалектною. 

Отже, ще раз повертаємося до основного питання цього розділу – 
мова фольклору діалект чи наддіалект? Питання це складне, і одно-
                                                 
439 Собинникова В. И. Конструкция с однородными членами, лексическим тождеством 
и параллелизмом в народных говорах / В. И. Собинникова. – Воронеж: ВГУ, 1969. – 101 с. 
440 Гороф’янюк І. Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення 
діалектного мовлення подолян / Інна Гороф’янюк // Волинь філологічна: текст і контекст. 
Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи: зб. наук. пр. / упоряд. С. К.Богдан. – 
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. № 15. – С. 66. 
441 Оссовецкий И. А. Об изучении языка русского фольклора / И. А. Оссовецкий  // 
Вопросы языкознания. – 1952.  – № 3. – С. 101. 
442 Хроленко А. Т. Введение в лингвофольклористику : учебн. пособие / А. Т. Хроленко. – 
М. : Флинта : Наука, 2010. – С. 100. 
443 Хроленко А. Т. Названа праця, С. 105. 
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значну відповідь дати важко. Можна констатувати лише, що лінгвістика 
досліджує мовний матеріал у двох аспектах: по-перше, у його глибин-
них структурних якостях, а, по-друге, у територіальному обширі його 
функціонування. Ці два аспекти між собою не лише тісно пов’язані, 
а й часто взаємозумовлені. Як зазначає А. М. Поповський, дослідників 
цікавить питання про взаємини того, що можна назвати, з одного боку, 
центральним масивом певної мови, та з другого – регіональним. 
Дослідник слушно застерігає від недооцінки (як це часто допускається 
в окремих дослідженнях) того, що виступає побічно, за межами 
центрального, і що має свою вагу і значення в цілій мовній побудові 444.  

Ми говорили про два панівних погляди в українській лінгвістиці 
на проблему співвідношення діалектної і над діалектної основ у мові 
фольклору. Однак, наприклад, у російському мовознавстві є спроби 
виділення значно більшої кількості точок зору на природу мови усної 
народної творчості. Наприклад, З. К. Тарланов у статті «Язык русского 
фольклора как предмет лингвистического изучения» (1977 р.) погляди 
російських дослідників на цю проблему розподіляє таким чином: мова 
фольклору – це: 1) наддіалектна мова, близька до літературної; 
2) літературна форма діалекту; 3) один із функціонально-смислових 
різновидів діалектного мовлення; 4) наддіалектна в минулому мова, яка 
поступово розчиняється в діалекті; 5) складне явище системного харак-
теру, в якому діалектично сплавлені всі складові, тобто конкретний 
народний говір та діалектна мова як система усіх, відповідно, 
діалектних явищ і загальнонародна мова 445. Сам автор цієї класифікації 
дотримується думки, що фольклорна мова «принципово не від-
різняється від мови художньої літератури» 446. Ми особисто все більше 
схиляємося до думки про те, що мова фольклору – це складне явище 
системного характеру, в якому поєднується інколи й конкретний на-
родний говір, і діалектна мова загалом як система усіх різнорівневих 
говіркових явищ, і елементи мови загальнонародної, а в деяких жанрах 
фольклору маємо не тільки суто уснонародні поетичні, а й книжні 
елементи. Різні жанри фольклору поставали кожен у свій час, а істо-
рична доба поставання твору усної народної словесності, його місцева 
(вузькореґіональна) чи навпаки загальнонаціональна (всеукраїнська) 
                                                 
444 Поповський А. М. Мова фольклору та художньої літератури Південної України  
ХІХ–початку ХХ століття: навчальний посібник / А. М. Попівський. – Дніпропетровськ: Вид-
во Дніпропетровськ. ун-ту, 1987. – С. 3 
445 Тарланов 3. К. Язык русского фольклора как предмет лингвистического изучения / 
З. К. Тарланов // Язык жанров русского фольклора. – Петрозаводск : Изд-во ПГУ, 1977. – 
С. 14. 
446 Там само. 
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основа, значущість для широкого українського загалу чи лише для 
жителів певної його територіально-мовленнєвої частини й тогочасний 
стан розвитку загальнонародної мови – все це, звичайно, накладало свій 
відбиток на той чи інший фольклорний текст.  

Більшість збирачів фольклору вважали мову фольклору генетично 
діалектною. Неминучість її територіальної диференціації дослідники 
виводили з положення, що будь-який фольклорний твір виконують на 
тому чи іншому діалекті, який використовують співаки та й мовці загалом 
у повсякденному житті 447. Проте різні типи текстів усної народної 
творчості мають неоднаковий ступінь відображення діалектних і 
наддіалектних елементів. Така територіальна неоднорідність мовних 
засобів усної народної творчості зацікавила фахівців ще на етапі 
зародження фольклористики. Так, наприклад, ще П. Г. Житецький 
звернув увагу на особливості українських народних дум, які, з одного 
боку, народні за втіленим у них світоглядом і вживаною мовою, 
а з другого, книжні за особливим складом думки і способами її розвитку і 
вираження, а Ф. М. Колесса писав, що поетичні твори, втиснуті в сталу 
віршову форму, відзначаються більшою консервативністю, сильніше 
вростають в місцевий ґрунт та найдовше зберігають архаїчні (давні) 
ознаки у змісті й вислові. Фольклорні жанри мають неоднаковий ступінь 
поширеності в різних місцевостях України. Так, наприклад, В. М. Гнатюк 
відзначав популярність коломийок у Галичині. Час виникнення цього 
жанру невідомий. Але, очевидно, його назва вказує на місце фіксування: 
місто Коломия Івано-Франківської області (Гуцульщина). Загалом 
коломийки були історично популярними серед поляків, українців та 
євреїв. На північному сході Словенії є танець, який називається kalamajka. 
Залишаючись на перших порах місцевим, танець набув особливої 
популярності серед міського населення прилеглих областей у середині 
XIX сторіччя. В. М. Гнатюк відзначив також, що є пісні, які стають 
надбанням цілого народу й співаються на всій етнографічній території, 
й навіть знаходять відгомін у сусідів, а є місцеві пісні, які мають інтерес 
лише для однієї чи кількох областей і не є придатними для всієї 
україномовної території, бо лишаються для значної частини населення 
незрозумілими та неактуальними. Наприклад, гагілки чи гаївки – це пісні 
весняного циклу, веснянки, які поширені на Західній Україні. Народні 
оповідання про опришків властиві для Закарпаття, бо саме в цьому регіоні 
були поширені відповідні повстанські рухи селян. 
                                                 
447 Праведников С. П. Формирование фольклорных диалектов / С. П. Праведников // Учёные 
записки Курского государственного университета. Серия: Филологические науки. – Курск, 
2009. – № 2 (10) : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http.www.scientific-notes.ru. 
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Цінними є щодо проблеми різного ступеню відображення 
діалектних і наддіалектних елементів у творах фольклору й спосте-
реження Ф. М. Колесси. Народний співець, на думку цього вченого, 
намагається піднести свій вислів «до висоти оспівуваного предмету, 
доспособити його до виразу небуденних почувань – промовляти вищем 
стилем (способом), наблизитися подекуди  навіть до книжної мови» 448. 
Через таке намагання невідомого народного автора мова пісень 
відрізняється від розмовно-побутового мовлення, не збігається з ним 
в усіх, властивих йому, рисах. Крім того, слід зважати на те, що „старші ” 
пісні можуть суттєво розходитися в мовному плані з піснями новішими 
(побутовими, танковими, жартівливими). Пісенні новотвори з малим 
районом поширення й місцевим забарвленням не досягають того рівня, 
що «старші» пісні, які відомі на всьому просторі української етно-
графічної території й відзначаються високорозвиненою й багатою образ-
ною мовою. Таку мову можна фактично вважати спільною для різних 
діалектів. Наприклад, мова обрядової пісні «Благослови мати» цілком 
є сприйнятливою для вихідців із різних кутків України: «Благослови, 
мати, / Весну закликати! Весну закликати, / Зиму проводжати !.. 449» або 
козацької пісні «Козака несуть» : «Козака несуть, / І коня ведуть, / 
Кінь головоньку клонить. / А за ним, за ним / Його дівчина / Білі рученьки 
ломить. / Ой ломи, ломи / Білі рученьки / До єдиного пальця! / 
А не знайдеш ти, / Та дівчинонько, / Над козака коханця!» 450. 

Щодо новіших пісень (жартівливих та ін.), то відзначимо, що вони 
можуть містити в своїй структурі значну кількість місцевих 
територіально- мовленнєвих елементів. На підтвердження цього наведемо 
деякі приклади з жартівливих пісень: «Через твої чорні очі / Не спав же 
я сеї ночі» (пісня «Гандзю, Гандзю кучерява!») 451; «А там долов, а там 
долов, / Там дале, там дале, / Танцювала млинаречка / З млинарем, 
з млинарем. / А то за што, а то про што? / Же добре єй меле, / Іде мірка за 
мішечком / На штири каменє. / Посіяла, посіяла / На долинці лену, / 
Дала би-м ся полюбити,/ Кед би-м мала кему. / Бо старого не є дома, 
А молодий в месце, / А учнятко-небожатко / Не імує єще» (пісня «А там 
долов, а там долов»); «Така у ня жона красна, / Як на небі звізда ясна», 
«Біда мені з краснов жонов, / Хлопці ламлють коли за мнов…» 
                                                 
448 Колесса Ф. Українська усна словесність / Філярет Колесса. – Львів: Накладом фонду 
«Учітеся, брати мої», 1938. –  Т. 1–4. – С. 28. 
449 Перлини української народної пісні: пісенник / Упоряд. М. М. Гордійчук. – К. : Музична 
Україна, 1991.  – С. 9.  
450 Там само, С. 76. 
451 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко, 
А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 534;  
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(пісня «Така у ня жона красна») 452; «– Ой повідж ми, Ґандзуненько, що в 
тебе за гості? / – Соловій із Кракова, єго брат ізо Львова, / А Тромбачок-
неборачок відти й від Сам бора» (пісня «А в нашої Ґандзуненьки хата на 
помості») 453; «Недавно-м ся оженив, та ще року нема, / Жінка ми ся 
розболіла, попа дома нема» (пісня «Недавно-м ся оженив, лиш другі 
м’ясниці») 454; «Кликала мі молодичка до хати, до хати, / Та вна мене 
помінила подарунок дати. / Ой я прийшов до хати та на приспі сиджу, / Бо 
я того подарунка від неї не виджу. / Вийшов з хати чоловік та мі бучком 
упік, / Такий ми дав подарунок, що я ледве утік. / Ой тікав я, ой тікав я 
з горба на долину, / Та вловив я дідьче ребро на божу ворину» (пісня 
«Кликала мі молодичка до хати, до хати») 455; «А ти їден, а я другий, а то 
наша воля…», «Лучче б мені було їсти картоплю без солі, Ніж в чужої 
молодиці пироги на столі» (пісня «А ти їден, а я другий, а то наша 
воля…») 456; пісня «Ой сарака Унгурян» 457; «Зустрів кума, тринди, ринди, 
там, де чайна: / З тебе, куме, могорич – кума файна», «У вівторок, тринди, 
ринди, люди бачать, / Куми вулицю метуть, гурко плачуть» (пісня «Йшов 
Микола, тринди, ринди, в понеділок») 458. 

Загалом же у мові народних пісень використовуються традиційні 
звороти й сталі словесні формули, що певною мірою згладжують 
індивідуально-авторські та місцеві територіально-мовленнєві риси. 
Типізація переходить на зміст: типові ситуації, діалоги, дійові особи, 
усталені словесні формули – усе це складає закріплений традицією 
мистецький канон. Народний співець (анонімний автор) складає пісні, 
орієнтуючись на традицію, й імпровізує, таким чином, за готовими 
зразками. Усна ж традиція, послуговуючись певним сталим мистецько-
художнім каноном, має тенденцію стирати із фольклорного твору все 
індивідуальне, пов’язане з часовими і просторовими межами, залишати 
й розвивати найзагальніші типові риси, які найкраще з числа спів-
існуючих передають загальнолюдські настрої, спільні для різних соціаль-
них груп людей, територій, на яких вони проживають, різних періодів 
життя певного народу тощо. Загалом же, за винятком, звичайно, деяких 
жанрів та специфічно місцевих уснопоетичних витворів, кількість 
діалектизмів у народнопісенних творах є незначною. Якщо й трапляються 
в таких фольклорних текстах діалектні риси, то вони переважно 
                                                 
452 Там само, С. 535. 
453 Там само, С. 547. 
454 Там само, С. 556. 
455 Там само, С. 564. 
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457 Там само, С. 574. 
458 Там само, С. 693.  
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є фонетичними чи акцентуаційними (відрізняються наголошуванням 
певних слів чи їх словоформ). Щоправда, різні виконавці, записувачі 
народних творів часто наближали тексти фольклору до норм літературної 
мови, ігноруючи при цьому ті діалектні риси, що функціонували в їх 
структурі. Творчу обробку фольклорних текстів здійснювали А. І. Голен-
тюк, М. В. Лисенко, С. В. Тобілевич та ін. Варто також зауважити, 
що з часом, коли викристалізовуються літературна мова та її норми, на 
мову народної поезії починає впливати літературно-мовна традиція, але 
не слід забувати, що на етапах становлення літературної мови народно-
розмовна стихія суттєво вливала на неї, лишаючи в літературно-мовній 
традиції глибокі сліди й закладаючи фактично певною мірою її фун-
дамент. Діалектні слова продовжують використовуватися у фольклорі. 
Проникають вони й у мову художньої літератури, зокрема й сучасної, 
а з неї потрапляють і до літературної мови. У першу чергу це стосується 
слів на позначення реалій певної етнічної території. Наприклад, разом із 
поняттями полонина, трембіта в літературну мову прийшли й відповідні 
слова. Однак, зрозуміло, не всі діалектизми – назви реалій, вживані 
професійним письменником чи гіпотетичним автором фольклорного 
твору, його виконавцем чи оповідачем можуть стати загальновживаними. 
Явище впливу літературно-книжної традиції на мову творів усної 
народної словесності свого часу відзначив ще П. Г. Житецький, який 
писав про це так: «В мові та поетичному стилі українських дум виступає 
книжний лад, що свідчить про не пропащу без сліду для народної 
свідомості літературну діяльність українських письменників» 459. Процес 
«олітературення» народнопоетичної мови був уже властивий творам 
XIX століття. В XX–ХХІ столітті, в період масового поширення мовних 
норм, він ще більше активізувався, а це, зрозуміло, позначилося й на 
зменшенні регіональних особливостей фольклорних творів, що у свою 
чергу також сприяло виробленню наддіалектних ознак народнопісенної й 
прозової народної мови. Так, наприклад, М. А. Зінчук зібрав та упоряд-
кував збірку «Українські народні казки» (2003–2012 рр.) у 40 томах, яка 
вміщує казки з різних регіонів України (Бойківщини, Буковини, Волині, 
Галичини, Гуцульщини, Закарпаття, Наддніпрянщини, Поділля, Покуття, 
Полтавщини, степової Кіровоградщини, Чернігівщини). Упорядник 
прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, 
найхарактерніші діалектизми, подекуди й найвиразніші говіркові 
синтаксичні конструкції, укладач подає наприкінці кожного тому. 

                                                 
459 Житецкий П. И. Мысли о народных малорусских думах / П. И. Житецкий. – К. : Изд. ред. 
журн. «Киев. Старина» : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. – С. 4. 
 



Розділ II. Фольклор і діалектна мова                                                                                           143 
 

Крім того, слід зауважити, що діалект і мова фольклору виконують різні 
функції. Діалект зокрема виконує переважно комунікативну функцію,  
а фольклор – естетичну. 

Фольклорні твори, завдяки включенню до своїх творів різно-
рівневих говіркових елементів, можуть становити певну евристичну 
цінність для пізнання діалектної мови. Різноманітні фольклорні мате-
ріали можуть стати діалектологові у великій пригоді, а в ряді випадків, 
як стверджує С. П. Бевзенко, вони є чи не єдиними свідченнями про 
українську діалектну мову певних місцевостей свого часу. Крім того, 
під час дослідження окремих мовних рівнів (лексики, фразеології, 
а частково граматики і навіть фонетики) фольклорні матеріали також 
можуть бути досить надійним джерелом, особливо якщо вони коригу-
ватимуться власне діалектологічними даними. Останнє найбільшою 
мірою стосується пісень, які в багатьох випадках переносяться з однієї 
місцевості в іншу з затриманням діалектних особливостей, що можуть 
бути і не властивими тій місцевості, де ця пісня заново побутує 460. 
Але якщо говорити про інші, не пісенні жанри, особливо прозові, 
наприклад, казки, де заміна якогось із компонентів місцевими реаліями 
чи навіть вставка значних текстових шматків у твір усної народної 
творчості носієм певної говірки, на територію якої був перенесений той 
чи інший фольклорний текст, не впливає на його ритміку, і він досить 
легко може змінити свій первинний вигляд, то варто тоді зазначити, що 
такі твори усної народної творчості не становлять надійного джерела 
для вивчення діалектної мови. Хоча слід зауважити, що існують прозові 
тексти, наприклад, казки, легенди та ін., які зберігають виразну місцеву 
основу, залишаючись більше твором регіональним, аніж загально-
народним, але й місцева казка чи інший прозовий народний твір згодом 
може піддатися певній літературномовній обробці, ставши після цього 
явищем ширшого масштабу – загальнонаціонального, або при 
перенесенні з однієї території на іншу набути діалектних рис, не 
властивих тому мовленнєвому ареалу, де певний фольклорний текст 
зародився чи виник уперше. Проте деякі казки, легенди все одно так чи 
інакше зберігають свою первинну територіальну основу, на яку можуть 
указувати не тільки суто мовні факти (лексичні та семантичні діалек-
тизми, певні фонетичні й морфологічні ознаки, типові синтаксичні 
конструкції), але й змістові (сюжетні) елементи, що вказують на місце 
дії, персонажів і т. ін. Наприклад, у народній легенді про захоплення 
в полон трьох братів песиголовцем маємо кілька вказівок на первинну 
                                                 
460 Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 1980. –  
С. 20– 21. 
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регіональну приналежність. По-перше, песиголовці виступають діючими 
персонажами переважно у фольклорних текстах, що фіксуються на 
території Карпат, а по-друге, місце дії – полонина – теж указує на цей 
регіон України. Чи візьмемо кілька казок зі збірки «Соціально-побутова 
казка» (1987) 461 «Як владика пас гуцулових свиней» і «Як бідняк був 
кумом у газди». Як і в першій, так і в другій казці, вказівка на 
територіальну приналежність міститься вже в самих тільки назвах. 
Гуцул – представник однієї з етнічних груп українців, житель Карпат. 
Ґазда – господар, заможний селянин (діалектизм, який вказує на 
південнно-західну територіально-мовленнєву основу). У казці «Як вла-
дика пас гуцулових свиней» маємо ще такі територіальні ознаки, що 
вказують на регіон українських Карпат: цісар – таким титулом називають 
переважно імператора Австро-Угорщини, а відповідна місцевість у 
певний часовий період входила до складу цієї імперії, преціж – адже, все-
таки (лексичний діалектизм, властивий мовленню південно-західного 
ареалу), се – вказівний займенник це, шанець – рівчак (семантичний 
діалектизм), фаланда – фелон (верхнє вбрання священика, яке вдягається 
під час богослужіння), видіти – бачити (лексичний діалектизм). Казка 
«Як бідняк був кумом у газди» містить такі територіальні мовленнєві 
елементи: ґаздиня – господиня, бесаги – подвійна торба через плече, 
заходи – заходь (морфологічний діалектизм), токан – хлібний продукт 
з кукурудзяного борошна, бринза – найпопулярніший сорт сиру в 
Карпатах, що виготовляється переважного з овечого чи козячого молока 
(діалектне слово, яке вже на сьогоднішній день увійшло до складу 
літературної мови). 

Виходячи, таким чином, із прийнятого розуміння діалекту як від-
галуження від загальнонародної мови, на якому говорить частина нації, 
народності або племені, пов’язана територіальною, соціальною чи про-
фесійною спільністю, народну поезію, за винятком деяких суто місцевих 
фольклорних витворів, наприклад, коломийок та ін., не можна віднести до 
суто діалектних текстів. Цілком очевидно, що текст усної народної 
словесності завжди виникає на певній території, однак згодом він може 
поширитися в інших регіонах, втрачаючи при цьому свою первинну 
територіальну закріпленість. У народній українській поезії можуть 
співіснувати й діалектні явища, властиві різним територіально-
мовленнєвим утворенням України. Що ж до кількості діалектизмів у тих 
народних піснях, що набули значного поширення в усіх регіонах країни, 
то вона порівняно невелика, і діалектні слова, наявні в них, як і в худож-

                                                 
461 Соціально-побутова казка / Упоряд. О. Бріцина. –  К. : Дніпро, 1987. – 282 с. 
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ньому мовленні, можуть виконувати певні стилістичні функції. Крім того, 
з поширенням писемності на творах фольклору все більше позначається 
тенденція орієнтації авторів і виконавців, а також збирачів уснонародних 
текстів, на норми літературної мови. Очевидно, з огляду на цю тенденцію, 
кількість діалектних одиниць в усних, особливо в опублікованих текстах, 
дедалі зменшується. Говіркове й фольклорне мовлення, крім того, як уже 
зазначалося вище, мають різне функціональне призначення. 

Отже, мова фольклору, будучи генетично діалектною, здатна 
виходити за межі певного діалекту, це відбувається завдяки тому, що 
вона може включати в себе говіркові елементи різних територіально-
мовленнєвих утворень. Завдяки сталим словесним формулам та образам 
діалектні відмінності фольклорних текстів ніби згладжуються, але це не 
означає, що вони зникають зовсім, оскільки експансія діалекту до 
фольклорної мови здійснюється неоднаковою мірою на різних мовних 
рівнях і в різних фольклорних жанрах 462. 

Зважаючи на все вище сказане, слід зауважити, що мова фольк-
лору не є цілком позбавленою діалектних рис, але широкі можливості 
для виходу за межі певного територіально-мовленнєвого утворення 
дають підстави вважати її своєрідною протоосновою для літературної 
мови, яка вже по-справжньому є наддіалектною. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 
СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРУ 

 
 

Перш ніж говорити про специфіку того унікального феномена, 
яким, безсумнівно, є фольклор, слід розібратися з поняттям, що ви-
користовується для його номінації, визначитися зі смисловим напов-
ненням терміна. Фольклор – це складна система відображення життя 
народу, яка охоплює його побут, пов’язаний із працею і дозвіллям, 
соціально-побутовими відносинами. І не просто пов’язаний, а вклю-
чений у народне життя, він є її частиною, і зрозуміти фольклор можна 
тільки в контексті народної культури 463. Він відбиває як побутові 
реалії, так і світоглядні уявлення українського народу. 

У деяких країнах під терміном «фольклор» розуміють усю народну 
культуру – від національного вбрання та кухні до різних народних пісень. 
В Україні фольклором називають переважно усну народну творчість, 
тобто розуміють під ним сукупність текстів усної народної словесності. 
Так, наприклад, у «Словнику літературознавчих термінів» В. І. Кузьменка 
подається таке визначення: «Фольклор (від англ. folk fore – народна 
мудрість, народні знання) – усна поетична народна творчість, характер-
ними ознаками якої є колективність творення, масовість побутування, 
анонімність та багатоваріантність у виконанні» 464. Подібне визначення 
маємо й в антології української народної творчості «Закувала зозуленька»: 
«Фольклор – це художнє відображення дійсності у словесно-хорео-
графічних і драматичних формах колективної народної творчості, 

                                                 
463 Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору : учеб. пособие для вузов / 
Е. А. Костюхин. – М. : Дрофа, 2004. – С. 6. 
464 Кузьменко В. І. Словник літературознавчих термінів: навч. посібник з  літературознавства 
за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ, ліцеїв, 
гімназій / В. І. Кузьменко. – К. : Укр. письменник, 1997. – С. 210.  
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нерозривно пов’язаної з життям і побутом. У ній відбито світоглядні, 
етичні й естетичні погляди народу» 465. Зустрічаються в україністиці 
звичайно й ширші потрактування цього поняття. Наприклад, у «Малій 
філологічній енциклопедії» фольклор ототожнюється з народною 
творчістю 466, під якою укладачі довідника розуміють «вид творчої 
діяльності народу», що виявляється в усній поезії, музичних вокально-
інструментальних творах, танцях, народній архітектурі, театральному 
мистецтві і т. ін. Автори цієї енциклопедії також стверджують, що на 
ґрунті народної творчості виникло професійне мистецтво 467. Наведемо 
визначення С. В. Мишанича: «Фольклор – одна з найтриваліших і все-
охоплюючих систем духовного життя народу, тісно зв’язана з народним 
побутом (як окремою системою), з літературою (яка, зрештою, витво-
рилась з фольклору і зберігає з ним тісний зв’язок на всіх етапах свого 
розвитку )» 468. Отже, можемо зробити висновок, що до цього часу в науці 
не існує чіткості та одностайності щодо того, які сфери народного знання 
окреслюються цим поняттям. Такий різнобій у визначеннях пов’язаний із 
тим, що в більшості західноєвропейських країн під фольклором 
розуміють не тільки усне словесне мистецтво народу, а й духовну 
творчість у поєднанні з матеріальною, з урахуванням елементів побуту, 
знарядь праці, особливостей побудови житла і т. ін. Однак зауважимо, що 
фольклор, народна творчість у цілому є синкретичним явищем, в якому 
воєдино злиті і поезія, і музика, і обряд, і народний побут. У той же час 
у межах конкретних видів мистецтва виокремлюють і розглядають ок-
ремо словесні, музичні та обрядові складові народної творчості. У цьому 
параграфі йтиметься переважно про словесні складові фольклору. 

Найхарактернішими ознаками фольклору є усна форма існу-
вання, анонімність або ж безавторність, багатоваріантність у вико-
нанні (імпровізованість) і традиційність. Тільки наявність усіх цих 
чотирьох ознак дає підстави зараховувати той чи інший твір до 
фольклорних явищ. Окрім цих названих основних ознак виділяють ще 
такі, як народність, біфункціоналізм і синкретизм. 

Усна форма побутування фольклору. Народна словесність існує 
виключно в усній формі. Усний характер творення й побутування – 
найістотніша ознака фольклорного тексту. Навіть у наш час інформа-
                                                 
465 Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, 
скоромовки / Упоряд. Н. С. Шумада. – К. : Веселка, 1989. – С. 5. 
466 Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра,  
2007. –  С.  426. 
467 Там само, С. 257. 
468 Мишанич С. В. Система жанрів в українському фольклорі / С. В. Мишанич // 
Українознавство : посібник. – К. : Зодіак-ЕКО, 1994. – С. 263. 
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ційних технологій такі твори поширюються або за допомогою безпосеред-
ньої комунікації (невимушеного живого спілкування між людьми) або за 
допомогою тих електронних засобів, які виконують комунікативну 
функцію і певною мірою відтворюють усну мову, наприклад, чатів.  

Фольклор виник у дописемний період як система поглядів, уявлень, 
обрядів і магічних ритуалів, що передаються в мовленні з покоління 
в покоління. Зберігається він у народній пам’яті, а їй належить значна 
роль щодо синхронного (в певний час, від одного сучасника до іншого) та 
діахронного (різночасового, від покоління до покоління) передавання 
текстів народної словесності. Саме в пам’яті носіїв фольклору, його 
індивідуальних і колективних виконавців, зафіксовано весь багатоплано-
вий обсяг інформації, пов’язаної з усною народною творчістю (її сюжети, 
тексти, усталені форми і стереотипи й т. ін.). Можна навіть сказати, що 
фольклор – це мистецтво пам’яті, бо вона має важливе функціональне 
значення в утвердженні традицій усної народної словесності.  

Отже, усність (усна форма творення й побутування) – ключова 
специфічна ознака фольклору. Звичайно, тексти народної словесності 
можуть набувати й письмового вигляду, якого їм надають збирачі 
фольклору, що фіксують їх відповідним чином за допомогою графічних 
засобів тієї або іншої мови. Однак, слушно зауважує професор 
А. І. Іваницький: «Усність – єдиний спосіб зберігання фольклорних 
творів, а виконання – єдина можливість їх функціонування» 469.  

Анонімність (відсутність одноосібного автора, колективність 
творення). Ще однією характерною особливістю фольклорних творів 
є анонімність. Тексти усної народної творчості не мають конкретного 
автора. Народна словесність є колективною. Кожний фольклорний твір 
у процесі побутування, передаючись з уст в уста, проходить своєрідне 
шліфування з точки зору народного ставлення до моралі, життєвих 
засад. М. і З. Лановик зазначають: «Навіть коли окремі виконавці вно-
сять свої зміни, відповідно до власних поглядів і уявлень, то в народі 
зберігаються лише ті твори чи їх елементи, що повністю відповідають 
загальному світобаченню. Все «чуже», «невідповідне» втрачається, 
відсіюється, і народними стають тільки ті тексти, що повністю від-
повідають загальноусталеним нормам. Таким чином в усній словесності 
фіксується колективне ставлення до світу і явищ в ньому, до людини 
і природи, в чому виявляється її народність» 470. 

                                                 
469 Іваницький А. І. Український музичний фольклор : підручник для вищих учбових 
закладів / А. І. Іваницький. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 12. 
470 Там само, С. 23. 
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Народність. Для фольклорного твору характерна масовість побу-
тування. Він відображає колективне ставлення, оцінку громадою 
(народом) явищ об’єктивної (реальної) та вигаданої (міфологічної чи 
опоетизованої) дійсності (фантазії, що стала спільним здобутком певного 
етносу). Дійсність у фольклорному тексті завжди зображується крізь 
призму сприйняття народу. Вона, зрозуміло, не завжди може стовідсот-
ково відповідати реальним подіям, бо дійсність фольклору – це все ж таки 
недостовірне відбиття, а художня проекція, певним чином опоетизована, 
героїзована і звеличена з метою наближення її до народного ідеалу. 
Народність уснословесного твору виявляється в його національно 
своєрідних образах і полягає також у вираженні найістотніших життєвих 
настанов народу, його устремлінь і прагнень. Вона, зрозуміло, від-
бивається у ставленні до дійсності, в розкритті й оцінці індивідуальних 
якостей героїв. Позитивні герої народної творчості завжди є носіями 
високих якостей і властивостей народу, є його найкращими представ-
никами. Вони втілюють моральні цінності та національні ідеали, напри-
клад, глибину й чистоту почуттів, любов до Батьківщини, працьовитість, 
героїзм. Оцінки дійсності втілюються в образах позитивних фольклорних 
героїв як узагальнення ідеальних рис і в образах негативних викриваються 
вади і все те, що підлягає народному осудові. Крім того, народність 
фольклору виявляється не лише в ідейному змісті та національній 
своєрідності, але й в особливостях художньої форми, в загально-
доступності поетичної мови, в традиційних усталених словесних засобах, 
якими послуговується народ. 

Традиційність. Специфічною рисою усної народної творчості 
є  й  традиційність (усталені способи втілення). Саме вони лежать 
в основі фольклорної естетики. Поетика фольклору – це поетика 
усталених формул, канону, раз і назавжди визначених стилістичних 
штампів і прийомів. Усна народна творчість нерозривно пов’язана 
з традицією, яка виявляється у відносній незмінності фольклорних 
жанрів та їх поетичних систем. Звичайно, з часом у народній усній 
словесності теж щось змінюється. М. і З. Лановик щодо цього 
зауважують: «Якщо у народній творчості і відбуваються певні зміни, то 
це дуже довготривалий процес, який часто охоплює десятиліття, а то 
й століття» 471. Відповідно, багато дослідників вбачають особливості 
мови фольклору в наявності явищ двох типів – архаїзмів, що генетично 
сягають того часу, коли був уперше створений той або інший народний 
текст, і змін, зумовлених потребами форми твору. Основою збереження 
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цих явищ О. Т. Хроленко вважає акумулятивну властивість народної 
культури, її мови й уповільнений, порівняно з побутовим мовленням, 
темп еволюції канонічних текстів 472. Н. М. Терещенко так описала процес 
становлення специфічних властивостей уснопоетичного мовлення: 
«Зберігаючи ряд форм, невластивих розмовній мові, мова фольклору 
досить суттєво відрізняється від розмовної. Справа тут у значній стійкості 
мовних норм, у відомій архаїчності порівняно з мовою повсякденно-
побутового спілкування. Художні образи фольклору, що яскраво відо-
бражали явища навколишньої дійсності та минулого світогляду народу, 
переходили з покоління в покоління. У своєму побутуванні вони 
закріплювалися в певних словесних формулах, що складаються з плином 
часу в ті або інші трафарети, які з незначними змінами переходять з 
одного фольклорного твору в інший. Одні й ті ж словесні образи 
спостерігаються у творах різних жанрів, незалежно від форми виконання 
(оповідної чи пісенної), хоча разом з тим кожен жанр має свої 
особливості. Ці застиглі словесні образи складають одну зі специфічних 
рис мови фольклору й тому потребують належного вивчення» 473.  

Багатоваріантність у виконанні (імпровізованість). Фольклорні 
твори завдяки особливостям свого побутування (усної форми, передачі 
з уст в уста від однієї людини до іншої) зазнають змін, не мають 
остаточного вираження, бо перебувають у постійному русі й характери-
зуються імпровізованістю. Виконавець часто-густо не відтворює текст 
усної народної творчості дослівно, так, як почув від іншої особи, 
а вносить свої зміни, доповнення. Такі вставки, ремарки, доповнення 
можуть бути різноманітними. В них виконавець може виявляти власне 
ставлення до подій, про які розповідається в творі, може деталізувати їх 
опис або навпаки скоротити зміст, пристосовувати до аудиторії, 
врахувавши вік слухачів, рід занять, статеву належність, інші ознаки. 
Відповідно тексти усної народної творчості можуть набувати нових рис 
мовного плану, оскільки вони поширюються на різних територіях, то в 
кожній місцевості так чи інакше пристосовуються до певної говірки чи 
діалекту. Якщо твір потребує музичного супроводу, то з часом може 
змінитися мелодія. Отже, такий текст у процесі свого функціо- 
нування зазнає і певних стилістичних трансформацій, і змістових,  
а з часом і взагалі починає існувати в кількох чи багатьох варіантах.  
Це зумовлює ще одну особливість фольклору і його текстів  
відповідно – варіантність.  
                                                 
472 Хроленко А. Т. Названа праця. — С. 99. 
473 Терещенко Н. М. О некоторых особенностях языка фольклора ненцев / 
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Отже, варіантність чи навіть багатоваріантність – це одна 
з головних ознак усної народної творчості, яка стосується всіх її родів, 
видів і форм. Різноваріантність фольклорних творів зумовлена такою 
специфічною рисою народнопоетичної творчості, як імпровізаційність, 
тобто співтворчість у процесі виконання. Оповідач або виконавець не 
просто повторює готовий текст, автоматично використовує сталі поетичні 
та прозові форми, а й нерідко пристосовує їх до певної ситуації, події, 
слухачів, інакше кажучи, імпровізує. Імпровізаційність властива всім 
жанровим народної словесності, зокрема характерна вона для похо-
вальних голосінь і коротких пісенних форм – приспівок до танців, 
пісенних діалогів, коли виконавець повинен швидко зреагувати й доречно 
відповісти на ту чи іншу фразу народного твору, строфу, приказку й т. ін. 

Розглянемо далі ще деякі характерні ознаки та специфічні риси усної 
народної творчості. Фольклорні твори займали в житті будь-якого народу 
й українського зокрема особливе місце. Вони часто виконувалися при 
певних обставинах. Наприклад, ці обставини чітко окреслені в таких 
назвах обрядового фольклору, як «весільний фольклор», «календарний» 
та інших. Пізніші ж фольклорні тексти, не обрядові, вже менше прив’язані 
до певних визначених обставин чи ситуацій. Наприклад, одним із 
найпродуктивніших жанрів сучасного прозового фольклору є анекдот. 
Він може бути виконаний (розказаний) і під час весілля, і під час 
виконання певних робіт і в інших життєвих ситуаціях. Фольклор часто 
називають мистецтвом пам’яті, але вона лише зберігає його. Тексти усної 
народної творчості постають і виникають завдяки живому слову. 
Мистецтво було невід’ємним складником практично-пізнавальної діяль-
ності людей первісного суспільства, а первісне мистецтво було одночасно 
і художнім, і нехудожнім явищем, тобто воно не відділялося від прак-
тичної діяльності людей – трудової, ідеологічної (міфологічної), комуніка-
тивної та ін. Все виникало з життєвих насущних потреб, ніщо не створю-
валося заради мистецтва як такого. Первісне мистецтво, як стверджує 
А. І. Іваницький, мало прикладний, утилітарний характер, але в той же час 
справляло й емоційно-психологічний вплив 474. Внаслідок такої двоїстості 
його природи первісному мистецтву притаманна біфункціональність 
(єдність художніх і нехудожніх елементів). Біфункціоналізм частково 
властивий і фольклору, бо окремі його жанри виконують напівутилі- 
тарні, службові функції (трудові пісні, голосіння), низка пісень майже  
виключно відтворюється, співається лише під час певної обрядодії,  
наприклад, весілля.  

                                                 
474 Іваницький А. І. Названа праця, С. 7. 
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Ще однією характерною ознакою первісного мистецтва й частково 
фольклору є синкретизм (нерозчленованість різних видів культурної 
творчості, властива раннім (первісним) стадіям розвитку того чи іншого 
мистецтва). Найчастіше цей термін застосовується до фактів історичного 
розвитку музики, танцю, драми і поезії. У давнину був відсутній чіткий 
поділ на різні види мистецтва (живопис, музику, поезію, танець), жанри 
(не було, наприклад, розподілу мелодій на пісенні, танцювальні, маршові), 
не виділялися роди (епос, драма, лірика). Первісне мистецтво, слуш- 
но зауважує А. І. Іваницький, «відзначалося жанро-родо-видовою 
аморфністю» 475. Або ж, інакше кажучи, існувало у вигляді сукупності 
всіх можливих засобів і було частиною трудових процесів, магічних дій та 
обрядів, які влаштовувалися з метою впливу на рослинний і тваринний 
світ, суспільство, загалом довколишнє середовище. Фольклор також є 
синтетичним видом мистецтва, бо поєднує в собі різнорідні елементи – 
словесні, музичні, хореографічні, театральні та ін., однак ключовим або 
стрижневим елементом фольклорного твору є слово, воно завжди 
виступає домінантою в ньому. Залишки синкретизму, зрозуміло, 
зберігаються  у фольклорі й досі. Наприклад, слово й наспів, у танках 
(танкових піснях) ще й рух, невіддільні, пісенний текст практично ніколи 
не декламується, а наспів не існує без тексту.  

З часом жанро-родо-видова аморфність у фольклорі щезає 
зовсім. Відбувається досить чітка жанрово-родова диференціація. 
Ви разно розмежовується обрядовий і необрядовий фольклор. В обря-
довій творчості виділяються окремі групи пісень, приурочені до певних 
свят і подій (весілля, жнива, зустріч весни і т. п.). Розвивається й поділ 
фольклору на роди – епос (легенди, перекази, казки, думи, історичні 
пісні), драму (вертеп, новорічна вистава «Коза», Маланка), лірику 
(побутові, жартівливі пісні й ін.).  

Отже, фольклор, є досить своєрідною і специфічною системою, 
а його тексти мають виразні особливості як в плані відображення 
дійсності, так і поетиці (засобів опису довколишнього світу та його 
явищ). Останній має бути приділена суттєва увага. На цьому наголошує 
зокрема Н. Г. Мельник, яка зауважує, що «поетичний стиль творів 
фольклору повинен бути нами вивченим як своєрідна цілісна система» 
476. Звичайно, мовну поетику як таку вивчають і лінгвісти, і літературо-
знавці. Це зумовлено чітким розмежуванням у наш час мовознавства 

                                                 
475 Там само, С. 8. 
476 Мельник Н. Г. Етико-естетичні засади української соціально-побутової пісні: автореф. 
дис. … канд. філол. наук: спец. 10.01.07 «Фольклористика» / Наталя Георгіївна Мельник. — 
К., 2001. – С. 8. 
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й літературознавства щодо об’єкта дослідження (чого не було раніше). 
Однак такий розподіл має і недоліки. Зокрема, фольклорний текст, 
представляючи собою чітку поетичну систему, потребує розгляду всіх 
його особливостей у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Ця супереч-
ність усувається у лінгвофольклористичних студіях 477. З. М. Петенєва 
відзначає: «З виникненням такої дисципліни, як лінгвофольклористика, 
розділення між літературознавчим і лінгвістичним підходами зникає. 
Необхідність цілісного вивчення уснопоетичних текстів зумовлюється 
єдністю форми і змісту, які склались історично» 478.  

Фольклорний текст може досліджуватись і в лексичному, і в семан-
тичному аспектах. О. А. Молодичук наголошує, що фольклорне слово 
ускладнене додатковою естетичною функцією, тому з позицій художньої 
стилістики словник фольклору розглядається дещо відособлено від узви-
чаєних традицій 479. Сучасний етап розвитку лінгвістичних досліджень 
позначається посиленою увагою до семантики слова і вислову взагалі, 
народна ж поетична мова, а разом із нею живе мовлення народу, були, 
залишаються і надалі будуть пріоритетними напрямами мовоз- 
навчих студій.  
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Роль особистості й колективу у фольклорно‐мовному процесі 
 

Роль індивідуального та колективного начал у постанні та ви-
никненні нових народнопоетичних творів до сьогодні є недостатньо 
вивченою. Очевидно, такий стан речей зумовлений своєрідним посту-
латом, який закріпився у філології, про колективність творення текстів 
фольклору. О. І. Чікало у статті «Українські пісні-хроніки: колективне 
та індивідуальне у  фольклоротворенні» зазначає, зокрема, таке: 
«На перший погляд може здатися, що проблема авторства не має 
жодного стосунку до фольклору – продукту колективної свідомості. 
Проте така візія не завжди виправдана. Є випадки, певною мірою 
локальні відносно головного масиву усної традиції, коли пісенні зразки, 
зберігаючи родові ознаки фольклору, акумулюють авторські елементи» 
480. У цьому підрозділі маємо за мету висвітлити питання спів-
відношення колективного та індивідуально-авторського у фольклорно-
мовному процесі. 

Однією з головних функцій фольклору є задоволення природної 
потреби у самовираженні й спілкуванні. Серед його основних ознак слід 
виділити усну форму поширення і передачу між людьми засобом 
безпосередньої комунікації. Значна роль при цьому відводиться пам’яті, 
з допомогою якої фіксуються сюжети, тексти, форми, стереотипи. 

                                                 
480 Чікало О. Українські пісні-хроніки: колективне та індивідуальне у фольклоротворенні / 
О. Чікало // Народознавчі зошити: серія філологічна. – 2014. – № 4. – С. 748–753. 
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Адже слова й фольклорні тексти зокрема містять не тільки актуальну 
інформацію, а й загальногуманістичну, соціально-історичну, інтелек-
туальну, етнокультурну, експресивно-емотивну, оцінну, що є значущою 
для певного соціуму. З огляду на це, особистість потрібно розглядати 
в перспективі культурної традиції народу, етносу, оскільки для наро-
дження людини в людині необхідним є культурно-антропологічний 
прототип, який формується в межах культури. Категорії культури задають 
зразки соціальної поведінки та сприйняття світу. Кожна мовна особис-
тість функціонує у просторах культури, відображеної у мові, формах 
суспільної свідомості, поведінкових стереотипах і нормах, у предметах 
матеріальної культури. Таким чином, можемо зробити висновок, що 
мовна особистість – соціальне явище, яке містить також індивідуальний 
аспект. Індивідуальне формується через внутрішнє ставлення до мови, 
настанови особистісних мовних значень. Кожна мовна особистість 
формується на основі присвоєння конкретною людиною всього мовного 
багатства, створеного попередниками. Мова конкретної особистості 
складається значною мірою із загальної мови і меншою мірою – 
з індивідуальних мовних особливостей.  

Мовна особистість – це людина, яка послуговується мовою не лише 
як сукупністю лінгвістичних правил, але передусім як засобом вираження 
національно-культурних ціннісних орієнтацій. Вона – суб’єкт, мова якого 
найповніше відтворює культурну спадщину свого народу, узагальнений 
образ носія культурно-мовних цінностей, настанов, знань, поведінкових 
реакцій. Мовна особистість у сучасному розумінні – це «сукупність 
здібностей і характеристик людини, які зумовлюють творення і сприй-
мання нею мовленнєвих творів (текстів), що відрізняються: а) ступенем 
структурно-мовної складності, б) глибиною і точністю відображення 
дійсності, в) певною цільовою спрямованістю» 481. Як зауважив 
В. В. Жайворонок, мова окремої людини, з одного боку, виступає 
онтологічно-комунікативним відбиттям особистісного стрижня буття, 
а з другого, – генеральною лінією розвитку колективної свідомості. 
Таким чином, відбуваються складні процеси формування особистісного 
та етнічного «я» 482. Однак індивідуальність особи постає все ж таки з ін-
дивідуальності народу, і тому оригінальність індивідуальної (авторської) 
мови зумовлюється багато в чому потенційними можливостями народної 
мови 483. Звичайно, думки мовної особи (першопочаткового автора 
                                                 
481 Ткаченко О. Б. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу) / 
О. Б. Ткаченко. – К. : Грамота, 2006. – С. 207. 
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закл. / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – С. 43. 
483 Там само, С. 111. 
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фольклорного тексту, його виконавця чи оповідача) не завжди можуть 
збігатися із загальноприйнятими, певною мірою відрізнятися від них, 
випереджати свій час (особливо, якщо це думки професійного 
письменника), але ця особа не є відірваною від народного середовища. 
Вона є носієм народних традицій, звичаїв, обрядів, уявлень, моральних 
цінностей, носієм народного мовлення загалом. І все це так чи інакше 
втілюється в текстах, створених нею. Адже фольклорні твори відобра-
жають колективну свідомість. Це відзначають зокрема М. Б. і З. Б. Лано-
вик, які підсумовують стосовно зазначеної проблеми так: «Усна народна 
творчість твориться колективно» 484. Виникає закономірне питання: чому 
саме так? Тому що кожен твір у процесі побутування, передаючись із вуст 
у вуста, проходить своєрідне шліфування з точки зору народного 
ставлення до моралі, життєвих засад. «Навіть коли окремі виконавці 
вносять свої зміни, відповідно до власних поглядів і уявлень, то в народі 
зберігаються лише ті твори чи їх елементи, що повністю відповідають 
загальному світобаченню. Все «чуже», «невідповідне» втрачається, від-
сіюється, народними стають тільки ті тексти, що повністю відповідають 
загальноусталеним нормам. Таким чином в усній словесності фіксується 
колективне ставлення до світу і явищ у ньому, до людини і природи, 
в чому виявляється її народність 485. 

Слід відзначити, що загалом у народознавстві викристалізувалися 
дві точки зору щодо генезису усної творчості етносу. Перша з них зво-
диться до виникнення фольклору як результату колективної творчості. 
Вона свідчить, що народнопісенна традиція – це ланцюжок поступових 
еволюційних змін, кількісне накопичення яких зумовлює до виникнення 
нової якості. Прихильники другої точки зору стверджують, що основу 
генезису фольклорних зразків становить індивідуальний творчий акт, 
який не виходить за межі народної поетики.  

Ідея безособового походження фольклорних творів культивува-
лася ще з XIX ст. представниками «міфологічної школи». Згодом вона 
отримала підтримку в популярній серед фахівців концепції Р. О. Якоб-
сона і П. Г. Богатирьова, які 1929 р. поширили вироблене в лінгвістиці 
Ф. де Сосюром протиставлення «мови» (lange) і «мовлення» (parole) 
на опозицію фольклор/література. Згодом В. Я. Пропп зазначив, що 
«генетично фольклор повинен бути наближений не до літератури, а до 
мови, яка також ніким не видумана й не має ні автора, ні авторів. Вона 
виникає й змінюється цілком закономірно і незалежно від волі людей, 
завжди там, де для цього в історичному розвитку народів склалися 
                                                 
484 Лановик М. Б., Лановик З. Б. Названа праця. – С. 23. 
485 Там само, С. 23. 
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відповідні умови» 486. Прихильники теорії типологічного розвитку 
фольклору Б. М. Путілов 487 та К. В. Чистов 488, схиляючись до колектив-
ної теорії походження фольклору, відкинули можливість існування 
«первісного тексту». На думку першого з них, «відсутність авторства», 
принципова відсутність якогось первинного творчого акту нівелює пи-
тання про існування «вихідного» тексту, «першого» варіанта. Укладання 
нових форм довготривале і визначити їхній генезис майже неможливо. 
У цьому випадку варіативна парадигма не зводиться до єдиного джерела. 
Множинність текстів наслідує іншу множинність, яка характеризується 
попереднім станом традиції. Фольклорний зразок у цьому випадку не 
створюється, а переспівується. Кожне наступне відтворення відрізняється 
від попереднього, проте амплітуда варіювання не виходить за межі 
пісенного канону, що склався впродовж віків. Своєю чергою, деякі 
дослідники категорично не відкидають ролі авторського начала у творенні 
фольклорних зразків. Вони розглядають його у контексті колективного. 
Зазначену позицію обґрунтовував В. Є. Гусев, вказавши, що «природу 
власне колективного творчого процесу в фольклорі визначає діалектична 
єдність масової та індивідуальної творчості, іншими словами – сама 
колективність виступає як єдність протилежностей» 489. Він цілком 
слушно розглядав індивідуальний чинник як неодмінну передумову 
виникнення колективного. Пропагуючи колективність як одну із головних 
ознак фольклору, сучасна фольклористика все ж не приділяє достатньо 
уваги питанню індивідуальної творчості, зокрема жанрам, які знаходяться 
на периферії етнокультурної традиції та генетично тяжіють до 
авторського начала. Сьогодні марно заперечувати, що усна народна 
творчість – це продукт колективу, «але, якщо ми не знаємо, хто був 
автором «Слова о полку Ігоревім» або деяких сучасних українських 
пісень, – зазначає М. Ю. Русин, – це не означає, що автора взагалі не 
було» 490. Отже, друга концепція засвідчує домінування індивідуального 
начала у генезисі деяких народнопісенних жанрів. В її основі закла- 
дено твердження про певний творчий акт, наслідком якого є так 
званий «первинний текст», що у процесі фольклоризації втрачає  
авторські риси. 

                                                 
486 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – Л. : Изд-во ЛГУ, 
1986. – С. 22. 
487 Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура / Б. Н. Путилов. – СПб. : Наука,  
1994. – 239 с. 
488 Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории / К. В. Чистов. – Л. : Наука, 
1986. – 304 с. 
489 Гусев В. Е. Эстетика фольклора / В. Е. Гусев. – Л. : Наука, 1967. – С. 170. 
490 Русин М. Ю. Фольклор : традиції і сучасність / М. Ю. Русин . – К. : Либідь, 1991. – С. 22. 
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Авторство ж загалом можна вважати явищем періоду виникнення 
літератури. В усній народній словесності колективна традиція завжди 
була й залишається  сьогодні домінуючою, і ця обставина не дозволяла 
й не дозволяє досі окремому творцеві фольклорних творів вийти за її 
межі. Крім того, можливий автор усного народного тексту не дуже 
навіть претендував на це, а то й зовсім не міг претендувати, бо все те, 
що не відповідало колективній традиції в загальному контексті її 
відтворення та сприймання, відкидалося як зайве. Колективна традиція 
більш стала за індивідуально-авторську (літературну), вона змінюється 
відповідно до тих перетворень, що відбуваються у свідомості колек-
тиву. Зміни в ній набагато повільніші, ніж у свідомості індивіда. Однак 
поступово в усній народній творчості відмирають певні традиційні 
й характерні для неї риси, зникають деякі специфічні елементи, властиві 
фольклору та його текстам, щезають навіть певні узвичаєні для 
нього  жанри. 
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Зв’язок усної народної словесності з художньою 
літературою: відмінності в характері творення й побутування  

 
Писемна літературна традиція тісно пов’язана з усною народною 

словесністю. В. Я. Пропп писав: «Фольклор є доісторією літератури» 491. 
Отже усна народна творчість і писемна літературна традиція спів-
відносяться між собою як дві стадії розвитку словесного мистецтва. 
Зрозуміло, що фольклор передує літературі, яка фактично виросла з нього. 
Сьогодні ж усне й писемне мистецтва слова перебувають у постійній 
взаємодії, стимулюють і збагачують одне одного. Однак у різні періоди їх 
становлення й розвитку взаємопроникнення фольклорних і суто 
літературних писемних елементів було неоднаковим. Так, наприклад, 
у давній літературі спостерігається спорадичне використання фольклору, 
а письменники-романтики вважали його основним джерелом творчості. 
Новітня ж доба, як зазначає І. Є. Руснак, ознаменована художньо-
філософською конкретизацією фольклору 492. Таким чином, усна народна 
творчість і література перебувають у тісній взаємодії тривалий час. 
Наслідком же тривалої взаємодії обох художніх словесних систем зокрема 
є явище фольклоризму в професійній (авторсько-писемній) літературі. 
Під цим явищем розуміють високохудожнє поєднання фольклору 
і літератури, свідоме звернення письменників-професіоналів до фольк-
лорної естетики. І. Є. Руснак дає цьому поняттю таке визначення: 
«Фольклоризм – трансформація, переосмислення, розбудова традиційно 
фольклорних мотивів, образів, композиційних схем і художніх засобів у 
канві авторського художнього тексту» 493. Він може реалізовуватися 
письменниками на різних функціональних рівнях: через запозичення, 
стилізацію, наслідування, переспів, цитування, включення до авторського 
тексту фрагментів фольклорних творів без посилання на них (центон), 
символічне переосмислення міфологемних реліктів тощо. У зв’язку з цим, 
слушно зауважує І. Є. Руснак, у межах творчості одного письменника чи 
дослідження одного твору розрізняють такі основні принципи фольк-
лоризму: 1) трансформацію, за якої художник слова творчо пере-
осмислює, видозмінює фольклорний елемент; 2) максимальне збереження 
автентичних одиниць фольклору 494. Масштабно це явище в українській 
літературі виявило себе в творчості представників Харківської школи 
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романтиків, «Руської трійці». В основі цього специфічного явища лежить 
намагання дослідити і донести до суспільства знання, які увиразнюють 
національну самобутність українців, привертають увагу до цінностей, 
моральних настанов, культури та життєвого досвіду українського народу. 
Однак хоча фольклор, як писав В. Я. Пропп, і «лоно літератури» 495, 
бо саме з нього вона постає, існує чимало відмінностей між усною 
народною творчістю та літературою професійною. Насамперед, ці дві 
форми словесного мистецтва відрізняються мовою. Фольклорні тексти 
послуговуються простонародною, говірковою мовою. Що ж до 
авторських художніх текстів, то для них властива мова літературна. Якщо 
ж письменник при написанні того чи іншого твору й використовує 
діалект, то він це робить із певною стилістичною настановою.  

Зближує літературу та фольклор наявність у кожного з цих видів 
словесного мистецтва жанрової системи, але й тут спостерігаємо суттєві 
відмінності, бо й там, і там є специфічні жанри, що властиві або тільки 
усній народній творчості, або літературі. Наприклад, роман – жанр, 
властивий для літератури, голосіння – для фольклору. Відрізняються ці 
види словесного мистецтва й художніми засобами. Для усної народної 
творчості характерними є традиційність і сталість, що відповідним 
чином позначається й на її засобах. Так, наприклад, у фольклорних 
текстах використовуються переважно постійні епітети, традиційні, сталі 
метафори та порівняння. Художні літературні твори, навпаки, за-
програмовані на оригінальність, яка є необхідною умовою їх постання. 
Навіть традиційні художні засоби тут зазнають переосмислення, 
наповнюються новим оригінальним змістом. 

Відрізняється фольклор від професійної літератури й характером 
творення та побутування текстів. Народна словесність існує в усній 
формі. Професійна література базується на писемній традиції, яка 
зароджується значно пізніше за фольклор на основі письма. Народна 
словесна творчість виникає ще в дописемний період і передається за 
допомогою усного мовлення з покоління в покоління, тобто її тексти 
зберігаються в народній пам’яті. З часом, звичайно, тексти усної 
народної творчості теж можуть бути зафіксовані в одному чи кількох 
варіантах за допомогою письма збирачами фольклору. Що ж до 
професійної літератури, то її тексти практично відразу фіксуються на 
письмі й ним передаються, транслюються на читацьку аудиторію. 
Також літературний твір, на відміну від фольклорного, що весь час 
варіюється, не змінюється, бо автор встановлює канонічний статус того 
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чи іншого тексту як остаточного. Автор первинного фольклорного 
тексту практично завжди залишається невідомим. Звичайно, інколи 
авторство за рідкими поодинокими випадками може бути встановлено. 
Однак і такий відносно авторський текст також може існувати в бага-
тьох варіантах, і не всі з цих варіантів, зрозуміло, належать одній і тій 
же особі.  

Фольклор є давнішим за професійну літературу. Він виникає 
майже одночасно з мовою. Українська дослідниця І. Є. Руснак зазначає: 
«Фольклор упродовж свого тривалого існування був явищем динаміч-
ним, змінюваним, на кожному новому історичному щаблі розвитку 
набував нових особливостей та ознак, що залежало від змін усієї 
духовної культури» 496. Зрозуміло, що ті зміни, які відбувалися в мові, 
також позначалися на ньому. Крім того, закономірним є погляд на 
співвідношення фольклору і літератури як на єдиний процес станов-
лення традицій словесного мистецтва, точкою відліку в якому виступає 
специфіка народної словесності, а вона насамперед полягає в тому, що 
фольклор є продуктом усної творчості мас. Виходячи з усної природи 
фольклору, встановлюється, що народнопоетична творчість не має 
автора (може його не  мати), а літературний твір завжди його має. 
Також літературний твір, на відміну від фольклорного, що весь час 
варіюється, не змінюється, бо автор встановлює канонічний статус того 
чи того тексту як остаточного. Звідси виводиться такий висновок: 
фольклор відрізняється від літератури тим, що є творчістю колектив-
ною, безавторською. Це, в цілому, правильно. Але в той же час 
відомими є твори авторів, що мають фольклорну форму побутування, 
як, наприклад, «Реве та стогне Дніпр широкий» Т. Шевченка, «Ніч яка 
місячна» М. Старицького, «Стоїть гора високая» Л. Глібова та ін. Окрім 
цього, не можна виключати можливого існування автора і в наче суто 
фольклорному творі, наприклад, авторство такої народної пісні, 
як «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» приписується  легендарній 
народній поетесі й співачці Марусі Чурай. Проте, очевидно, авторство 
як таке слід вважати  загалом явищем періоду виникнення літератури. 
Що ж до фольклору, його текстів, то колективна традиція завжди була 
домінуючою в усній народній творчості, що не дозволяло окремому 
творцеві  вийти за її межі. Та він, очевидно, й не дуже претендував на 
це, навіть не міг претендувати, бо все те, що не відповідало колективній 
традиції в загальному контексті її відтворення та сприймання, 
відкидалося як зайве. 

                                                 
496 Руснак І. Є. Названа праця. – С. 7. 
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У перші століття виникнення писемності на літературу значно 
впливала мова фольклору, традиції. Цей ранній, по суті своїй анонімний 
період в історії літератури, яскраво демонструє роль колективного 
досвіду пізнання дійсності. Вже відбулося звільнення творця від без-
посереднього впливу аудиторії (співтворчості), а колективна традиція 
продовжувала впливати на літературу. Але і в тих випадках, коли автор 
відомий, він переважно оперував традиційним сюжетом, проте від-
окремлений писемністю від аудиторії автор усе більше звільнявся від 
впливу колективної традиції, колективної свідомості у творчості. Інди-
відуальність набувала все більшої ваги у створенні нової традиції – 
нового досвіду художнього освоєння дійсності. Так народжувалася 
традиція з домінуючою творчою індивідуальною волею. Це відбувалося 
тоді, коли колективна традиція зруйнувалася і деякі її елементи були 
замінені новими, здатними не тільки передавати індивідуальні по-
відомлення, але й відповідати колективним проблемам. Сталість фольк-
лорних і змінюваність літературних традицій пояснюється властивістю 
свідомості, яка лежить в їх основі. Колективна традиція більш стала, 
вона змінюється відповідно до змін у свідомості колективу, які від-
буваються набагато повільніше, ніж у свідомості індивіда, але посту-
пово в фольклорі відмирає багато тільки йому притаманних рис.  

Таким чином, можна говорити, що усна народна творчість і літера-
тура тісно взаємодіють, але попри всі взаємовпливи спостерігаємо між 
ними численні відмінності, які наштовхують на думку, що перед нами 
два окремих самостійних види словесного мистецтва, які відрізняються 
як своїм походженням, так і формами існування, функціями. 
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РОЗДІЛ ІV 

 
СЕМАНТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ  
ФОЛЬКЛОРНОГО СЛОВА 

 
У роботах, присвячених дослідженню фольклорних текстів як 

синоніми до слова «фольклор», використовують сполуки «усна народна 
творчість», «усна народна словесність», «народна художня словесна 
творчість». Ці синонімічні заміни не тільки підкреслюють традиційну 
форму існування фольклорного твору – усну, а й свідчать про те, 
що основне навантаження у фольклорному тексті припадає на слово, 
бо, по-перше, воно є «панівним і визначальним засобом і, по-друге, 
через свою художню специфічність підлягає самостійному історико-
фольклорному аналізові, зрозуміло – з можливо повнішим урахуванням 
його різноманітних зв’язків позасловесного порядку» 497. У зв’язку 
з цим при здійсненні цілісного аналізу тих або тих фольклорних текстів 
виникає необхідність виявлення специфіки фольклорного слова, 
особливостей його семантичної структури. 

Термін «семантика» стосовно текстів усної народної творчості 
та їх фрагментів починає широко вживатися тільки в другій половині 
XX  століття. До цього часу фольклористи використовували на позна-
чення згадуваного поняття літературознавчу категорію зміст, яка 
певним чином співвідноситься із терміном «семантика», проте не 
збігається з ним. У змісті, який протиставляється формі, на перше місце 
виходять предмет і тема твору, тобто відображена в ньому життєва або 
вигадана реальність, у тому числі подієва. Щодо семантики, то під нею 
звичайно розуміють, як правило, значення мовних одиниць – морфем, 
слів, словоформ, фразеологізмів, речень, а також розділ мовознавства, 
що «вивчає проблеми змісту, значення й тлумачення знаків і знакових 
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висловів, окреслених предметною (екзистенціальною) та поняттєвою 
(інтенціальною) сферами. У широкому розумінні семантика – частина 
семіотики, тісно пов’язана з металогікою, яка висвітлює відношення 
висловів логічної мови до позначуваних ними об’єктів та змісту, що вони 
виражають, пояснюючи поняття «зміст», «значення», «ім’я» і т. ін. 498. 
Таким чином, проблема семантичного  аналізу приходить у фолькло-
ристику з лінгвістики і семіотики (науки, яка досліджує способи пере-
давання інформації, властивості знаків та знакових систем у людському 
суспільстві (головним чином природні та штучні мови, а також деякі 
явища культури, системи міфів, ритуалів), природі (комунікація 
у тваринному світі) або в самій людині (зорове та слухове сприйняття); 
іншими словами, семіотика – це теорія знаків та знакових систем). 
Сьогодні термін «семантика» є надзвичайно вживаним і використовується 
на позначення дуже широкого кола явищ. Такий стан речей виразно 
демонструють відповідні контексти, наприклад, у науковій літературі, 
говориться зокрема про семантику слова, семантику речення, семантику 
тексту (Київський національний лінгвістичний університет видає, 
наприклад, з 1997 року збірник наукових праць «Проблеми семантики 
слова, речення та тексту», що вміщує статті, в яких досліджуються 
актуальні проблеми лексичної, реченнєвої, та текстової семантики, 
пов’язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування 
слова, словосполучення, речення, тексту) семантику жанру 499, семантику 
народної культури 500, семантику мотиву 501, семантика образу 502, 

                                                 
498 Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 
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постмодернізму: автореф. дис.. … канд.. філол.. наук: спец. 10.01.01 «Українська 
література» / Т. М. Кисла. – К., 2008. – 19 с.; Федосій О. О. Семантика новели настрою (на 
прикладі малої прози Людмили Тарнашинської) / О. О. Федосій // Наукові записки 
Тернопільського національного педун-ту ім. В. Гнатюка. Серія Літературознавство. – 
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Тамбов: Грамота, 2013. – № 1. – Ч. 1. – С. 18–20; Сабол Д. М. Этнокультурная семантика 
украинской вышивки / Д. М. Сабол // Збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка 
НАПН України «Проблеми загальної та педагогічної психоології». – К., 2011. – Т. ХIII. – 
Ч. 6. – С. 278–285. 
501 Голобородько В. «Віз привіз лоша»: семантика казкового мотиву / Василь Голобородько // 
Березіль. – 2003. – № 7–8. – С. 156–163; Ліманська О. В. Семантика любовно-шлюбного 
мотиву зимових свят народного календаря українців / О. В. Ліманська // Вісник Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2007. – № 11. – 
С. 47–56.  
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семантику обряду 503, семантику сюжету і т. ін. Абсолютно очевидним 
є те, що майже в усіх згаданих вище випадках термін «семантика» 
вживається не в тому (чи не зовсім в тому) значенні, яке прийняте 
в лінгвістиці. Це природно, бо перенесення якого-небудь аналітичного 
інструменту на інший предмет, зрозуміло, неминуче призводить до його 
функціонально-смислового зрушення.  

Основним об’єктом семантичного аналізу в мовознавстві зазвичай 
є слово (чи фраза), взагалі одиниці мовлення, що не дорівнюють фразі, 
тоді як поняття тексту використовується відносно рідко (або обговорю-
ються лише його семантичні аспекти). Що ж до фольклористики, 
то вона, в основному, оперує мовленнєвими блоками, що перевищують 
слово, і становлять переважно складні надфразові єдності (причому 
членування тексту на сегменти відбувається не за лінгвістичними 
критеріями). Своєрідний виняток становить лінгвофольклористика, що 
перебуває на стикові з мовознавством. Проте й вона розглядає мовний 
матеріал у специфічних ракурсах, що дозволяють говорити про особли-
ву семантику та особливу функцію фольклорного слова. 

Б. М. Путілов свого часу звернув увагу на те, що звичайні слова, 
які не втрачають свого прямого значення, у складі фольклорного тексту 
набувають додаткових важливих значень, причому це відбувається без 
їх метафоризації, без унесення моментів алегоричності 504. Зауваження, 
зроблене дослідником стосовно папуаського фольклору, справедливе 
й для текстів української усної народної творчості, а отже, очевидно, 
належить до універсальних властивостей фольклорної лексеми в ці-
лому. С. Є. Нікітіна зауважує, що багато слів мови фольклору живуть 
подвійним життям: як позначення речового світу і як символи, знаки 
напруженого поля традиційних смислів, що актуалізують частину 
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молодой / молодыми водного источника / М. Г. Матлин // Научный диалог. – 2013. – № 6 
(18): История. Социология. Этнография. – С. 88–110; Узенева Е. С. О семантике болгарской 
свадьбы / Е. С. Узенева // Живая старина. – 2007. – № 2. – С. 2–4. 
504 Путилов Б. Н. Проблемы изучения песенно-музыкального фольклора Берега Маклая / 
Б. Н. Путилов // Советская этнография. – 1976. – № 2. – С. 22. 
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неусвідомлених архетипних уявлень 505. П. П. Червинський підкреслює, 
що слова в фольклорі порівняно зі словами мови не просто слова інших 
значень, вони містять смисли, залежні від відношень і властивостей 
традиції – структур свідомості, що породили тексти 506. За твердженням 
О. Т. Хроленка, фольклорне слово особливе, структура його суттєво 
відрізняється від структури слова в художньому стилі та розмовно-по-
бутовому мовленні. Як зазначає вчений, усна природа фольклорного 
слова зумовила його акумулювальні властивості, а обов’язковий конота-
тивний зміст, який сформувався завдяки багатовіковому використанню 
фольклорного слова, не є випадковим, оскільки конотації його зумовлені 
всією системою фольклорного світу та його мови 507. Отже, коно-
тативність фольклорного слова багато в чому зумовлюється особли-
востями фольклорної мови, яка містить у собі оцінний компонент, 
залежний від жанрової специфіки текстів усної народної творчості та 
вимог фольклору загалом. Контекст визначає вибір слова, але вибір цей 
порівняно обмежений і обране слово вже має ті комунікації, які органічно 
підключаються у загальні зв’язки фольклорного твору.  

У лінгвістиці термін „конотація ” використовується для опису 
супутнього емоційно-експресивного значення мовної одиниці, яке 
пов’язане з описовим значенням та яке доповнює його. Так, наприклад, 
у «Малій філологічній енциклопедії» подана така дефініція терміна: 
«Конотація [< лат. con – разом і notare – позначати] – додаткові семан-
тичні чи стилістичні відтінки, надані основному значенню; створюють 
емоційно-експресивне забарвлення висловлювання (урочистість, фа-
мільярність тощо)» 508. Поняття конотації фольклорного слова відріз-
няється від прийнятого мовознавчого визначення. Вона зумовлюється 
всією системою фольклорного світу і його мови. Вторинні смислові 
навантаження народнопоетичних лексем різноманітні, вони залежать 
від жанру твору, місця слова в тексті, семантичного оточення. Коно-
тація фольклорного слова включає в себе компоненти, що належать 
традиції, а також культурно-мовну картину світу й міфопоетичну 
модель світу певного жанру. Отже вона містить у собі й національний 
світогляд, і народне світовідчуття, і склад образного народного мис-
                                                 
505 Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание / С. Е. Никитина. – М. : 
Наука, 1993. – 385 с. 
506 Червинский П. П. Семантический язык фольклорной традиции: Репринтное 
воспроизведение издания 1989 года. – Тернополь : Крок, 2011. –С. 6. 
507 Хроленко А. Т. Семантическая структура фольклорного слова / А. Т. Хроленко // Русский 
фольклор.  – Л., 1979. – Т. 19. – С. 149–150. 
508 Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 
2007. –  С. 192. 
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лення, а тому становлення носія фольклору передбачає не тільки зас-
воєння певного кола сюжетів, жанрової специфіки, техніки створення 
фольклорних текстів, але й усієї конотації, яку можна назвати умовно 
«фольклорним світом» 509.  

М. А. Сердюк пропонує поділити конотації, що трапляються 
у фольклорних текстах, на семіотичні, символічні та культурні 510. 
Семіотичні конотації зумовлюються тим, що в текстах усної народної 
творчості слова вербалізують семіотичні опозиції, репрезентуючи їх по-
зитивний чи негативний член. Пріоритетною, наприклад, у фольклорній 
картині світу є бінарна опозиція «свій / чужий». Проілюструємо це 
зокрема народними повір’ями, пов’язаними з порогом. У них лексема 
«поріг», з одного боку, реалізує своє загальномовне значення 
«дерев’яний брус, закріплений на підлозі під дверима; нижня частина 
одвірка». З другого боку, це слово пов’язується з опозицією «свій / 
чужий» і сприймається як своєрідна межа між домом і зовнішнім 
світом, що утворює перепону для нечистої сили. Поріг здавна вважався 
пограничною лінією, яка відділяла місцезнаходження родичів і їх 
пенатів від решти світу. Внутрішнє (дім, двір) сприймається як 
замкнутий, нерідко закритий простір, а зовнішнє – як простір 
відкритий, вільний. Межею (границею, рубежем) між цими просторами 
є поріг, рідше вікно, ворота 511. М. Ф. Сумцов, зокрема, щодо цього 
вказував: «В народних повір’ях, казках та піснях чимале значення в хаті 
мають піч, покуть, поріг і сволок» 512. Через поріг «не можна 
здоровкатись, на нього не слід плювати і т. д., – усе, мабуть, від того, 
що в старі часи під порогом ховали дітей, які помирали нехрещені» 513. 

З порогом пов’язано безліч народних повір’їв. Наприклад, такі: 
Коли перекидати сміття через поріг, то в хату жаби плигатимуть; 
На порозі гріх що-небудь робити, бо не буде воно так, як хочеш; 
На порозі не годиться нічого рубати, бо шкодитиме худобі; На порозі 
не можна довго стояти; Не їж, переступаючи через поріг; Не мети 
хату від порогу, бо заметеш у неї злидні; Не мети через поріг сміття, 
бо погані люди прийдуть; Не можна вітатись через поріг, бо буде 

                                                 
509 Сердюк М. А. Слово в фольклорном тексте: семантическая структура и 
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сварка; Не можна ввечері виходити за поріг, як щось учується, ніби 
хтось гукає, бо покинеш свій дім; Не можна до порога рубати, бо в двір 
буде забігати лихий собака; Не можна перемітати сміття через поріг, 
бо виметеш когось із сім’ї; Не можна переходити поріг хати однією 
ногою взутою, а другою босою, бо не оженишся або не вийдеш заміж; 
Не можна стояти на порозі в грозу; Не подавай води через поріг, бо не 
оженишся (не вийдеш заміж); Не стій на порозі, коли їси, бо не вийдеш 
заміж; Не стій на порозі, коли їси, бо станеш роззявою; Не треба 
перемітати через поріг, бо хлопці не любитимуть; Хлопцеві не можна 
сидіти на порозі, бо ніхто заміж за нього не піде; Хтось вітається 
через поріг – то на сварку; Через поріг не можна давати, бо нічого не 
матимеш; Через поріг не можна позичати гроші; Через поріг нікому 
нічого не давай, бо сам будеш просити; Якщо через поріг щось брати, 
в хаті грошей не буде. До порога, як видно з наведених прикладів, 
приурочено багато табу. 

Таким чином, лексема «поріг» у народному сприйнятті не тільки 
вербалізує одну з частин житла – поряд з іншими, а й пов’язується з 
опозиціями «свій / чужий», «внутрішній / зовнішній». Тому з місцем 
входу і виходу з житла пов’язана велика кількість ритуальних дій, що 
стосуються передусім соціальних контактів і захисту «свого» простору 
від зовнішньої небезпеки. Під ним перебувають духи предків, які 
охороняють родину, колись тут ховали померлих родичів, нехрещених 
дітей. Це межа хати, за якою був уже чужий світ. Також у народі 
вважали, що під порогом живе домовик (дідько, хатній дідько) і т. ін. 
Отже поріг – це своєрідний захисний рубіж між домом і зовнішнім 
світом, який утворює перепону для нечистої сили. Зокрема такі 
уявлення яскраво ілюструють хоча б такі повір’я, як Об поріг потрібно 
три рази стукнути труною, щоб покійник попрощався зі своєю хатою; 
Не можна довго стояти, топтати поріг, бо накличеш на себе гнів 
предків; Молода, якщо хоче бути щасливою в сімейному житті, 
входячи після вінчання до хати молодого, не повинна торкатися порога 
(тому її під час цієї обрядодії слід перенести на руках).  

Неможливо уявити твори фольклору без символів, в яких побіжно 
втілилися естетичні ідеали народу. Слід зазначити, що наявність 
конотативного символічного значеннєвого компонента – це також одна 
з найважливіших властивостей семантичної структури фольклорного 
слова. Наприклад, уже згадувана лексема «поріг» у фольклорних творах 
метонімічно може позначати і цілу хату (наприклад, рідний поріг у 
значенні «оселя, домівка») і виступати символом батьківщини, рідної 
землі, затишку, захисту тощо. Крім того, це символічна межа, що 
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становить перешкоду на шляху сторонніх осіб, і тому поріг оточений 
численними заборонами, про які ми зазначали вище. Або візьмемо таку 
художньо-образну парадигму козак, кошовий – орел, сокіл, ворон (крук, 
крячок), яка зокрема закріпилася у фольклорній картині світу українців 
і яскраво репрезентована в козацьких піснях. Орнітологічні символи 
пов’язані з міфологічними уявленнями про перетворення людей на 
птахів 514, тому до них часто звертаються як до джерела знання про 
навколишній світ. Орел асоціативно пов’язаний з образом сильної, 
мужньої людини, яка відзначається сміливістю та відвагою. Проте 
вторинні осмислення цієї назви демонструють деякі нюанси асоціацій. 
Орли в символічному означуванні імплікують не лише сміливого, 
а й гарного чоловіка. У символічному значенні орел співвіднесений з 
силою та могутністю влади: Ой літа орел, літа сизокрилий / По глибокій 
долині, / Ой і засилає пан кошовий листи / Да по всій Україні 515. Слово 
орел поєднується з прикметником сизокрилий, що підкреслює гордовиту 
вдачу, внутрішнє благородство птаха. Символ орла в козацьких піснях 
сприяє творенню образної парадигми орел – військо: Де Савур-могила, 
широка долина, сизий орел пролітає; / Славне військо, славне Запорізьке 
у поход виступає 516. Сокіл, подібно до орла, розвинув у пісенній 
творчості українців вторинні позитивно конотовані значення. У козаць-
ких піснях соколом називали відважного, гарного юнака або чоловіка: 
Ой мала вдова сина-сокола, / Вигодувала, в військо оддала 517; Соколику-
сину! Вчини мою волю: / Продай коня, щоб не їздить по чистому полю! 
518; Якби, мати, я сокіл, / Я б до тебе прилетів! 519; Ой літа, літа та 
соколонько / А по своїх високостях, / Плаче козак, ще й ридає /  
А по своїх молодостях 520. Мотиваційна модель цього символу 
побудована за принципом метафоризації. У народнопісенному мовленні 
українців широко використовуються семантично рівноправні синоніми. 
Найбільш поширене в стилістиці народної пісні використання синонімів 
парами, коли друге слово підсилює значення попереднього, ще раз ніби 
повторюючи його 521, наприклад, козак плаче ще й ридає. У таких 
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синонімічних комплексах переважають дієслівні ознаки, які несуть 
основне семантичне навантаження в контексті козацької пісні.  

Сумним символом – вісником біди, нещастя, смерті козака у 
пісенному фольклорі постає ворон (крук, крячок). З глибокої давнини 
він вважається лиховісним птахом 522: Летить крячок понад морем, 
ніжки червоненькі, / Помирає на чужині козак молоденький 523. 
Мотиваційна модель образу ґрунтується здебільшого на асоціативних 
зв’язках: каркання ворона завжди приносить біду: Ой кряче, кряче, 
чорненький ворон / Да на глибокій долині, / Ой плаче, плаче молодий 
козаче / По нещасливій годині 524. Уже сама згадка про ворона є 
свідченням типового для народних пісень мотиву суму, але у наведених 
прикладах семантичний зв’язок встановлюється не між іменниками 
ворон і козак, а між ситуаціями кряче ворон (крук) і плаче козак: 
Летить крячок понад морем та й, летячи, кряче, / Сидить козак біля 
моря та й, сидячи, плаче 525. Унаслідок цього в семантичній структурі 
даного символу індукуються такі компоненти значення: крякання 
ворона (крука) виступає звісткою про загибель, передвіщає щось 
погане. Колір птаха також має дуже важливе навантаження й відіграє 
суттєву роль у з’ясуванні семантики символу: Ой кряче, кряче да 
чорненький ворон / Да у лузі над водою, / Ой плаче, плаче молодий 
козаче / На конику вороному 526. Так, чорний птах уособлює в народі 
великий сум, тугу, смерть, хоча в аналізованому контексті епітет 
чорненький не несе прямого номінативного навантаження, оскільки 
ворони чорні, а підкреслює зловісність, страхітливість образу. Загалом 
символізація фольклорних образів не тільки формує свою особливу 
систему, а й виходить за її межі, проникає у загальномовний простір, 
укорінюється в ньому, формуючи важливі особливості національної 
мовної картини світу, які потребують свого подальшого дослідження 
і вивчення 527. На думку М. О. Венгранович, символічні образи 
належать до традиційних елементів лексичного рівня фольклорного 
тексту, вони художньо концентрують традиційний соціокультурний 
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Г. В. Микитів // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 
2008. – № 2. – С. 152. 



Розділ IV. Семантична своєрідність фольклорного слова                                                        173 
 

досвід і виступають у складі тексту в якості самостійного мікротексту, 
висхідного до макротексту фольклорної традиції в цілому 528. 

Щодо конотацій культурних, то слід відзначити, що слова у фольк-
лорному тексті, крім загальномовних значень, можуть мати культурну 
семантику, яка рідко і, головним чином, випадково фіксується 
словниками 529. Виняток в українській лексикографії становить хіба що 
словник-довідник В. Жайворонка «Знаки української етнокультури», 
який подає різноманітну лексику, що в народній мові має виразний 
етнокультурний підтекст 530. Отже в семантичній структурі фольк-
лорного слова наявний культурний пласт. Наприклад, лексема «калина» 
і відповідна реалія (сама рослина, її плоди) широко представлені у 
весільному обряді. Цвітом калини оздоблюють убрання нареченої, 
короваї та гільце. Кетяги вплітають у весільний вінок. Калиною 
називають червону стрічку молодої, саму наречену та її сорочку після 
першої шлюбної ночі. Якщо ж після першої шлюбної ночі на сорочці 
молодої не було слідів, присутні на весіллі викидали з короваю калину, 
топтали її, а замість неї встромлювали гілку сосни або руту, 
пояснюючи: «Наша молода не принесла калини – їй прикраси не треба». 
При цьому співали: «Ой, щоб тобі да морозоньку, що заморозив 
калиноньку, да засмутив да родиноньку» 531. Фактично калина у 
весільному обряді стає своєрідним культурним символом – символом 
дорослості дівчини і дівоцтва (звідси згубити (стратити) калину – 
втратити дівоцтво, невинність; ламати (ломити, сікти) калину – 
позбавляти дівоцтва і т. ін. 532. Наявність культурних нашарувань у 
семантичній структурі ключових слів фольклорного тексту підкреслює 
таку універсальну властивість фольклорної лексеми, як ізофункціональ-
ність, тобто «синонімічність» іншим знакам культури: предметам 
обряду, атрибутам певної ситуації і т. п. 533.  

Неодмінною, обов’язковою властивістю фольклорного слова 
є також максимальна узагальненість семантики, що виявляє себе як на 

                                                 
528 Венгранович М. А. Экстралингвистическая обусловленность лингвостилевой специфики 
фольклорного текста: автореф. дис. … док-ра филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / 
М. А. Венгранович. – М., 2006. – С.11. 
529 Толстая С. М. Язык и культура и язык культуры / С. М. Толстая // Живая старина. – 
2004. – № 1. – С. 4. 
530 Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / Віталій 
Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с. 
531 Там само, С. 269–270. 
532 Там же, С. 270. 
533 Сердюк М. А. Слово в фольклорном тексте: семантическая структура и суб-
станциональные свойства / М. А. Сердюк // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 96. – С. 188. 
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денотативному, так і на конотативному рівні. Наприклад, слова «море», 
«озеро», «ріка» можуть використовуватися в текстах усної народної 
творчості не тільки для позначення водойм певного типу, а й виступати 
у них у ролі узагальнюючого поняття «вода». Нерідко в піснях вода 
отримує назву Дунай, Дніпро, Дністер, Дон і под. Однак таке 
найменування не пов’язується з конкретною рікою, а виступає як вода 
взагалі. О. Т. Хроленко згадану вище властивість фольклорного слова 
називає парадигматичністю 534. Отже семантика лексеми у фольклорі є 
значно ширшою, ніж її відповідник у розмовно-побутовому мовленні. 
Цим фактом можна пояснити наявність в усній народній творчості 
значної кількості асоціативних сполук на кшталт «гуси-лебеді», «море-
окіян», «срібло-злото», «хліб-сіль», «пень-колода» (у виразі робити 
через пень-колоду – «абияк, недоладно, дуже погано, не вміючи»), 
в яких семантичний обсяг пари, звичайно, більший суми значень 
кожного компонента. Таким чином, у фольклорі узагальнене значення 
слова поширюється не тільки на клас однотипних реалій, а й на 
сукупність однотипних класів. Подібні лексеми утворюють квазісино-
німічний ряд, у якому поряд із повними словниковими синонімами 
можуть опинитися достатньо далекі одна від одної в семантичному 
плані  лексичні одиниці, що набувають у складі відповідних сполук 
певного підсилення (Нема мочі – одна сила 535; Тільки що помер, а вже 
й неживий) 536. Очевидно, саме з цією властивістю слід пов’язувати 
наявність численних алогізмів у народних творах, тобто художнього 
прийому чи стилістичної фігури, яка полягає в порушенні логічного 
зв’язку між тими моментами, що описуються у творі). Наприклад, дуже 
часто алогізм зустрічається в українських народних прислів’ях і 
приказках: Бодай не казати, а говорити можна 537; Де гроші подіти – 
нема за що калитки купити 538; За вашим шепотом нашого крику не 
чути 539; Як хочеш їсти, то пий воду 540. Таким чином, народна 
творчість надзвичайно лаконічна, і за кожним ретельно відібраним 
у процесі багатовікового використання фольклорним словом стоїть 
обов’язковий конотативний зміст.  

                                                 
534 Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова: монографія / А. Т. Хроленко. – Воронеж: 
Изд-во ВГУ, 1992. – С. 72. 
535 Українські народні прислів’я і приказки: дожовтневий період / Упоряд. В. Бобкова, 
Й. Багмут, А. Багмут. – К. : Державне вид-во худ. літ-ри, 1963. – С. 776. 
536 Там само, С. 563. 
537 Там само, С. 777. 
538 Там само, С. 297. 
539 Там само, С. 478. 
540 Там само, С. 62. 
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Крім того, більшість усно-народних лексем, що є ключовими для 
того чи іншого фольклорного тексту, є ціннісно маркованими. Цей факт 
пояснюється вченими наявністю в структурі фольклорного слова 
особливого оцінного компонента, який досить часто переважає в ньому 
і навіть нейтралізує номінативний 541. Акцентуація ціннісного складника 
в семантичній структурі слова є вимогами жанру фольклору з його 
моральною оцінкою всього існуючого у фольклорному світі. Суб’єктом 
мовної оцінки у фольклорних текстах є колективна мовна особистість, 
фольклорний соціум: «Семантика фольклорного слова, яка видобувається 
з семіотичних і символічних глибин народної культури, формується 
оцінювальним і емоційним поглядом фольклорного соціуму на предмет, 
позначений цим словом» 542. О. Т. Хроленко зауважує: «Народно-
поетичне слово не тільки будує фольклорний світ, але й оцінює його» 543. 
На прикладі ліричних пісень учений переконливо довів, що слово «білий» 
у народних творах не тільки використовується для позначення кольору, 
але й є універсальним знаком позитивного. Емоційно-експресивне 
забарвлення має і слово «новий» , яке теж є завжди позитивно марко-
ваним. Наприклад, таким воно є в одній із найвідоміших українських 
колядок «Нова радість стала, яка не бувала…». Лексема «новий» 
у фольклорних текстах втрачає свою здатність утворювати антонімічну 
пару зі словом «старий», оскільки в її структурі переважає не 
номінативний компонент семантики, а оцінний. Таким чином, зауважує 
М. А. Сердюк, говорячи про специфіку семантики фольклорного слова, 
слід констатувати, що таке слово складається з видимої частини 
(текстової) і невидимої (яка перебуває поза текстом), а фольклорна семема 
має ієрархічну структуру, до складу якої входять такі типи сем: гіперсема 
(вона виступає виразником загальнотематичного значення); денотативна 
сема (передає пряме (загальномовне) значення), конотативні семи, що 
слугують для вираження додаткових змістових і стилістичних значень, 
у тому числі й оцінних – «текстових» і «поза текстових» (традиційних: 
символічних, культурних, семіотичних) 544. 

Згадувані вище види сем у складі фольклорної семеми не є ізольова-
ними, їх важко, а іноді й практично неможливо виділити «в чистому 
вигляді», бо вони взаємопроникні, і ця особливість (здатність взаємо-
проникати) зумовлює дифузію семантики слова у фольклорному тексті, 

                                                 
541 Сердюк М. А. Названа праця. – С. 189; Хроленко А. Т. Названа праця. – С. 52. 
542 Никитина С. Е. Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании: дис. в виде 
научного доклада на соискание учёной степени доктора филол. наук. – М., 1999. – С. 38. 
543 Хроленко А. Т. Названа праця. – С. 52. 
544 Сердюк М. А. Названа праця. – С. 189–190. 
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яка, з одного боку, робить значеннєвий обсяг фольклорної лексеми 
насиченим, а з другого приводить до певної невизначеності її семантики. 

Отже, специфіка семантики фольклорного слова зумовлює його 
багатоаспектність, яка виявляє себе у певних властивостях: гранична 
узагальненість семантики, асоціативність, парадигматичність, семантична 
дифузність, ідіоматичність, локативність (здатність актуалізувати тра-
диційні смисли), ізофункціональність («синонімічність» іншим знакам 
культури). Названі властивості фольклорного слова є градуйованими, 
тобто такими, що можуть бути характерними для певної лексеми більшою 
чи меншою мірою. Ступінь градуйованості при цьому зумовлюється 
жанром фольклорного твору та його позатекстовими (авантек- 
стовими) елементами.  
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РОЗДІЛ V 

 
СЛОВОТВІРНА СПЕЦИФІКА 

НАРОДНОПОЕТИЧНОГО СЛОВА 
 
 

Своєрідність семантики фольклорного слова позначається й на 
інших його структурних рівнях, зокрема морфемному. О. Т. Хроленко 
наголошує: «Не слід забувати, що народно-поетичне слово живе тільки 
в тексті і вся його змістова і словотвірна специфіка зумовлена 
цією обставиною» 545. 

Дериваційні особливості мови українських народних пісень привер-
тали увагу Н. М. Журавльової 546, П. Є. Мишуренко 547, М. В. Кравченко 
548, С. С. Савицького 549, Г. М. Сагач 550, В. А. Чабаненка 551 та інших. 
Аналізуючи фольклорно-мовний матеріал, згадувані вчені висвіт- 
люють окремі питання словотворення, а також розглядають пісенний 
матеріал  у  цілому. 

                                                 
545 Хроленко А. Т. Названа праця. – С. 60. 
546 Журавлева Н. Н. Стилистическая маркированность форм имен существительных в языке 
украинского фольклора (на материале лирических песен): автореф. дис... канд. филол. наук: 
спец. 10.02.02 «Украинский язык» / Н. Н. Журавлева. – Х., 1986. – 26 с. 
547 Мишуренко П. Є. До питання про складні слова у мові українського фольклору / 
П. Є. Мишуренко // Питання словотвору і граматичної структури української мови: зб. наук. 
ст. – Дніпропетровськ, 1976. – С. 58–64. 
548 Кравченко М. В. Внутрішні процеси словотворення (деякі закономірності словотворення 
зменшено-емоційних іменників) / М. В. Кравченко // Українська мова і література в школі. – 
1978. – № 8. – С. 39–44. 
549 Савицкий С. С. Словообразование нарицательных названий лиц в украинском фольклоре: 
автореф. дис… канд. филол. наук: cпец. 10.02.02 «Украинский язык» / С. С. Савицкий. – К., 
1990. – 19 с. 
550 Сагач Г. М. Експресивний словотвір у фольклорі / Г. М. Сагач // Культура слова. – К. : 
Наукова думка, 1980. – Вип. 19. – С. 18–22. 
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Особливості словотвірної структури і функціонування  

складних слів в українських народних піснях 
 

Складання належить до одного з найпродуктивніших способів 
творення слів у сучасній українській мові. Широко представлено воно й у 
фольклорних текстах. Загалом під складанням розуміють різновид 
морфемного словотворення, при якому нове слово утворюється шляхом 
об’єднання в одне ціле двох чи більше основ або слів. Наприклад: 
лісотундра, світловодолікарня. Цим способом утворюються іменники, 
прикметники, рідше прислівники та дієслова. В українському мово-
знавстві прийнято розрізняти два типи складання: основоскладання, або 
композицію (лат. compositus – «складений із частин») та словоскладання, 
або юкстапозицію (від лат. juxta – «поряд», positia – «місце»). Осново-
складання (композиція) – спосіб творення похідних поєднанням основ 
слів або основи та цілого слова за допомогою інтерфіксів. Завдяки цьому 
способові в мові постають складні слова, або композити. Наприклад: 
костоправ, працездатність. Словоскладання (юкстапозиція) – різновид 
складання, за якого похідне утворюється шляхом поєднання двох або 
більше слів без супровідних словотворчих засобів. Завдяки цьому 
способові в мові постають слова-юкстапозити, що за своїм характером 
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наближаються до словосполучень, один із компонентів якого виступає 
прикладкою. Наприклад: вагон-ресторан, інтернет-клуб. Складні слова, 
наявні в текстах українських народних пісень, теж можна поділити на дві 
великі групи: композити та юкстапозити. 

 
Література 

Вакарюк Л. О. Українська мова. Морфеміка і словотвір: навч. 
посібник / Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо. – Тернопіль : Навчальна книга – 
Богдан, 2019. – С. 169–174; С. 177–184. 

 
 

Композити в українських народних піснях 
 

Найчастіше у фольклорних текстах маємо іменникові композити. 
Складні іменники є найпродуктивнішими не тільки в аналізованому 
сегменті, а й у мові загалом. Тому зупинимося на них в цьому підрозділі 
детальніше. Можна умовно виділити певні типи іменникових компо-
зитів, наявних у структурі фольклорних текстів. 

І тип – композити, утворені шляхом поєднання двох іменникових 
основ без інтерфікса, наприклад, назви осіб, як-от панотець, паніматка: 
«Ой казала мені мати Та й казав панотець: – Не пий, синку, горівочку, 
Будеш добрий молодець»; «Ой казала паніматка Та й казав панотець: – 
Не женися, любий синку, будеш мудрий хлопець» (див. пісню «Ой казала 
мені мати…») 552. 

II тип – складні слова, утворені поєднанням іменникової та 
дієслівної основ за допомогою інтерфіксів о, е: винокур, сталевар. 
Дієслівна основа інколи може бути ускладнена суфіксом: риболовець 
(«Ой візьму я відеречка, Та й піду я по воду, Ой побачу риболовця, 
Чи хороший на вроду. Риболовці, славні хлопці, Ще й хороші на вроду!» 
553; «Другу дочку дала Та й за риболовця, Ува, ува, ува-ва, Та й за 
риболовця» 554). У складі цього типу можна виділити ще кілька підтипів, 
зокрема: 1) композити – іменники чоловічого роду для назв осіб за 
характером діяльності, певними нахилами чи рисами вдачі: виновар, 
пивовар «– Зібралися ми та всі тутечки, Не прості люди – 
все реміснички: То писарі, то малярі, То ковалі, то слюсарі, То музики, 
                                                 
552 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко, 
А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 214. 
553 Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах. – К. : Муз. Україна, 1974. – 
 С. 104–105. 
554 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко, 
А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 648. 
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то дзвонарі, То шевчики, то крамарі, Виновари й пивовари, Купер’ян – 
цехмейстер над соломою» (див. «Пісню про Купер’яна («Нехай же бог 
нас рятує…»)» 555; водовоз „Будеш в нас ти, приймачище, Да й за 
водовоза» (див. пісню «Ой як був собі чоловік») 556; круподерник  
«Там-то, мамцю, мельник, Там-то круподерник, Там-то меле і дере Ще 
й мірочки не бере, Там-то меле і петлює, Обернеться – поцілує» 
(див. пісню «Ой піду я до млина, до млина») 557; риболов, хлібороб 
«Та що перша дочка каже: – Та віддай мене за хлібороба!»; «Що другая 
дочка каже: – Та віддай мене за риболова!» (див. пісню «Та було в 
батька три дочки») 558; шмаровоз ( заст., розм. «той, хто змащує вози 
і буває забруднений мазутом чи дьогтем») «Ой не йшов же шмаровоз йа 
просто до хати, Но пішов же межи коні йа дручка шукати!» 559, 
шмаровіз «Шмаровіз в дорозі як літо, так зима, А я собі, молоденька, 
в дому господиня» 560; 2) іменники чоловічого та жіночого родів, які 
означають назви предметів, приладів і знарядь праці: макогон 
«Ой прийду я бай до раю, Там сі обзираю, Мене святі макогоном: – 
Іди там, де грають!» 561; сіножатка «Ой не йди, любко, не йди, 
голубко, За то тобі куплю хатку, при ней сіножатку» 562, «Не хочу ні 
хатки, ні сіножатки, Ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка» 563; 
3) складні іменники середнього роду, що позначають абстрактні 
поняття: благословеннє «Т’ак почула попадя се благословеннє: – 
Та спасибі ж уладиці за сеє кропило, Що за бородатим гарно жити 
научило» (див. пісню  «Журилася попадя своєю бідою») 564. 

ІІІ тип – складні іменники, утворені поєднанням прикметникової 
та іменникової основ. Компоненти сполучаються інтерфіксом, друга 
частина частіше ускладнена суфіксом, зрідка безсуфіксна: 1) деривати 
чоловічого та жіночого родів, що є назвами осіб за характерними 
ознаками: чорнобривка     «– Катеринко моя, Чорнобривко моя, Скажи 
ж мені, Катеринко, Звідки гості мала?» 565; чорноморець и «Чорно-
морець, матінко, чорноморець, Вивів мене босую на морозець» 566; 
                                                 
555 Там само, С. 360. 
556 Там само, С. 653. 
557 Там само, С. 180. 
558 Там само, С. 647. 
559Там само, С. 567.  
560 Там само, С. 568. 
561 Там само, С. 225. 
562 Там само, С. 495. 
563 Там само, С. 496. 
564 Там само, С. 434. 
565 Там само, С. 548. 
566 Там само, С. 191. 
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чужоземець «А в тій корчемці Є два чужоземці. Один чужоземець 
На скрипочках грає, Другий чужоземець З дівчинов гуляє, З дівчинов 
гуляє, Дівча намовляє» 567; 2) іменники чоловічого та жіночого роду, які 
називають спеціальні державні заклади або організації: сільрада 
«А сільрада цьому рада, Голову клопоче: – Така собі молодичка, 
Ще й розвода хоче!» 568, «Полюбила бригадира першої бригади, Іще хочу 
полюбить голову сільради» 569; колгосп «Моя хата край села, вікнами 
до мосту, Полюбила бригадира, голову колгоспу» 570, «Полюбила брига-
дира другої бригади, А вже мене полюбив голова сільради» 571; 
виконком «Ой біжить же його жінка та й з великим патиком: – 
Іди, іди, чоловіче, викликає виконком» 572. 

IV тип – композити, утворені поєднанням дієслівної та іменникової 
основ. Дієслівна основа, звичайно, виступає у формі наказового способу:  
пройдисвіт «Ой глибокий колодязю, Боюсь, щоб не впала, Полюбила 
пройдисвіта Та й навіки пропала» 573; тройзілля «Через сад зелений 
стежечка лежала, Там Маруся в недузі лежала, Чорним шовком головку 
зв’язала, З-за моря тройзілля бажала» 574. Саме «такі складні слова часто 
вживаються в поезії, казках, зберігаються в прізвищах» 575. 

V тип – складні іменники, що утворюються поєднанням зай-
менникової та іменникової основ: самовар «А первая роботушка – 
вижень лебеді з двору, А другая роботушка – постав самовар для мене» 
(див. пісню «Посилає Сидір Гапку в поле жита жати») 576. 

VI тип – композити, утворені поєднанням прислівникової та 
іменникової чи дієслівної основ: верхоблюд «–Коли-м дідо верхоблюд, 
Сиди дома, блохи пудь!» 577.  

                                                 
567 Балади. Народна творчість / Упоряд. і прим. О. Дея та А. Ясенчук. – К. : Дніпро, 1987. – 
С. 77. 
568 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко, 
А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 395. 
569 Там само, С. 580. 
570 Там само. 
571 Там само, С. 582. 
572 Там само, С. 583. 
573 Перлини української народної пісні: пісенник / Упоряд. М. М. Гордійчук. – К. : Муз. 
Україна, 1991. – С. 158. 
574  Балади. Народна творчість / Упоряд. і прим. О. Дея та А. Ясенчук. – К. : Дніпро,  
1987. – С. 65. 
575 Азарова А. Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція «золотої 
пропорції» / А. Є. Азарова. – Вінниця, 2000. – С. 120. 
576 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко, 
А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967– С. 415. 
577 Там само, С. 497. 
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Крім композитних іменників, у текстах українських народних 
пісень трапляються також і складні прикметники. Це найменування 
ознак, що характеризують осіб, утворені поєднанням прикметникової та 
іменникової основ. Складні прикметники такого типу в українських 
народних піснях вживаються і в чоловічому роді, і в жіночому. 
Наприклад: білолиця «Чи є в світі молодиця, Як та Гандзя білолиця?» 
578; високоростонька «Возьму я лиш тотую високоростонькую, 
Вна буде робити та й мене любити, Та й зо мною говорити» 579; 
милосердний «Та господи милосердний, Господи ласкавий, Який же то 
день веселий, Як ідуть з пасками!» 580, «Господи мій милосердний, 
возьми з діда душу Та й понеси, потелепай на колючу грушу» 581); 
рудоброва «В моїй вроди не спізнати, Бридко скибками узяти: Суха, 
чорна, рудоброва, Зморшки, мов кора дубова!» 582; чорнобрива «Ой 
Тетяна, Тетяна, чорнобрива, кохана, На крилечку стояла, брівоньками 
моргала» 583; чорнобривий «Ой не скажу я ніколи, що я жию для 
Миколи, Бо він любий, бо він милий, А до того чорнобривий…» 584, 
«А ти, милий, чорнобривий, Присунься близенько» 585; чорноброва, 
чорнобровая, чорноглаза «Чорнявая моя, Чорнобровая моя, Чорно-
брова, чорноглаза, Розкудрява голова…» 586; ширококостий «Сватав 
мене, матінко, шостий Ой то шостий та ширококостий» 587. Також 
у народних піснях наявні складні прикметники, які називають харак-
терні ознаки птахів та інших тварин: сизокрилий «Заріжу голуба 
сизокрилого Для свого милого чорнобривого» 588, «Ой літа орел, літа 
сизокрилий По глибокій долині, Ой і засилає пан кошовий листи Да по 
всій Україні…» 589; круторогі, клишоногі «Та воли в його круторогі, 
А ярмочка та кленові, А занози та тернові, Плугатарі клишоногі, 
Погоничі чорноброві» 590. Прикметникові композити використовуються 
у текстах пісень як у повній, так і у стягненій формах, наприклад: 

                                                 
578 Там само, С. 533. 
579 Там само, С. 578. 
580 Там само, С. 225. 
581 Там само, С. 512. 
582 Там само, С. 379. 
583 Там само, С. 128. 
584 Там само, С. 71. 
585 Там само, С. 292. 
586 Там само, С. 125–126. 
587 Там само, С. 300. 
588 Там само, С. 296. 
589 Українські народні пісні: пісні суспільно-побутові. – К. : Муз. Україна, 1967. – С. 55. 
590 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко, 
А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 258. 
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«Чорнобривую дала за ксєндза, Білокурую дала за дяка...» (див. пісню 
«Мала баба три доньки»), «Пішов старий, пішов сідий калини ламати, 
А я парня за рученьку та й ввела у хату: – Сідай, парню, хорош-
бравий, та й за стіл гуляти» 591, «Ой Тетяна, Тетяна, чорнобрива, 
кохана, На крилечку стояла, брівоньками моргала» (див. пісню 
«Ой Тетяна, Тетяна, чорнобрива, кохана»). Інколи в одному й тому ж 
пісенному народному тексті вживаються поряд фонетичні варіанти пев-
ного складного слова, як, наприклад, у пісні «Виорю толоку»: «Чорнявая 
моя, Чорнобровая моя, Чорноброва, чорноглаза, Розкудрява голова…». 
Наявні в аналізованих фольклорних творах і складні прикметники, що 
пишуться через дефіс. Це, в основному, деривати, які називають ознаку за 
кольором, наприклад: синя-зеленява «Добра річ сакмана, Коби дарована, 
Та ще синя-зеленява, То ж ходив би в ній, як пава» 592 (у цьому контексті 
складний прикметник синя-зеленява називає не просто кольорову суміш, 
поєднання двох барв, синьої та зеленої, а набуває узагальненого значення 
«яскраве, барвисте або багате вбрання»); за ставленням мовця до 
означуваної особи: мила-чорноброва «Ой ти, мила-чорноброва, Поїдемо 
в ліс по дрова» 593, хорош-бравий (див. пісню «Та чого журитися, якої 
неволі»); за якісними характеристиками: мала-невеличка «Ой ти знав, 
нащо брав малу-невеличку, Мене мати згодувала, як перепеличку!» 594. 
В двох останніх прикладах маємо плеоназм (стилістичний зворот, 
що полягає в уживанні однозначних слів, які, на перший погляд, нібито 
зайві, а насправді є компонентами художнього засобу (нагнітання 
почуттів, підкреслення чи перебільшення чогось і т. ін.). 

Отже, композити в народних піснях функціонують досить активно. 
Вони мають різноманітну словотвірну структуру і певні особливості 
використання, що потребують подальшого глибокого дослідження. 
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Юкстапозити в українських народних піснях 

 

Творення слів шляхом об’єднання двох чи більшої кількості слів 
(основ) здавна було відоме всім слов’янським мовам, у тому числі 
й українській. Юкстапозити широко представлені в народних піснях 
українського етносу. Складні слова, що творяться на основі слово-
сполучень прикладкового типу, надають текстові певного емоційного 
відтінку 595, це якраз і зумовлює їх використання в народнопісенних 
текстах. Найчастіше у фольклорних текстах представлені юкстапозити-
іменники, іменникові прикладки, які характеризуються різноманітною 
семантикою. Зокрема можна виділити такі основні семантичні групи 
іменників, утворених словоскладанням: 1) назви осіб за родинними 
зв’язками: дід-верхоблюд  «Ой діду-верхоблюде, Пусти мене межи 
люде» 596, дід-воробець «– Ой діду-воробець, Пусти мене на танець»  597, 
дід-нуждубарь «Ой діду-нуждубарю, Пусти мене, най гуляю» 598, дідуню-
любуню «Серце, дідуню-любуню, Гарно поводиш бабуню!» 599, дідусю-
любусю «– Серце, дідусю-любусю, Поцілуй же свою бабусю!» 600, жінка-
біс «Женив би-м ся, та боюся, е-я-гой, Аж натраплю жінку-біса,  
о-я-гой!» 601, жінка-семилітка «Узяв жінку-семилітку, Вона й хати не 
вимете» 602, кума-болячка «Зварю тобі, мій миленький, зварю тобі качку, 
Лиш не веди на вечерю ту куму-болячку», кума-голубочка «Іди, мила, 
додомоньку та й звари курочку, Бо приведу на вечерю куму-голубочку» 603, 
кумко-любко «– Помагай біг, кумко-любко, Помагай біг, Позичте мені 
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чоловіка Хоч на два дні» 604, мать-свекруха «Будуть хлопці іти, 
Будуть гомоніти, Буде моя мать-свекруха К чорту летіти» 605,  муж-
невірничейко «Ой мужу, мужу-невірничейку, Не віриш мені, мому 
личейку!» 606, мужичок-дурачок  «Що чужії мужики все добрі, Покупили 
своїм жонам бобри, А у мене мужичок-дурачок, Та й поїхав він на 
ярмарочок, Та купив мені коровоньку, Засмутив мою головоньку: 
До корови треба рано уставать, А я млада – до обіда спочивать» 607, 
ненько-попаденько «Тото, ненько-попаденько, місяченько сходить» 608; 
2) найменування осіб чоловічої та жіночої статті за характерними 
ознаками (родом занять, зовнішнім виглядом, станом): Гриць-коваль 
«Ой мати моя, Люблю Гриця-коваля» 609, Дорош-гречкосій «Та не люблю 
я ні Мусія, ні Дмитра, Ні Дороша-гречкосія, ні Петра» 610, дячок-
неборачок «Ой дощ іде, роса паде з високої гірки, Біжить дячок-
неборачок від чужої жінки»  611, купець-молодець «Полюбив мене купець-
молодець, Подарив мені китаєчки конець» 612, мельничко-круподерничко 
«Ой льон, льон, льон, конопель очки, Занадився мельник до мельнички: – 
Ой мельничко-круподерничко, Позич мені ступки обдирать крупки» 
613, молодиця-круглолиця «Молодиці-круглолиці будуть волочити, 
А старими та бабами додому возити» 614, Одарка-небіжка «Битая 
доріжка, Помирає із корости Одарка-небіжка» 615, ткачик-голубчик «– 
Ой ткачику-голубчику, Я не потонила – Сім повісем, дві куделі На ’ден 
моток спріла» 616, хлопійко-душа «Хлопійко-душа!» 617; 3) назви 
тварин: вівця-ярка «Продай, милий, вівцю-ярку, Прибери мя, як фіялку, 
І для тебе краще, Як я вийду межи люди» 618, вовчок-сірячок «Ти, вовчок-
сірячок, Із’їж мою да коровоньку, Слобони мою головоньку!» 619; гуси-
лебеді «Приходжу я до води, Сидять гуси-лебеді, Сидять гуси-лебеді, 
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Трепещуться по воді» 620, золот-п’юрка «Моя курка золот-п’юрка ще 
й чубок, А на правій ноженьці мотузок» 621, коні-брики «Продавала 
попадонька кури, гуси, індики, Запрягала коні-брики – їхати до владики, 
Щоб дозволив моному попу бороду оббрити» 622, курка-чубатурка 
«Заглядає кума кумі У горшки, у горшки, З її курки-чубатурки Лиш 
лапки, лиш лапки» 623,  собака-брехач «– Стоїть миска під лавою 
Із доброю поправою: Що собаці-брехачу, То і тобі, орачу» 624; 
4) найменування рослин та ділянок, на яких вони ростуть: калина-
малина «Ой на горі калина, Під горою малина, Калина-малина, 
Чубарики-чубчики, малина» 625, конопельки-пельки «Конопельки-пельки, 
трава зелененька, За хорошим чоловіком жінка молоденька; 
Конопельки-пельки, трава посихає, За поганим чоловіком жінка 
помирає» 626, кривульки-стебельки «Вона мені сорочечку шила-
вишивала Кривульками-стебельками, бо більше не знала» 627, ліс-
дубина «Лісом, лісом-дубиною, Ячмінь жала сокирою, Коцюбою 
громадила, Козаченька принадила» 628, пень-колода (див. пісню «Ой на 
горі пень-колода» 629), сад-виноград  (див. пісню «Ой у саду-винограду 
зацвіла лілія» 630), цвіт-калина «Там дівчина ходила, Ходила, ходила, 
Чубарики-чубчики, ходила, Цвіт-калину ламала…» 631; 5) соматичні 
назви (іменники на означення частин людського тіла): голова-маківка, 
голова-макітра (див. пісню «Ой ти, старий діду, чому ся не 
жениш» 632), чуки-руки «Вареників наварила, Чуки-руки ром-бом-бом, 
В гості хлопців запросила, Гоп тірі ром-бом-бом!» 633, чубарики-
чубчики (див. пісню «Ой на горі калина» 634); 6) назви їжі та 
напоїв: борщ-каша «Сидить мила, запаніла, Чортма дров ні поліна, 
Нічим хати протопити, Борщу-каші ізварити, Свого мужа 
покормити» 635, вино-мед «– Вина-меду я не п’ю, Поповича не люблю; 
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А я люблю Степана, Що похожий на пана» 636, мед-вино «Годі, бачу, 
панувати, Медом-вином шинкувати, Буду рано уставати Та святий 
хліб зажинати, Тебе буду годувати, Тебе буду шанувати, Голубоньком 
називати…» 637, мід-горівка «А до мене хлопці ходят, паничі, паничі, 
Носят мені мід-горівку, колачі, колачі ” 638, сир-масло „За городом кози 
пасла, Чуки-руки ром-бом-бом, Назбирала сиру-масла, Гоп тірі ром-бом-
бом!» 639, солодок-медок (див. пісню «Приготувався зятейко» 640), 
тютюн-скрутюн «За чересом тютюн-скрутюн й часом шумівка 
Та й навколо пістолета та ще дубельтівка» 641; 7) найменування одягу та 
різних предметів побуту: вікно-двері «Зятя вже теща й не дожидала, 
Да в вікно-двері пані показала…» 642, ключ-колодочка «– Ой купи мені 
ключ-колодочку, Замикай мене в сву коморочку!» 643, люлька-черепулька 
(див. пісню «Мав я люльку-черепульку, добре ся курила») 644, мило-
білило «Купи мені, мій миленький, мила-білила, Мила-білила, Щоб я своє 
біле личко та й побілила» 645, перини-подушки «– Спав скрипністий на 
лавках, цимбалістий на дошках, А Михайло-придибайло, мому серцю 
сподобайло, спав на перинах-подушках» 646,  сорочечка-дранка  
«Я б наділа тобі сорочечку-дранку» 647, сукні-єдомашки «Ой у тебе, 
багатирю, сукні-єдомашки, А у мене, молодої, нема і запаски» 648,  файка-
люлька «Закурив я файку-люльку, пішов на зальоти, Приходжу я до 
їдної – замкнені вороти» 649, чарочка-мочалочка (див. пісню «Ой як 
орали хлопці на льон» 650). Крім того, у жартівливих піснях народно-
побутового характеру нами були зафіксовані поодинокі юкстапозити на 
позначення явищ природи, наприклад, вогонь-полум’я «Запалю вогнем-
полум’ям, Сама піду по двору…» 651; абстрактна трьохкомпонентна 
назва – чудо-чудо-чударочка «Чарочка, гончарочка, Чудо-чудо-
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чударочка» 652. Щоправда, з приводу останньої наведеної лексеми можна 
сперечатися, чи є вона юкстапозитом у повному розумінні цього слова, бо 
вона не утворює нового поняття, а є своєрідною словесною грою, що 
будується на повторі співзвучних компонентів. До прикладів такої 
звукової гри можна також віднести такі утворення, як конопельки-
пельки, чуки-руки. 

Значна частина досліджуваних складних лексем складається 
з іменників із співзвучною кінцівкою: вовчок-сірячок, дідуню-любуню, 
дідусю-любусю, дячок-неборачок, жінка-семилітка, калина-малина,  
конопельки-пельки, кривульки-стебельки, кумко-любко, купець-мо-
лодець, курка-чубатурка, люлька-черепулька, мельничко-круподер-
ничко, мило-білило, молодиця-круглолиця, мужичок-дурачок, ненько-
попаденько, Одарка-небіжка, сад-виноград, солодок-медок, сорочечка-
дранка, ткачик-голубчик, тютюн-скрутюн, файка-люлька, чарочка-
мочалочка, чубарики-чубчики, чуки-руки. Це пояснюється тим, що для 
пісні важливим є римування, і воно, зрозуміло, позначається на структурі 
аналізованих юкстапозитів. Інколи така співзвучність може 
спостерігатися на початку слова і досягається повторенням звуків, що 
фактично становлять кореневу морфему: чудо-чудо-чударочка.  

Слід відзначити, що певна частина досліджуваних складних 
іменників може виконувати в тексті народної пісні функцію звертання 
і відповідно виступати в ньому у формі кличного відмінка: –
Дівчинонько-серденько, куди йдеш? Скажи мені правдоньку, де живеш? 
(див. пісню «Добривечір, дівчино, куди йдеш?» 653); –Ой діду-
верхоблюде, Пусти мене межи люди; –Ой діду-нуждубарю, Пусти 
мене, най гуляю (пісня «Ой діду-нуждубарю» 654); Серце, дідуню-
любуню, гарно поводиш бабуню! (див. пісню «Дідуню, а ти спиш»  655); 
Серце, дідусю-любусю, Нащо ж ти обідив бабусю? (пісня «Ой дід бабі 
купив бути» 656); – Помагай біг, кумко-любко, Помагай біг, Позичте 
мені чоловіка Хоч на два дні. – А я вам, кумко-любко, Добра зичу, 
Але свого чоловіка Не позичу. Бо мені йго, кумко-любко, Господь дав, 
Він для мене, кумко-любко, Господар (див. пісню «Помагай Біг, кумко-
любко» 657); – Ой кумонько-сусідонько, гризота, гризота, Десь поділась 
моя курка чубата, чубата (пісня «Ой кумонько-сусідонько, гризота-
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653 Там само, С. 116–117. 
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гризота» 658); Ти, кумцю-голубцю, ой будь же ти ласков, Пусти мої 
каченята через сіни на став ” (див. пісню «Кумасю, кумасю, ти, повная 
роже» 659); – Ой мельничко-круподерничко, Позич мені ступки обдирать 
крупки ” (див. пісню «Ой льон, льон, льон, конопель очки» 660); 
Ой мужу, мужу-невірничейку, Не віриш мені, мому личейку! (див. пісню 
«Ой всердилася жона на мужа» 661); – Що то, сину Марисуню, попід 
вікна ходить? – Тото, ненько-попаденько, місяченько-сходить. – 
Що то, сину Марисуню, попід вікна шепче? – Тото, ненько-попаденько, 
кіт молоко хлепче. – Що то, сину Марисуню, попід вікна цуп-цуп? – 
Тото, ненько-попаденько, теля сінце хруп-хруп (пісня «Що то, сину 
Марисуню, попід вікна ходить?» 662); – Ой паночку-голубчику, дай мені 
раду, Через тую куму вражу навіки пропаду (див. пісню «Дала мене 
мама замуж, не вмію робити» 663); – Ой ткачику-голубчику, Я не 
потонила – Сім повісем, дві куделі На ’ден моток спріла  
(пісня «А в сусіди веселенько» 664). Більшість таких складних звертань 
супроводжується вигуком ой, що надає таким складним словесним 
утворенням виразної експресії (передає різні емоційні стани пісенного 
героя – обурення, хвилювання), привносить у текст відтінок іронічності. 
Та й загалом варто зауважити, що звертання в жартівливих і в будь-яких 
інших народних піснях, як правило, завжди мають у своєму складі 
оцінний компонент. Вони або позитивно оцінюють зображувану 
дійсність, або виявляють негативну оцінність. 

Серед досліджуваних дериватів наявні також деякі звукові 
варіанти, що відбивають територіальні особливості пісенного тексту. 
До таких зокрема належать юкстапозити дід-воробець і мід-горівка. 
У складному іменникові дід-воробець на місці літературного мнимо-
протетичного звука г вживається в. Подібна форма значною мірою 
властива південно-західному діалектному континуумові. Підтверджен-
ням цього є активне використання зазначеного діалектизму в художніх 
творах західноукраїнських письменників: Воробці в листю дерев 
цвіркали та пищали, мов на дощ (Іван Франко); Добре стрілив. Як чорна 
точка, що в шаленій скорості зростає, так упала одна пташка до 
землі. Він підбіг сквапно в той бік і глядів, за чим цілив. Се був 
воробець (Ольга Кобилянська). Щодо юкстапозита мід-горівка, 
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661 Там само, С. 556. 
662 Там само, С. 221. 
663 Там само, С. 692–693. 
664 Там само, С. 409. 



 Розділ V. Словотвірна специфіка народнопоетичного слова                                                 191 
 

то заміна л у в після голосного перед давнім редукованим фіксується 
у південно-західному наріччі української мови, зокрема в бойківських, 
верховинських на Закарпатті, лемківських, надсянських, південно-
західній частині наддністрянських, гуцульських та буковинсько-покут-
ських говорах 665. 

Проаналізований вище матеріал дає підстави твердити, що слово-
складання є продуктивним способом творення іменників в українських 
народних піснях. Що ж до юкстапозитів, наявних у жартівливих піснях 
родинно-побутового характеру, то вони репрезентовані в них різно-
манітними тематичними групами. Найбільшою у кількісному відношенні 
є група складних іменників, що використовується для називання осіб за 
родинними зв’язками, родом занять, зовнішнім виглядом, соціальним 
станом та іншими характерними ознаками. Крім того, говорячи про 
семантичне навантаження юкстапозитів, слід відзначити, що характерною 
ознакою таких мовних одиниць є наявність у їхньому значенні оцінного 
компонента, відтінку модальності, емотивного моменту. 
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Експресивні словотворчі засоби у фольклорних текстах 

 

Словотворчі засоби, залежно від функцій, які виконують слова, 
що  утворені як традиційними, так і відносно новими способами 
словотворення, можуть надавати текстам експресивності. За способом 
вираження емоційності, образності експресивно забарвлена лексика 
може бути поділена на такі групи: 1) слова, емоційність яких міститься 
в їх прямому лексичному значенні: горе, ніжність, радий, радість, 
сум, чудовий; 2) лексеми, які набувають експресії в переносному 
значенні, наприклад: золото душі людської, золото хлібного поля, 
лежить колодою; 3) слова, емоційність у лексичне значення яких 
уноситься суфіксами, що виражають зменшеність, пестливість, згру-
білість, зневажливість: матінка, матуся, матусенька; вітрюган, 
вітрище. Що ж до фольклору, то емоційна лексика, а відповідно 
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й слова з експресивними засобами словотвору займають у ньому чільне 
місце. «Зменшувально-пестливі суфікси є одним із засобів-актуалізаторів 
національної специфіки української мови», – пише Г. М. Сагач і відзначає, 
що в українській мові зменшувально-пестливі суфікси самих лише 
іменників формують досить численну групу – близько 43 одиниць, які 
актуалізуються в 2930 лексемах, що становить 92 % від усіх лексем із 
емоційними суфіксами, зафіксованих у «Словнику української мови» 666. 
Словесні витвори з подібними суфіксами на зразок сива зозуленька, 
сивий соколонько, явір зелененький, ясні зіроньки та інші відіграють 
значну роль у текстах народних пісень. Функція називання, або ж 
номінативна, у таких суфіксальних утвореннях поєднується з естетичною 
та експресивною. Такі структурні компоненти з виразним демінутивним 
значенням надають фольклорній мові «виняткової теплоти, ніжності і 
задушевності, вони є одним із засобів створення емоційного колориту та 
експресивного тону українських народних пісень» 667. Діапазон тих 
почуттів, що передаються у творах фольклору, обмежений в основному 
рамками позитивних емоцій – замилування, задушевності, кохання, 
ніжності, часом тихого суму, жалю, рідше – гніву, ненависті до ворогів, 
а також зумовлений естетичними чинниками. 

За семантикою слова з додатковою емоційною характеристикою, які 
виражаються у фольклорі за допомогою словотвірних експресивних 
засобів, досить численні та різноманітні. Це зокрема загальні назви людей 
(дівчинонька, людоньки, молодичка, парубочок, чоловіченько); наймену-
вання людей за родинним і соціальним становищем (батечко, братик, 
вдівонька, вдовичка, козаченько, кумонька, матінка, первісточок, 
сестричка, сиротинка, сиротиночка, сиротинонька); іменники, що 
називають людей за професією, посадою чи родом занять (дударик, 
женчик, ковалик, косарик, кравчик, музиченько, осавулик, пастушок, 
писарчик, ткачик, чумаченько, шевчик); лексеми на позначення 
зовнішніх рис, особливостей характеру людей, їхніх якостей (голубонька, 
голубчик, красунчик, кучерявчик, пострибунчик, стрибунець, чорняв-
чик, щебетушка, щебетунчик, ясонька, ясочка). Серед іменників із 
позитивним емоційним забарвленням, пов’язаних із найменуваннями 
родинних стосунків та свояцтва, можна виділити підгрупи за вужчими 
семантичними ознаками. Наприклад, перша група – іменники, що 
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становлять назви людей, які належать до вузького сімейного кола: 
матінка, матіночка, матуся, матусенька, ненька; батенько, батечко; 
бабуня, бабусенька, бабця, бабусечка, бабуся; дідусь, дідусенько, дідуньо; 
братик, братунь, братуньо; сестриця, сестричка, сестриченька; 
синок, синочок; донечка, доненька). Сюди слід також віднести й такі 
назви, як доня (пестлива назва дочки), неня (пестлива назва мами), які 
в синхронному плані є невивідними, але самі по собі є пестливими 
утвореннями 668. Друга – найменування родичів і свояків: дядечко, вуєчко, 
дядинка, тітонька, тіточка, зятик, невісточка, невістонька, 
свекорко, свашенька, тестенько. Третю групу становлять назви людей із 
меншим ступенем спорідненості, що пов’язані певною мірою як 
сімейними, так і приятельськими стосунками: дружок, дружочок, 
подруженька, подружечка, друженька, дружечка, женишенько, кумка, 
кумочка, кумонька, кумася, кумасенька, кумця, кумась, кумчик, 
кумасенько, кумцьо, сусідочка, сусідонько. Крім того, іменники з деміну-
тивними суфіксами у фольклорних творах можуть позначати ще частини 
тіла: головонька, ніжка, оченьки, ручка; називати тварин: волик, 
кониченько, котик, ластівонька, пташечка, соловейко; використо-
вуватися на позначення дерев: грушка, калинонька, яблунька; позначати 
одяг: сорочина, плахточка, сорочечка; страви: кашка, медочок, 
молочко; речі, вироби: бубличок, діжечка, хлібець; часові поняття: 
годинка, неділенька, хвилька; передавати абстрактні поняття: горенько, 
думонька, загадочка, правдонька, щастячко. 

Отже, зауважимо, що іменники із здрібніло-пестливим значенням 
представлені в народних ліричних піснях досить широко. Основна їх 
функція – це інтимізація. Стилістичне забарвлення слова в ліричних 
піснях залежить здебільшого від контексту. Це особливо добре видно 
тоді, коли до одного й того самого іменникового кореня приєднуються 
різні суфікси, які вносять певний емоційно-експресивний відтінок у 
семантику нової дериваційної форми. Завдяки суфіксальним морфемам 
маємо цілу низку стилістично маркованих дериватів, які повністю 
відповідають змісту висловлення. Так, у пісні «Через греблю вода рине, 
там дівчина й умивається» вжито такий словотворчий ряд: дівчина – 
дівчинонька – дівка, кожний компонент якого функціонує у пісні зі 
спеціальним стилістичним завданням. На початку твору експресія ледь 
відчутна, бо вживається нейтральна форма дівчина. Далі експресивність 
думки наростає й набирає найбільшої сили за рахунок уживання 
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демінутива дівчинонька. І в кінці пісні вживається словотворчий 
варіант дівка, що має розмовний відтінок і разом з епітетами дурна, 
глуповата вказує на зневажливе ставлення до того, про кого йдеться 
в пісні: 

Через греблю вода рине, 
Там дівчина й умивається; 
Ой там чумак молоденький 
У дорогу й вибирається. 
Іде чумак дорогою, 
На пужално й упирається; 
За ним, за ним дівчинонька 
Слізоньками й умивається. 

«Ой перестань, чумаченьку, 
На пужално й упиратися, 
Нехай же я перестану 
Слізоньками й умиватися».  

«Ой як мені, дівчинонько, 
На пужално й не спиратися: 
Пішли воли, пішли вози, – 
Треба ж мені поспішатися!» 
Ой вишенька-черешенька 
З-під кореня похилилася; 
Дурна дівка, глуповата, 
За чумаком зажурилася 669. 

 
Загалом же демінутиви створюють у текстах усної народної 

творчості лагідний, ласкавий тон. Він з’являється у фольклорі внаслідок 
щедрого використання цілої низки іменникових суфіксів зі здрібніло-
пестливим значенням: -оньк-(а) (билинонька, дівчинонька, колисонька); -
еньк-(а) (доленька, пісенька, серденько); -ок (голубок, коток, щедричок); 
-к-(а) (кашка, пташка); -ц-(е), -ц-(я) (крильце, крівця); -ятк-(о) 
(голуб’ятко, дитятко); -ець (дубець, теренець); -ик (братик, вітрик, 
хвостик); -ечк-(а) (мишечка, стежечка); -ячк-(о) (листячко,  
пір’ячко, платтячко); -очок (коточок, листочок, медочок); -усь, - 
ус-(я) (Петрусь, Маруся, матуся); -ичк-(а) (водичка, небиличка,  
сестричка); чик (горобчик, хлопчик); -очк-(а) (годиночка, калиночка,  
хвилиночка); ечк-(о) (озеречко, словечко); -ин-(а) (рибчина, сорочина, 
хатина); -ятк-(о) (губенятка, дитятко, серденятко) та ін. Однак 
                                                 
669 Рудченко И. Я. Чумацкие народные песни / И. Я. Рудченко. – К. : Тип. Фрица, 1874. –
С. 203–204. 
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інколи іменникове утворення з пестливим значенням, як зазначає 
Н. М. Журавльова, може набувати в народній пісні виразного негативного 
звучання 670. Наведемо приклад із пісні «Нема гірш нікому». 

 
Бодай же вам, чумаченьки, воли поздихали, 
Як ви моїх чаєняток із гнізда забрали.  
Або інші варіанти цієї пісні:  
Бодай же вам, чумаченьки, воли поздихали, 
Як через вас чаєнята навіки пропали! 
(пісня «Горе тій чайці…»); 
А бодай ви, чумаченьки, у Крим не сходили, 
Що ви моїх чаєняток у каші поварили. 
 
А бодай ви, чумаченьки, щастя не діждали, 
Що ви моїх чаєняток в кашу повкидали! 
                                       (пісня «Чайка»). 

 
Отже, іменники з пестливими суфіксами широко представлені 

у мові українських народних пісень і можуть виконувати в них різно-
манітні стилістичні функції, набуваючи як позитивного, так і негатив-
ного забарвлення. Стилістичне маркування суфіксальних іменникових 
утворень у пісенних народних текстах підпорядковане естетичній 
функції фольклорної мови, завданням ритмомелодики.  

Важливу роль у структурі фольклорного тексту відіграють аугмен-
тативи (від лат. augmen, augmentum – збільшення). Під цим поняттям 
розуміють похідні іменники, що виражають значення збільшеності, яке 
часто супроводжується відтінком зневажливості, лайливості. Дуже рід-
ко подібні утворення можуть передавати й позитивну характеристику 
осіб. Аугментативи властиві переважно усному мовленню. Вони часто 
трапляються у фольклорі. Деяким суфіксам, що утворюють іменники 
з новим значенням, властиві певні елементи емоційного забарвлення з 
негативним відтінком (-ух- – шептуха, -л- – базікало), проте є низка 
спеціальних суфіксів для утворення таких відтінків. Аугментативи 
утворюються за невеликою кількістю типів, причому лише один із них 
є продуктивним – з суфіксом –ищ-е. За допомогою форманта -ищ-е 
творяться деривати із семантикою збільшеності – деревище, морозище, 
а назви осіб, що містять цей суфікс, мають переважно відтінок 
                                                 
670 Журавльова Н. М. Емоційно-експресивне словотворення іменників у мові українських 
народних ліричних пісень / Н. М. Журавльова // Дослідження з словотвору та лексикології. – 
К. : Вища школа, 1985. – С. 63. 
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зневажливості, негативну характеристику (бабище, панище, хлопище) 
або чисту семантику зневажливості, лайливості (свекрушище). У пооди-
ноких випадках деривати з суфіксом -ищ-е несуть позитивну 
характеристику, залежну від семантики мотивуючого слова (дружище). 
Деривати на -ищ-е співвідносні найчастіше з непохідними словами 
чоловічого, рідше жіночого роду. Причому похідні лексеми зі значенням 
згрубілості можуть набувати значення середнього роду. Структур, 
утворених від похідних (частіше історично похідних) назв, порівняно 
небагато: парубок – парубище, хлопець – хлопчище. Суфікс -ищ-, який 
має значення суб’єктивної оцінки, є непоширеним в українській мові 671. 
Перед суфіксом –ищ-е відбуваються чергування г/ж, х/ш, к/ч, ц/ч 
(хлопець – хлопчище, дівка – дівчище). Як засіб вираження збільшеності 
й зневажливості поряд з –ищ-е використовується словотворчий формант –
иськ-о, який має подібне значення. Тому часто деривати цих двох типів 
виступають як словотвірні паралелі (парубчище – парубчисько). Проте в 
семантиці утворень на –иськ-о виразніший елемент негативної оцінки, 
фамільярної зневажливості (бабисько, дідисько, хлопчисько). Цей суфікс 
є непоширеним 672 і характеризується меншою продуктивністю, аніж 
попередній. Деривати на –иськ-о також характеризуються чергуванням 
кінцевого приголосного основи (дівка – дівчисько, хлопець – 
хлопчисько). Досить продуктивним у сфері назв із семантикою 
аугментативності є утворення з суфіксом –ак-а (-як-а), причому в назвах 
осіб значення збільшеності повністю заступається негативною оцінкою 
або фамільярно-зневажливим відтінком, яскравим виявом осуду (забіяка, 
розбишака). Іноді іменники з таким суфіксом втрачають негативний 
відтінок і передають лише фамільярність (друзяка). Слід розрізняти 
іменниковий суфікс  –к-а з лексико-семантичним значенням та іменнико-
вий суфікс –ак-а з лексико-граматичним значенням, щоб правильно 
зрозуміти словотворчу структуру похідних. Утворення з суфіксами 
лексико-граматичного значення треба розглядати як «емоційно забарвлені 
форми відповідного стилістично нейтрального іменника» 673. А в словах 
гуляка, рубака словотворчим виступає суфікс –к-а, який утворює назви 
осіб від дієслівних основ: гуляти – гуляка, рубати – рубака. Носієм 
негативного значення в цьому випадку залишається дієслівна основа. 
Іменники – назви осіб на позначення зневажливості, презирства можуть 
утворюватися за допомогою суфікса –уг-а (–юг-а). Такі лексеми несуть 

                                                 
671 Полюга Л. М. Морфемний словник / Л. М. Полюга. – К. : Рад. шк., 1983. – С. 382.  
672 Там само, С. 381. 
673 Сікорська З. С. Іменники з суфіксами суб’єктивної оцінки в сучасній українській мові / 
З. С. Сікорська, Б. А. Шарпило // Мовознавство. –1977. – № 6. – С. 21. 
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більш виражену емоційність, негативне забарвлення порівняно із 
аугментативами інших словотворчих типів. Ці деривати співвідносяться 
з непохідними словами чоловічого роду (кат – катюга), зрідка – 
з похідними (босяк – босяцюга). При творенні слів на –уг-а (-юг-а) 
в окремих випадках спостерігається відсікання кінцевих –ит, –ій 
(бандит – бандюга, злодій – злодюга). У дериваційних парах від-
бувається чергування твердих приголосних із м’якими (пан – панюга), 
наявне й нерегулярне співвідношення (козак – козарлюга). У наведених 
іменниках семантику суб’єктивної оцінки несе в собі словотворчий 
формант – суфікс –уг-а (-юг-а). Але існує клас відприкметникових 
дериватів, а також віддієслівних іменників із таким само суфіксом, 
у яких значення негативної оцінки містить у собі твірна основа 
(прикметникова або дієслівна), наприклад, ледачий – ледацюга, 
хитрий – хитрюга, п’яний – п’янюга, волочитися – волоцюга та інші. 
У цих дериватах суфікс –уг-а (-юг-а) не є суфіксом суб’єктивної оцінки, 
а вся лексема в цілому має оцінне негативне значення. Інколи цей 
суфікс втрачає негативне забарвлення й виражає тільки згрубілість або 
й фамільярність (хлопцюга). До емоційно-оцінних назв чоловічого роду 
на –уг-а (–юг-а) іноді додається формант –ан (дідуган), що посилює 
емоційну характеристику. Трапляється невелика кількість утворень 
на позначення назв осіб з суфіксом негативної оцінки –аг-а (-яг-а). 
Цей суфікс часто супроводжується усіченням кінцевого –ок (парубок – 
паруб’яга). Відтінок зневажливості у назвах осіб виражає і суфікс –
ук а (-юк-а) (злодіюка).  

Слід завжди пам’ятати, що оцінне значення лексеми перебуває під 
значним впливом текстуального оточення, модифікується ним. Таким 
чином, відтінки значення кожної конкретної лексеми можна з’ясувати, 
лише спираючись на контекст, оскільки одне й те саме слово може 
інколи набувати абсолютно протилежної семантики. Так, наприклад, 
негативно-оцінні форми можуть виступати у функції позитивно-
оцінних. Отже, підсумовуючи, зауважимо, що подібні суфіксальні 
утворення мають виразну стилістичну маркованість, їх використання є 
обмеженим. Аугментативи, як і демінутиви, – це переважно явища 
розмовної мови. Вони широко розповсюджені в усній народній 
творчості, де оцінні назви виконують важливу стилістичну функцію 
і є основою для побудови різноманітних стилістичних фігур, тропів, 
інших засобів образності. 
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РОЗДІЛ VI 

 

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
НАРОДНОПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

 
 

Своєрідність фольклорного тексту вивчали В. Я. Пропп, Б. М. Путі-
лов, О. Т. Хроленко, Є. Б. Артеменко, І. С. Климас, С. Є. Нікітіна, 
І. Я. Франко, О. О. Потебня, М. С. Грушевський, І. І. Огієнко, С. Я. Єрмо-
ленко, О. А. Остроушко та ін. Дослідники відзначали, що текстова 
одиниця у народній поезії має характерні риси і певним чином 
відрізняється від тексту художньої літератури. Однак на постійну 
взаємодію семантики пісенного слова і синтаксичних одиниць звертали 
увагу порівняно небагато дослідників, зокрема серед учених, які 
зверталися до цієї проблеми, можна назвати Н. О. Данилюк 674. До стиліс-
тично навантажених синтаксичних конструкцій, що функціонують у 
складі фольклорних текстів, дослідниця відносить, насамперед, при-
кладкові сполучення, звертання, різноманітні повтори, однорідні члени 
речення діалогів і под. Усі названі одиниці, зазначає вона, є засобами 
розгортання думки, створення розмовного колориту, що наближає 
народнопоетичний твір до слухача 675. 

Одним із засобів синтаксичної організації тексту є стилістичні 
фігури. Це особливі синтаксичні конструкції, що відзначаються, як 
зауважує О. Д. Пономарів, оригінальністю форми та використовуються 
як засіб логічного виділення і впорядкування тексту 676. Стилістичні 
фігури сприяють увиразненню лексичних засобів, підсилюють їхні 
                                                 
674 Данилюк Н. Народно-поетичне слово у складі типових синтаксичних конструкцій / 
Ніна Данилюк // Волинь-Житомирщина: іст.-філол. зб. з регіональн. проблем. – 2009. –  
№ 19. – С. 229–237. 
675 Там само, С. 229. 
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емоційно-експресивні можливості. Найчастіше в мові фольклору 
використовуються повтор, плеоназм, тавтологія, рефрен. 

Тавтологія (гр. tauto «те саме», logos «слово») – поєднання одноко-
реневих слів для посилення експресивних відтінків позначуваних ними 
понять. Наприклад, з діда-прадіда «– Я жебрак з діда-прадіда, куди 
мені до панських уборів!» (казка «Трапила коса на камінь»), кляли-
проклинали «Гей, то козаки теє зачували, До дівки-бранки, Марусі, 
попівни Богуславки, Словами промовляли, Сльозами проливали, Гей, та 
дівку-бранку, Марусю, попівну Богуславку, Кляли-проклинали…» 
(дума «Маруся Богуславка»), тьма-тьмуща «Кругом людей – тьма-
тьмуща!» (казка «Про Іваньку-дурачка»). 

Плеоназм (гр. pleonasmos «надмірність») – це подвоєння близько-
значних лексичних одиниць. Ця стилістична фігура досить часто 
вживається в текстах усної народної творчості: братик-голубчик, 
ждати-чекати, люба-мила, тишком-нишком, цілющий-живущий. 

Повтор – це стилістична фігура мови, що полягає в повторенні 
в певній послідовності звуків, слів або їх частин, висловів для досягнення 
відповідного виражального чи виражально-зображуваного ефекту. Або ж, 
як зазначає О. Д. Пономарів, повтор – «це нагромадження однотипних 
мовних елементів (звуків, складів, слів, словосполучень) у певній 
синтаксичній одиниці» 677. У «Малій філологічній енциклопедії» подано 
подібне тлумачення цього поняття: повтор – стилістична фігура, 
повторення звуків, окремих слів, цілих синтаксичних конструкцій, що дає 
змогу посилити емоційність мови художнього твору 678. Звуковими 
повторами є алітерація (стилістичний прийом, який полягає в повторенні 
тих самих чи схожих за звучанням приголосних у віршовому рядку, 
реченні, строфі, слові для посилення інтонаційної виразності й 
музикальності), рима (співзвуччя, звуковий повтор у віршах, який набув 
композиційного значення, допомагаючи розмежовувати рядки один від 
одного й поєднувати їх у строфи), асонанс (добір слів у віршовому рядку, 
реченні, строфі, у яких часто повторюються ті самі чи схожі за звучанням 
голосні звуки для посилення інтонаційної виразності), консонанс 
(неточна, неповна рима, побудована на співзвучності приголосних звуків 
при частковій або повній розбіжності голосних); словесними – анафора 
(повторення тих самих слів, звукосполучень, синтаксичних конструкцій 
на початку віршових рядків, частин фрази, речень, абзаців, строф, розділів 

                                                 
677 Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. – К. : Либідь,  
1992. – С. 236. 
678 Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 
2007. – С. 317. 
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твору), епіфора (стилістична фігура, повторення тих самих слів, 
звукосполук, словосполучень наприкінці віршових рядків, строф, речень, 
абзаців, розділів твору для посилення виразності й виділення важливої 
думки). Синтаксичний повтор здебільшого збігається з тією чи іншою 
формою паралелізму  (однаковою синтаксичною будовою сусідніх речень 
або уривків, також під ним розуміють структурно підкреслене зіставлення 
двох явищ шляхом паралельного їх зображення, наприклад, хлопець – 
орел, козак – явір) 679. Повтором також називають повне або часткове 
повторення кореня, основи чи цілого слова без зміни звукового складу для 
утворення слів, синтаксичних та описових конструкцій і фразеологізмів: 
білий-білісінький, на віки вічні, трохи-трохи 680. 

Особливої уваги надавав повтору ще О. О. Потебня, вважаючи, що 
збільшення вживання у мовленні того самого слова дає нове значення, 
об’єктивне або суб’єктивне 681. Лексичному та синтаксичному повтору 
присвячене кваліфікаційне дослідження Т. В. Жук, виконане на ма-
теріалі українських народних казок 682. Авторка зазначає, що різні види 
лексичного повтору репрезентують специфічні семантико-стилістичні 
функції: виділення найістотнішого в описуваних подіях, стилізації 
часових параметрів їх розгортання та інтенсивності (дієслівний повтор); 
кількаразового іменування особи з метою її характеризації (номінаційні 
ланцюжки, прикметниковий синонімічний та антонімічний повтор), 
вираження емотивної семантики – психічного стану дійових осіб, 
емоцій, переживань 683, а синтаксичний повтор у структурі казкового 
тексту взаємодіє з просодичними засобами мови, роль яких полягає у 
вираженні смислових, експресивно-емоційних, модальних характе-
ристик речень (висловлень) та стилістичного варіювання 684. У дисер-
тації Т. В. Жук за основу прийнято класифікацію повторів за 
характером їхньої структурної організації. За цим критерієм дослідниця 
виділяє: а) простий контактний повтор, який може бути виражений 
двочленним або тричленним сполученням слів, що виражають 
емоційно-оцінну тональність висловлюваного; б) розширений повтор – 
повторення мовної одиниці з конотаціями, які доповнюють чи 
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«Українська мова» / Т. В. Жук. — К., 2005. — 18 с. 
683 Там само, С. 7. 
684 Там само, С. 12. 



202                                        Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» 
 

  

розширюють її зміст; в) кільцевий повтор – повторення мовної одиниці на 
початку і в кінці оповіді; г) повтор-підхоплення – повторення кінцевого 
елемента одного висловлювання на початку другого висловлювання; 
ґ) ланцюжковий повтор –повторення мовних одиниць однієї за одною. 
Щодо структурної організації авторка пропонує розрізняти такі види 
лексичних повторів: контактний / дистантний, концентрований / 
перманентний. Відповідно дорозуміння лексичного повтору як полі-
функційного засобу семантичного зв’язку тексту Т. В. Жук виокремлює 
такі види: a) номінаційно-ланцюжковий повтор; б) тотожний лексичний 
повтор; в) синонімічний повтор; г) антонімічний повтор 685.  

Детальніше зупинимося на синтаксичному повторі. Він визна-
чається головним чином за ознаками: а) контактності / дистантності 
повторюваних словоформ-синтаксем (у межах дистантного повтору 
можливість поширення залежить від ступеня віддаленості повторю-
ваних одиниць), б) характеру поширення повторюваних словоформ, 
в) наявності / відсутності паралелізму семантико-синтаксичних відно-
шень між повторюваними частинами складного речення. У казці-
оповіді повтор синтаксем у складі простого речення функціонує 
переважно як контактний. Найпоширенішим зокрема є повторення 
предикативної або об’єктної синтаксем: «Свекор плаче, свекруха плаче, 
син плаче, діти плачуть» (казка «Лисичка-сестричка») 686, «Пішов на 
базар, купив солі, купив хліба, купив сала – карбованців з п’ять 
стратив…» (казка «Два брати») 687, «Купець дівці вінок дав; дівка корові 
дала сіна; корова дубу дала масла; дуб липі дав жолудь; липа вепрі дала 
листу; вепр морю дав клову; море води куру дало» (казка «Як курочка 
півника оживила») 688. 

До казкової оповіді досить часто вводиться повтор однотипних 
розповідних конструкцій, який може бути безкінечний, коли вся казка 
побудована на майже дослівному багаторазовому переказі певної події: 
казка «Лисичка-сестричка»: «Ото вона взяла ту курку, несе та  
й несе…» 689, «От іде та йде…» 690, «Іде та й іде, іде та й іде» 691, «От несе 
вона ту невістку в торбі, несе та й несе, несе та й несе…» 692. У казковому 
тексті досить поширеним прийомом є нанизування синтаксичного 
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повтору у цілісній монологічний або діалогічній єдності. Наприклад, 
казка «Цап та коза» майже повністю побудована на цій стилістичній 
фігурі. Наведемо нижче уривок із неї. 

«Пішов цап за ликами, коза по орішки; прийшов цап із ликами, 
кози з орішками ніт та ніт. «Добре, козо, буде: нашлю на тебе вовка!» 

Вовк не йде кози їсти; кози з орішками ніт та ніт. «Добре, вовче, 
буде: нашлю на тебе люди».  

Люди не йдуть вовка бити; вовк не йде кози їсти; кози з орішками 
ніт та ніт. «Добре, люди, буде: нашлю на вас ведмедя».  

Ведмідь не йде людей гонить; люди не йдуть вовка бити; вовк 
не йде кози їсти; кози з орішками ніт та ніт. «Добре, ведмідь, нашлю 
на тебе дуба». 

Дуб не йде ведмедя бить; ведмідь не йде людей гонить; люди не 
йдуть вовка бити; вовк не йде кози їсти; кози з орішками ніт та ніт. 
«Добре, дубе, нашлю на тебе топор». 

Топор не йде дуба рубать; дуб не йде ведмедя бить; ведмідь не 
йде людей гонить; люди не йдуть вовка бити; вовк не йде кози їсти; 
кози з орішками ніт та ніт. «Добре, топор, буде: нашлю на тебе 
камінь» 693 і т. д. Часто в казці оповідач звертається до невизначеного 
адресата, але створює враження присутності слухача, якому наочно 
передає перипетії подій: «Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із 
собою в’язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то 
що кине – то чоловік, що кине – то чоловік!» («Летючий корабель») 694.  

Своєрідним стилістичним прийомом, що використовується в каз-
ках, є повтор простих речень  розповідних, питальних, спонукальних, 
емоційно-окличних, як це маємо зокрема в казці «Рукавичка»: 

– А ти хто?  
– Мишка-шкряботушка. А ти хто? 
– Жабка-скрекотушка. Пусти й мене! 
– Іди! 695 

Приблизно такі ж конструкції маємо й далі в тексті. Наприклад: 
– А хто, хто в цій рукавичці? 
– Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? 
– А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене! 
– Іди! 696 
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Поширені також конструкції з повтором звертання та реплік-
відповідей: 

– Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи ти їла? 
–  Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через 

місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та 
вхопила водиці крапельку, – тільки пила, тільки й їла! (Запитання 
і відповідь у казці «Коза-дереза» повторюються чотири рази)  697. 

Наявні в мові фольклорних текстів також повторення складно-
підрядних речень з однаковим підрядним: «Що розбіжиться змій та 
вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве; що розбіжиться та 
вхопить, то так жмуток конопель і вирве» (казка «Кирило Кожум’яка») 698. 
Використовується в українській народній казці й повтор кількох речень, 
де в першому йде розповідь, звернена до адресата, який затим виступає 
в діалозі, а у відповідь на почуте повторюються окремі фрагменти-
репліки, пропущені через призму психічного стану героя. Наприклад:  

– Та прийшла баба Параска з того світу. Вчора заховали, а вона 
вночі прийшла, сіла в коморі, аж у засіці, ще й лопату у руки взяла, 
порозкидала по коморі всю пшеницю. 

– Всю пшеницю? Всю пшеницю?.. По коморі? Баба Параска? 
(казка «Два брати») 699. У цій казці знаходимо приклади звукового 
повтору, що передає емоції казкового героя, зокрема страх: «– Ба-ба-ба-
ба-батюшко! Па-па-ппа-параска оп’ять» 700. Посилення експресії повтору 
може певним чином зумовлюватися кратністю повторення мовних 
одиниць у синтагматичному ряді, яка, зрозуміло, може бути різною. Коли 
наростає кратність (повторення трьох та більшої кількості синтаксем), 
то посилюється також експресія повтору: «Купили шкапу, купили пару 
волів, купили корову з телям, купили віз» (казка «Два брати») 701. 

Відіграє повтор важливу роль і в інших народних текстах, зокрема 
замовляннях. Буває він, наприклад, у текстах, де ведеться розмова 
з місяцем, в якій за допомогою формули обміну тобі / мені людина 
набуває собі здоров’я, як-от: Місяцю, місяцю молодий, у тебе ріг 
золотий, тобі на підповня, мені на здоров’я 702. Найпоширенішим 
у замовляннях є іменниковий повтор, наприклад: Болячка гнила, 
Болячка пухка: Болячка з ружі, Болячка з марени, Болячка з лихим 
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часом, Болячка з гістцем, Болячка з роботи, Болячка з охоти, 
Болячка з уроків, Болячка з лихої волі, Болячка наслана, Болячка 
прислана, Болячка вітрова, Болячка польова! 703 або Болячка 
польова, болячка віхрова, Болячка навіяна, болячка вітрова, Болячка 
навіяна, болячка набродяна, Болячка наспана, болячка наслана – 
Я тебе вимовляю, на сіль виганяю… 704. Повторювання дієслів у 
текстах народних замовлянь виступає одним із найважливіших засобів 
спонукання до дії: Виходьте, страхи! Виходьте, ляки! Виходьте, 
переляки. Виходьте, навії! Виходь, злий дух! 705. Щодо повтору 
займенників у замовляннях, то слід зауважити, що він, звичайно, 
пов’язаний з необхідністю приховування справжнього ім’я людини, 
щоб не дізналися злі духи і не нашкодили їй. Наприклад, часто 
повторюваним є займенник її: „… з її біль виганяти, з її очей, з її 
плечей, з її рук, з її ніг, з її голови, з її плечей, з її 77 суставців ” 706. 
Наявні в таких текстах і повтори числівників: Буду тебе карати 
Дев’ятьма птахами-перваками, Дев’ятьма індиками-перваками, 
Дев’ятьма гусаками-перваками, Дев’ятьма качурами-перваками, 
Дев’ятьма півнями-перваками, Дев’ятьма курами-перваками, 
Дев’ятьма звірами-перваками, Дев’ятьма биками-перваками, 
Дев’ятьма кіньми-перваками, Дев’ятьма псами-перваками, 
Дев’ятьма котами-перваками, Дев’ятьма голками буду колоти, 
Дев’ятьма косами буду стинати, Дев’ятьма серпами буду 
зрізати 707. Своєрідним засобом перелічування в замовляннях можуть 
виступати сполучні слова: Де вітер не віє, Де сонце не гріє, Де глас 
Божий не заходить, Де престоли не стоять, Де дзвони не дзвонять, 
Де собака не бреше, Де дівка коси не чеше… 708; Як топиться віск на 
грані, як сіль на воді, як розходяться хмари на небі, то так ця бола 
має пропасти від (Віри) хрещеної  709. Повторюються в подібних 
текстах і вигуки, які розташовуються в кінці замовляння і виконують 
функцію переконання: Дубе, дубе нелине, я тебе з’їм з гіллям зо всім! 
Гам, гам, гам! 710; Щоб тут тобі червоної крові не спивати, синих 
жил не потягати, жовтої кості не ламати. Птфу, птфу, птфу! 711. 
                                                 
703 Там само, С. 28. 
704  Там само, С. 32. 
705 Там само, С. 18. 
706 Там само, С. 30. 
707  Там само, С. 24. 
708 Там само, С. 16. 
709 Там само, С. 14. 
710 Замовляння / упоряд., передмова, примітки М. К. Дмитренка. – К. : Видавець Микола 
Дмитренко, 2007. – С. 35. 
711 Там само, С. 65. 
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Часто в замовляннях уживаються усталені сполучення слів, зокрема на 
віки віків або во віки віків: Життя його благословенне на віки віків! 
Потішаю радістю, веселістю, Бо Бог дає кріпкість на віки віків! 
Амінь! 712; Водице-здравнице, говірнице, як ти в Бога славна, Так аби 
славен був Рождений, хрещений (Петро) Во віки віків! 713. Наявне 
в таких текстах і повторення звертань, у яких реалізується анафора, що 
полягає у винесенні повторюваного слова на перше місце. Наприклад: 
Ви, ліси-лісища, ви, бори-борища, візьміть собі пристрітища і 
урочища, занесіте їх на пущі, на нетрі і на сухі ліси, на бистрі 
води 714; Дубе, дубе! Ти чорний: у тебе, дубе, білая береза, у тебе 
дубочки синочки, а у березочки дочки 715; Кури, кури рябенькі! 716; 
Пристріче, пристріче, добрий чоловіче! 717; Сово, сово! У мене – син, 
а в тебе – дочка 718; Уроки, урочища, подіть собі на яри, на ліси 
дрімучі… 719. Як відомо, звертання традиційно кваліфікують як слова 
або сполучення слів, що називають особу чи предмет, до яких апелює 
мовець, а в народнопоетичній творчості звертання не лише називають 
певний об’єкт адресування, але й передають емоції мовця, створюючи 
ефект безпосереднього спілкування 720. Наприклад, Та спасибі тобі, 
моя ненько, Що будила мене раненько 721.  

Отже, повтор виступає дієвим засобом посилення виразності мови 
у текстах усної народної творчості. Лексичний і синтаксичний повтори 
функціонують як своєрідні структурно-семантичні чинники організації 
народного тексту. Повторення одиниць різних мовних рівнів сприяє 
вираженню насамперед оцінних значень ставлення до предмета мовлення. 

«Рефрен (франц. refrain) – уривок тексту, який час від часу повто-
рюється, допомагаючи тіснішому об’єднанню його компонентів і на-
голошуючи на певному аспекті думки…» 722. Він також часто 
використовується в народних текстах. Наприклад, сталим і найвираз-
                                                 
712 Ви, зорі-зориці…Українська народна магічна поезія: (Замовляння) / Упоряд. 
М. Г. Василенка, Т.М. Шевчук. – К. : Молодь, 1991. – С. 26. 
713 Там само, С. 25. 
714 Замовляння / Упоряд. М. К. Дмитренко. – К. : Видавець Микола Дмитренко, 2007. – С. 28. 
715 Там само, С. 23. 
716 Там само, С. 23. 
717 Там само, С. 32. 
718 Там само, С. 24. 
719 Там само, С. 35. 
720 Данилюк Н. Семантико-стилістичні особливості народнопісенних звертань / 
Ніна Данилюк // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 32. 
721 Закувала зозуленька : антологія української народної творчості. Пісні, прислів’я, загадки, 
скоромовки / Упоряд. Н.С. Шумада. – К. : Дніпро, 1987. – С. 100. 
722 Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. – К. : Либідь,  
1992. – С. 242. 



Розділ VI. Синтаксичні особливості народнопоетичних текстів                                            207 
 

нішим елементом щедрівок є обов’язковий рефрен: «Щедрий вечір, 
добрий вечір», «Щедрий вечір, добрий вечір на цей вечір», «Щедрий 
вечір, добрий вечір, добрим людям на цей вечір» та подібні, який повто-
рюється як магічне замовляння. Загалом слід відзначити, що всім текстам, 
якими супроводжувалися магічно-обрядові ритуали, властиві часті 
повтори. Такі повторювальні комбінації, очевидно, сприяють природному 
поєднанню таких текстових народних утворень із мелодією. 

Стилістично навантаженими, зрозуміло, є й інші синтаксичні 
конструкції. Досить поширеними, наприклад, у текстах народних пісень 
є однорідні одиниці, які перебувають в однакових синтаксичних відно-
шеннях із певним членом речення, виконують однакову синтаксичну 
функцію і поєднуються між собою сурядним зв’язком. Вираження 
різноманітних ознак, предметів та дій засобами однорідності сприяє їх 
виділенню, підкресленню семантичної ваги перелічуваних одиниць, 
а самому мовленню надає уповільненості 723. Наприклад, в обрядовій 
пісні дієслова сію, вію, посіваю перебувають у синонімічних відно-
шеннях, вказуючи на ритуальні дії. Часто використовуваним прийомом 
семантико-стилістичної організації народної пісенної строфи є сту-
пеневе звуження образу. Спочатку називається місце в просторі, потім – 
дійова особа, її вчинки, ознаки-характеристики: Ой там при долині, 
там при конюшині Настав смутний вечір молодій дівчині 724. Маємо 
в цьому рядкові однорідні обставини, які, в принципі, виконують 
типову для таких членів речення функцію – уточнення, деталізації місця 
дії і т. ін. 

Художні означення в народній пісні, слушно зауважує Н. О. Дани-
люк, також творять розгалужені однорідні ряди, а їх компоненти можуть 
називати різні якості предметів, як це бачимо в традиційних описах 
дівчини, хлопця, тварин, рослин, предметів побуту 725. Однорідність 
у подібних прикладах виникає шляхом нагромадження, конденсації 
різних ознак, що робить увесь текст стилістично багатим, експресивним. 
Наведемо зокрема такі пісенні рядки: 

Ой у саду, саду  
Гуляла кокошка,  
Чорнявая, білявая,  
Дзюбатая трошки 726.  

                                                 
723 Данилюк Н. Народнопоетичне слово у складі типових синтаксичних конструкцій / 
Ніна Данилюк // Волинь-Житомирщина: іст.-філол. зб. з регіональн. проблем. – 2009. – 
№ 19. – С. 229. 
724 Пісні з Волині / Упоряд. О. Ф. Ошуркевич. – К. : Муз. Україна, 1970. – С. 126. 
725 Данилюк Н. Названа праця. – С. 231. 
726 Пісні з Волині / Упоряд. О. Ф. Ошуркевич. – К. : Муз. Україна, 1970. – С. 102. 
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У цьому прикладі спостерігаємо своєрідне специфічне явище, яке 
полягає в тому, що перерахування охоплює логічно неоднорідні по-
няття, зокрема чорнявая і білявая. На такі алогічні мовні поєднання 
звернула увагу ще А. П. Коваль. У праці «Практична стилістика сучас-
ної української мови» (1987) вона зауважує, що в художній літературі 
перерахування може охоплювати і логічно неоднорідні поняття 727. 
Однак, очевидно, згаданий вище контекст потребує певного коменту-
вання. Цілком ймовірно, що такі протилежні означення, як чорнявая 
і білявая стосуються все ж таки різних характеристик особи. Лексема 
«кокошка» є діалектною і, як звичайно, вживається в значенні «курка». 
Але в аналізованому контексті йдеться передусім про дівчину, а не 
курку, тобто маємо тут своєрідний антропоморфічний паралелізм. 
Підтвердження правильності висловленої нами думки вбачаємо зокрема 
й в іншому варіанті цієї пісні, де слово „кокошка ” (діал. курка) 
замінене власною назвою – дівочим іменем Явдошка: 

 
Ой у саду, саду 
Гуляла Явдошка, 
Чорнявая, білявая, 
Дзюбатая трошки. 
 
Хотя я дзюбата, 
Таки ж бо я пишна, 
Сватай мене, серце моє, 
Я б за тебе вийшла. 
 
Я б за тебе вийшла, 
Я б тебе любила. 
Ой я б тобі щосуботи 
Кучерики змила… 
 
Ой змила б я, змила, 
Та ще й розчесала. 
Ой я б тебе, серце моє, 
Ще й поцілувала. 
 

Подальший контекст також переконує нас у тому, що мається 
на увазі саме дівчина, а не курка. Отже, можливо, в аналізованому 
                                                 
727 Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища 
школа, 1987. – С. 257. 
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фрагменті наявні імпліцитно виражені означення. Одне з яких (чорнявая) 
стосується кольору брів, очей чи волосся, а друге означення – обличчя. 
Атрибут же дзюбатая стосується такої частини тіла, як ніс, тобто тут 
маємо контекст дівчина «із загостреним носом». 

У багатьох випадках однорідні члени речення (найчастіше – 
іменники та дієслова) виконують римотворчу функцію, стаючи основою 
зовнішніх і внутрішніх рим. Найвиразніше це виявляється в думах та 
історичних піснях, однак спостерігається і в інших жанрах, зокрема, 
в календарно-обрядових текстах: «Бо ще по горойках Сніжечки 
лежать... А по долиночках Крижечки стоять» 728. У наведеному 
уривкові відзначимо незвичну для літературної мови множинну форму 
іменників сніжечки (сніги) та крижечки, що може вказувати на велику 
кількість речовини і розвивати семантичні потенції опорних слів.  

Зауважимо також, що однорідні компоненти в мові фольклору 
поєднуються переважно безсполучниковим, рідше – сурядним зв’язком, 
причому безсполучниковий зв’язок між двома однорідними одиницями 
буває настільки міцним, що спричиняє появу своєрідних копулятивних 
композитів (складних слів, які утворюються за допомогою складання 
компонентів у такий спосіб, що їхнє значення накладається одне на 
одне) 729: батько-мати, велика-мала, качата-гусята, мед-горілка, 
овес-сіно, отець-ненька, хлопці-дівчата і под. Обидва компонента 
такого композита однаково беруть участь у формуванні значення 
словотворчої конструкції і характеризуються абсолютною рівністю 
компонентів у частиномовному відношенні та на рівні семантичної 
конкретності. Значення таких єдностей більш загальне, ніж окремо 
взятих складників. Наприклад: Розважайте отця-неньку, Щоб не 
журилися! 730 «Своєрідне збірне значення іменникових слів батько, 
мати, – зауважував С. С. Савицький, – дуже часто передається 
складними словосполученнями... батько-мати, отець-мати, батько-
ненька, отець-ненька... За своєю лексичною природою ці сполуки 
стоять між формою батьки і прямим значенням кожного компонента 
словосполучення» 731. Звернімо також увагу на означення, яке їх 
супроводжує: Не слухала та й отця-неньки старого, Й послухала 

                                                 
728 Пісні з Волині / Упоряд. О. Ф. Ошуркевич. – К. : Муз. Україна, 1970. – С. 35. 
729 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Советская 
энциклопедия, 1969. – С. 431. 
730 Калиновий квіт Полісся: Народні пісні, що побутують у Камінь-Каширському районі на 
Волині / Зібрала і впорядкувала О. П. Кондратович. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – С. 153. 
731 Савицкий С. С. Словообразование нарицательных названий лиц в украинском фольклоре: 
автореф. дис. … канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Українська мова» / С. С. Савицкий. – К., 
1990. – С. 13–14. 
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й да козаченька молодого 732. Воно в цьому контексті має форму однини, 
яка певною мірою теж свідчить про те, що подібні складні словесні 
утворення сприймаються цілісно, тобто як одна смислова єдність. 
Цей композит має загальне для обох компонентів значення «батьки». 
Наведемо ще кілька прикладів: Ой ти ж, місяцю-зоре, Освіти на все 
поле (місяцю-зоре в значенні «небесні світила») 733  чи ось рядок із пісні 
«Чорні гочі, пора спати», в якій описується зустріч козака з дівчиною: 
Дала коню вівса-сіна, дала коню вівса-сіна, козакові – меду-вина 734, 
тут у першому випадку (вівсо-сіно) маємо значення «фураж», а в другому 
(мед-вино) – «питво». О. Т. Хроленко відношення у подібних сполуках, 
наявних у текстах російського фольклору, називав асоціативно- 
синонімічними. Він підкреслював, що: «оскільки у фольклорі семантика 
іменника потенційно ширша розмовно-побутового «номіналу», легко 
пояснити, чому так поширені в народній творчості асоціативні сполуки на 
кшталт гуси-лебеді, хліб-сіль, злато-срібло та інші, в яких семантичний 
осяг пари більший від суми значень кожного компонента» 735. Причиною 
утворення подібних композитів О. Т. Хроленко вважав властиву народній 
поезії тенденцію до парності (бінаризму) і, як наслідок, появу своєрідного 
паралелізму всередині слів. 

Отже, як свідчать наведені приклади, фольклорні тексти мають 
виразні синтаксичні особливості, які ще потребують всебічного дослі-
дження. З одного боку, спостерігаємо ускладнення синтаксичних кон-
струкцій за рахунок різноманітних повторів, нагромадження однорідних 
членів речення і т. ін., а з другого – стиснення і ущільнення прикладкових 
структур, що приводить до конденсації думки та утворення композитів із 
своєрідним узагальнювальним значенням. 
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РОЗДІЛ VІІ 

 
ПОНЯТТЯ ПРО ЗІСТАВНУ Й КРОСКУЛЬТУРНУ 

ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКУ 
 
 

Національна культура і мова фольклору 
 

Слово «культура» походить із латинської мови (cultura – догляд, 
оброблення). Це поняття є складним і багатозмістовним. Воно не 
піддається однозначному тлумаченню. Культура – явище полісемантичне. 
У сучасних європейських мовах це слово вживається принаймні 
в чотирьох основних значеннях. По-перше, лексему «культура» вживають 
на позначення загального процесу розвитку людства (естетичного, 
духовного, інтелектуального). По-друге, нею користуються тоді, коли 
йдеться про суспільство, яке ґрунтується на праві, порядку, моральності. 
У цьому значенні поняття «культура» збігається з поняттям «цивілізація». 
По-третє, під цим поняттям розуміють спосіб життя людей, притаманний 
певній спільності (наприклад, молодіжна культура, професійна), нації 
(українська, японська, німецька та ін.), історичній добі (антична культура, 
культура Ренесансу, культура Бароко і т. д.). І нарешті, по-четверте, слово 
«культура» вживається як абстрактна, узагальнююча назва для різно-
манітних способів, форм і наслідків інтелектуальної та художньої 
діяльності людей, зокрема в галузі літератури, музики, живопису, театру, 
кіномистецтва і т. н. Отже, в основному, ми будемо розглядати культуру 
як сукупність досягнень суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва та 
в інших сферах духовного життя. Визначне місце в системі культури 
займає мова. Ці два поняття є взаємопов’язаними. Загальновідомим 
є твердження, що культурні процеси впливають на мову, а мова на 
культуру. Наприклад, В. І. Кононенко, відзначаючи тісний взаємозв’язок 
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відповідних понять, пише: «Мова і культура становлять взаємопов’язані 
складні системи, значні сегменти яких перетинаються, накладаються один 
на одний, а нерідко й утворюють одну неподільну парадигму, комплекс із 
властивими йому закономірностями функціонування. Безпосереднє 
переплетення монокультурних явищ і процесів простежується в багатьох 
реалізаціях, у тенденціях та особливостях розвитку, у взаємопроникності 
різновидів культури, у зв’язках мови й мистецької творчості» 736. 

Мова є головним інструментом пізнання і освоєння зовнішнього 
світу. Вона також виступає основним засобом спілкування людей. 
Саме мова є сутнісною ознакою будь-якої особистості, бо людина – 
«істота мовна». Рівною мірою вона робить можливим знайомство з 
іншими культурами. У слові знаходять втілення ті смисли, які привносить 
у людський світ культура, через мову ці смисли розпізнаються, 
усвідомлюються іншими людьми в ході міжкультурного діалогу. 
Мова відображає структурний устрій культури, а її власний устрій впли-
ває на характер світогляду. Крім того, усна народна творчість і художня 
література як провідні різновиди мистецької діяльності реалізуються за 
допомогою слова, мовних засобів. Таким чином, мова є не лише формою 
втілення творчого задуму митця, а й змістовим культурним компонентом. 

Перед тим, як говорити про зв’язок фольклору і його мови 
з національною культурою, очевидно, слід зупинитися на трактуванні 
поняття «національна культура» та близьких до нього – «етнічна 
культура», «народна культура». «Сучасний словник із суспільних наук» 
(2006) дає таке визначення: «Національна культура – синтез культур 
різноманітних верств, груп і класів, спільності людей, що склалася істо-
рично і характеризується єдністю території та економічного життя» 737. 
Щодо понять «етнічна культура» і «народна», то вони часто є синоніміч-
ними попередньому терміноутворенню, проте сполука «національна 
культура» є ширшим за поняття «етнічна культура», бо нація може 
включати в себе відразу кілька етносів. Термін «етнос» походить від 
грецького (ethnos – народ, плем’я). Древні етноси будувалися на основі 
кровно-родинних зв’язків, на єдності території проживання, мови та 
традицій. Нація – ширше поняття, що ґрунтується на державному устрої. 
Етнічна культура – це сучасна й архаїчна культура певного етносу, база 
національної культури, поєднує в собі тисячолітній спосіб мислення, 
традиції, звичаї, особливості поведінки і побуту, норми, право, філософію, 

                                                 
736 Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія : навч. посіб. / Віталій Кононенко. – К. : 
Вища шк.., 2008. – С. 7. 
737 Сучасний словник із суспільних наук / За ред.. О. Г. Данильяна, М. І. Панова. – Х. : 
Прапор, 2006. – С.252. 
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джерело для творчості інтелектуальної національної еліти. Щодо куль-
тури національної, то вона визначається як система цінностей та 
культурних норм, їх творення, відбору, акумуляції та ретрансляції, що 
лежить в основі єдиної національно-культурної ідентичності і зумов-
леного культурою національного стилю життя й є об’єднавчим чин-
ником суспільства в умовах поліетнічних, полікультурних держав 
сучасності. До народної культури належать казки, пісні, міфи та ін., які 
існують завдяки усному їх повторенню переважно бідними шарами 
населення. Сама по собі вона є результатом народної творчості, вирос-
тає з щоденної трудової діяльності й виникає у повсякденному житті. 
Для народної культури характерні синкретичні, недиференційовані фор-
ми взаємин зі світом, які передаються в процесі безпосередньої кому-
нікації. Найяскравіше цей різновид культури представлений у фольк-
лорі, хоча далеко не вичерпується ним. Вважається, що найважливішою 
характеристикою народної культури є анонімність, відсутність автора. 
Так, немає автора у казок, билин і прислів’їв, народних пісень і плачів; 
не відомі винахідники сокири і колеса, будівельники зрошувальних 
систем давнини і т. д. Народна культура передається з покоління в 
покоління, постійно поповнюючись, збагачуючись і модифікуючись. 

Фольклор – невід’ємний складник національної культури, яка 
у сконцентрованій формі подає одночасно народну філософію, етику й ес-
тетику, створюючи неповторний національний образ світу. Для України 
усна народна нематеріальна традиційна культура завжди відігравала 
вирішальну роль у збереженні мови, духовності, національної іден-
тичності й перспективи існування. У фольклорі ж виражені етичний та 
естетичний ідеали народу, відбиті найважливіші принципи народної  
педагогіки і т. ін. Народна творчість є важливою також для вивчення 
ментальності її носіїв. 

Культура має виразний національний компонент, який збері-
гається і передається за допомогою вербальних засобів. Кожна мова 
містить у собі тільки їй властивий набір специфічних слів і виразів, які 
відбивають і передають спосіб життя, характерний для певної мовної 
спільноти. «Такі мовні одиниці можна розглядати як своєрідні 
свідчення особливостей національної культури», – зазначає В. В. Жай-
воронок 738. Так, справді, мова є водночас і знаряддям, і продуктом 
духовної діяльності людей, і матеріальним носієм міжсуб’єктної 
інформації, що інтегрує духовну діяльність людини в поле духовної 
діяльності етносу. Тісний взаємозв’язок мови певного народу й етносу 
                                                 
738 Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – С. 42. 
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(нації) є самоочевидним, бо існування цих реалій саме по собі, окремо 
одне від одного, неможливе. Отже, слово, й передусім фольклорне, 
є носієм етнокультурної інформації. 

Мова фольклору, його текстів відбиває знання, здобуті впродовж 
тисячолітньої історії всього людства, але вони, зрозуміло, проходять 
крізь свідомість певного етносу, доповнюються його унікальним досві-
дом і створюють неповторний культурно-мовний простір, який має свої 
виразні національні відмінності чи особливості. Таким чином, для будь-
якої культури характерні як перейняті нею універсальні, так і набуті 
власним досвідом аспекти концептуалізації світу. Етнокультурні ж 
чинники забезпечують акумуляцію реальністю мовної картини світу 739, 
а витоки національної специфіки фольклору слід шукати передусім у 
менталітеті його творця й носія – у національних особливостях певного 
етносу 740. Крім того, слід пам’ятати, що етнічна культура виступає 
своєрідним джерелом народної творчості.  
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Порівняльний і кроскультурний напрямки 
лінгвофольклористики 

 

Загальновідомо, що наука вивчає різноманітний і мінливий світ, 
і тому її основним інструментом дослідження є порівняння. Нині скла-
дається особливий напрям філологічної науки, який називають порів-
няльною лінгвофольклористикою. Зароджується він на теренах СНД 
приблизно в 90-рр. ХХ століття. В Росії була опублікована колективна 
монографія «Опыт сопоставительного анализа в лингвофольклористике» 
(Курск, 2002) 741, вийшла у світ збірка наукових праць «Сопоставительная 
лингвофольклористика» (Курск, 2003). У цих виданнях було звернено 
увагу на різні проблеми нового наукового напряму. Першочерговими 
й найважливішими виявилися методологічні питання: що зіставляти, з 
якою метою і як. Щодо україністики, то в сучасних українських 
лексикографічних джерелах навіть сам термін «лінгвофольклористика» 
поки що майже відсутній. Замість нього вживають терміни мова 
фольклору, мова жанрів народнопоетичної творчості (і то не для 
позначення нової галузі науки). Порівняйте, наприклад, таке: мова 
фольклору – «мова усної народної творчості (пісень, казок, легенд, 
приказок і прислів’їв, замовлянь, заклинань та ін.), що своєю лексикою, 
фразеологією, граматикою, фонетикою засвідчує існування глибинного 
коріння національної мови» 742; «мова жанрів народнопоетичної 
творчості, в якій відображений досвід колективної творчості певного 
етносу чи нації, втілений у морально-естетичних моделях, художніх 
традиційних формулах (типові зачини та кінцівки народних казок чи дум, 
постійні епітети, тавтологічні звороти тощо)» 743. Хоча, однак, уважають, 
що «мову фольклору вивчають лінгвофольклористика, історія поетики, 
семіотика письменства, літературознавство» 744, а предметом вивчення 
цих дисциплін, як зазначається тут же, є національно-мовна картина світу, 
представлена, зокрема, в синонімічних рядах, антонімічних парах, 
різноманітності виражальних засобів, народнопоетичній фразеології, 
народній символіці та ін. 745 Мові усної народної творчості в україніс-
тиці присвячені праці О. О. Потебні, П. Г. Житецького, І. І. Огієнка, 
                                                 
741 Хроленко А. Т. Опыт сопоставительного анализа в лингвофольклористике : монография / 
А. Т. Хроленко, О. А. Петренко, О. А. Карамышева. – Курск: КГПУ, 2002. – 123 с.  
742 Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук. думка, 
1987. – С. 153. 
743 Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : 
Вища шк., 1978. – С. 60. 
744 Літературознавча енциклопедія: у двох томах / Авт.-укл. Ю. І. Ковалів. – К. : 
ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2. — С. 60. 
745 Там само, С. 60. 
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Л. А. Булаховського, В. С. Ващенка, А. П. Коваль, C. Я. Єрмоленко, 
К. Ф. Шульжука, А. М. Поповського, В. А. Чабаненка, В. В. Жайворонка, 
Л. І. Мацько, І. Г. Матвіяса, А. К. Мойсієнка, Н. О. Данилюк, 
О. І. Сімович, Н. М. Журавльової, Т. П. Беценко, Н. С. Колесник та ін. 
Останніми дослідженнями із лінгвофольклористики стали докторські 
дисертації Н. О. Данилюк (монографія «Поетичне слово в українській 
народній пісні» (2010)) та Т. П. Беценко (монографія «Текстово-образні 
універсалії думового епосу: структура, семантика, функції» (2008)). Таким 
чином, можемо констатувати, що лінгвофольклористичні студії на 
теренах України розширюються та поглиблюються в аспекті вивчення 
мовнообразної організації різних жанрів усної народної творчості. 

Щодо терміна порівняльна лінгвофольклористика, то він може 
трактуватися досить широко, характеризуючи як внутрішні порівняння, 
так і зовнішні. О. Т. Хроленко зазначає, що метою цього нового напряму 
філологічної науки є відшукування загальнофольклорних, загально-
жанрових, діалектних та ідіолектних явищ, врешті поглиблене вивчення 
вербальної складової однієї конкретної фольклорної культури. При цьому, 
зауважує він, аналіз не виходить за межі мови фольклору 746, тобто, на 
його думку, вона займається більше внутрішнім порівнянням, а оскільки 
термін порівняльна лінгвофольклористика заширокий, бо може вико-
ристовуватися як для зовнішніх, так і внутрішніх порівнянь, 
О. Т. Хроленко пропонує для зіставлення фрагментів культур різних 
етносів уживати поняття кроскультурна лінгвофольклористика 747. 
Таку терміносполуку підтримали й інші представники так званої курської 
лінгвофольклористичної наукової школи, зокрема М. О. Бобунова, 
Х. Г. Завалішина. Кроскультурна лінгвофольклористика передбачає по-
рівняння фольклорно-мовних явищ, що належать творчості двох і більшої 
кількості етносів. Її метою є виявлення культурних сенсів, завуальованих 
в окремих лексемах, формулах, текстах і в корпусі (підкорпусі) текстів як 
атрибутів фольклорної картини світу і як проявів етнічної ментальності, 
пошук загального (спільного) і специфічного в традиційній культурі 
етносів, поглиблене дослідження феномена етнічної ментальності, 
розробка ефективного інструментарію для виявлення культурних сенсів в 
одиницях мови. Кроскультурний підхід передбачає залучення даних 
антропології, етнографії, лінгвокультурології та етнолінгвістики, а також 
тісну співпрацю з цими науковими галузями. Порівняльна лінгво-
фольклористика, таким чином, виявляє своєрідність мови фольклору, 
а кроскультурна – специфіку етнічної культури та репрезентованої нею 

                                                 
746 Хроленко А. Т. Названа праця. – С. 144. 
747 Там само. 
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ментальності. Спільним для двох напрямків лінгвофольклористики є 
осягнення феномену фольклорного слова в усьому об’ємі його внутрішніх 
і зовнішніх зв’язків і стосунків 748. Детально описані особливості розвитку 
дисципліни, зокрема, в колективній монографії курських учених 
«Кросскультурная лингвофольклористика: становление, методология, 
перспективы» (2008) 749. Тут же подані основні базові поняття цієї галузі, 
характеризується її науковий інструментарій. Так, наприклад, до головних 
(базових) понять кроскультурної лінгвофольклористики можна, на думку 
авторів монографії, віднести такі: «концепт», «концептосфера», «мовна 
картина світу», «фольклорна картина світу», «концептуалізація», 
«культурний сенс», «лакуна (лакунарність)», «кластер», «концептограма», 
«концептуарій», «конкорданс», «асиметрія» (і її різноманітні види).  

В українській лінгвістиці кроскультурний аспект дослідження 
фольклорного слова ще недостатньо апробований, хоча певні спроби 
його застосування сьогодні з’являються. Так, наприклад, Н. С. Колес-
ник використовує його для вивчення фольклоронімів (власних назв, 
наявних у текстах усної народної творчості). Застосування кроскультур-
ного лінгвофольклористичого підходу при дослідженні фольклорних 
онімів, на її думку, дасть змогу виявити особливості національного 
фольклорного ономастикону, поглибить розуміння його специфіки 
в загальнослов’янському контексті, допоможе з’ясувати спільні та 
відмінні риси культурних смислів, акумульованих фольклорними 
власними назвами 750.  

Отже, лінгвофольклористику сьогодні слід уважати самостійним 
відгалуженням наукових студій, є чітке бачення об’єкта й предмета 
дослідження, завдань та проблем і т. ін. Дослідницькі пошуки україн 
ських учених в означеному напрямку, як слушно зауважує  
Т. П. Беценко, «слугуватимуть комплексній розбудові національно-
мовних наукових студій» 751. 

 

                                                 
748 Хроленко А. Т. Основы современной филологии : учебн. пособие / А. Т. Хроленко. – М. : 
Флинта, 2013. – С. 88. 
749 Хроленко А. Т. Кросскультурная лингвофольклористика: становление, методология, 
перспективы : монография / А. Т. Хроленко, М. А. Бобунова, А. М. Бобунов. – Курск:  
Изд-во КГУ, 2008. – 108 с.  
750 Колесник Н. Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного 
фольклору слов’ян) / Наталія Колесник // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – 2012. – 
Вип. 56. – Ч. 1. – С. 297.  
751 Беценко Т. Лінгвофольклористика в парадигмі сучасної філологічної науки / Тетяна 
Беценко // Образне слово Луганщини: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. ім. Віктора 
Ужченка (29 квітня 2016 р., Старобільськ). – Вип. 15. – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 2016. –С. 51.  
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РОЗДІЛ VIII 

 
ФОЛЬКЛОРНА КАРТИНА СВІТУ Й ІНШІ БАЗОВІ 

ПОНЯТТЯ ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
 
 

В останні десятиліття в лінгвістиці спостерігається перехід до 
антропоцентричної парадигми дослідження, яка ставить у центр уваги 
дослідників цілий комплекс проблем, пов’язаних із взаємодією людини 
і мови. Ці тенденції відобразилися у зростанні інтересу до концепту, 
який пов’язаний із вмістом суб’єктивного ментального світу людини та 
ментальної свідомості нації в цілому. Вивчення концептів дозволяє 
виявити національно-культурну специфіку мовної картини світу тієї чи 
іншої мовної спільноти, описати менталітет носіїв мови за допомогою 
аналізу мовних засобів. 

Існує декілька підходів щодо визначення концепту. До основних 
можна віднести лінгвокультурологічний (Ю. С. Степанов, М. О. Красав-
ський, В. І. Карасик) і когнітивний (Д. С. Лихачов, А. П. Бабушкін, 
Й. А. Стернін, З. Д. Попова, Н. Д. Арутюнова та ін.) підходи. 
Відмінність їх полягає в тому, що, згідно з когнітивним підходом, 
кожній лексемі (у тому числі науковим термінам і службовим словам) 
властивий свій концепт. Представники ж лінгвокультурологічного 
підходу вважають, що концепти мають тільки ті семантичні одиниці, 
яким, крім суто мовної (лексичної) значимості, властива й значущість 
культурна. Як відзначає В. І. Карасик, лінгвокультурний і лінгво-
когнітивний підходи до розуміння концепту не є взаємовиключними: 
«Концепт як ментальне утворення в свідомості індивіда є виходом на 
концептосферу соціуму, і врешті-решт на культуру, а концепт як 
одиниця культури є фіксацією колективного досвіду, який стає 
надбанням індивіда. Інакше кажучи, ці підходи розрізняються век-
торами відносно індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це напрям від 
індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний – це напрям 
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від культури до індивідуальної свідомості» 752. Таким чином, зважаючи 
на згадуване вище, концепт має безпосередній зв’язок із таким 
поняттям, як мовна картина світу. 

Загалом під «картиною світу» розуміють сукупність знань, думок, 
уявлень учасників спілкування стосовно реальної або уявної дійсності. 
Формується вона за допомогою мови конкретної національної лінгво-
культурної спільноти 753. Автори «Сучасного словника із суспільних 
наук» (2006) дають таке визначення цьому поняттю: «Картина світу – 
1) цілісний образ світу, що має історично обумовлений характер; 2) одна з 
форм світоглядного відображення об’єктивної реальності в суспільній 
свідомості, яка є наочним образом освоєної в практиці дійсності, 
компонент світогляду» 754. У лінгвістиці використовують термін «мовна 
картина світу». Під цим поняттям розуміють уявлення певної 
національної спільноти про будову, елементи, процеси дійсності. Інакше 
кажучи, це сукупність уявлень про світ, що історично склалася 
у свідомості мовного колективу, цілісний образ світу, у формуванні якого 
беруть участь всі сторони психічної діяльності людини. Мовною 
картиною світу можна назвати цілісне відбиття конкретною мовою всього 
того, що існує в людині й навколо неї. Це, як зазначає Ф. С. Бацевич, 
здійснюване засобами мовної номінації зображення людини, її внут-
рішнього світу, дійсності, природи і т. ін. «Мовні картини світу є 
неповторними; згідно з теорією мовної відносності, вони впливають на 
мислення носіїв певної мови й культури» 755. В. І. Карасик до основних 
характеристик мовної картини світу відносить як сам концепт, так і 
нерівномірну концептуалізацію різних фрагментів дійсності залежно від 
їх важливості для життя відповідного етносу 756. Під концептуалізацією 
в цьому випадку слід розуміти вираження фрагментів дійсності, 
що сприймаються суспільством, за допомогою окремих культурних 
концептів. З. Д. Попова і Й. А. Стернін називають мовною картиною 
світу «сукупність зафіксованих в одиницях мови уявлень народу про 
дійсність на певному етапі (його) розвитку» 757. В лінгвофольклористиці 
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ж базовим є поняття етнічна картина світу. На думку С. В. Лур’є, це, 
«особливе структуроване уявлення про всесвіт, характерне для членів 
того або іншого етносу, з одного боку, має адаптивну функцію, 
а з другого – втілює в собі ціннісні домінанти, властиві культурі цього 
народу» 758. Існує також поняття фольклорна картина світу. Це особ-
лива фольклорна реальність, виражена за допомогою мови традиційної 
народної творчості, яка виступає водночас і засобом збереження, 
і засобом передачі духовної спадщини 759. Фольклорну картину світу 
можна розглядати як складову частину ЕКС (етнічної картини світу).  

Поняття «фольклорна картина світу» (ФКС) має категоріальний 
смисл та співвідноситься із сукупністю знань людини у певний історич-
ний період та розглядається як етап пізнання людиною фольклорного 
світу на безкінечному шляху розвитку людських стосунків. ФКС 
заключає у собі глобальний образ світу. Вихідним пунктом для розуміння 
її природи та сутнісних якостей є той факт, що вона є суб’єктивним 
образом об’єктивної реальності, який створює людина. Фольклорна 
картина світу, що створюється за рахунок бачення світу через певні 
інтерпретаційні призми, завжди з неминучістю містить риси людської 
суб’єктивності, специфічності. Розуміння фольклору базується на 
існуванні широкого фольклорного контексту, що визначається культурою, 
ядром якої є мовна фольклорна картина світу. ФКС – це не дзеркальне 
відображення світу, а його інтерпретація, що здійснюється за допомогою 
специфічних мовних засобів. Для розуміння фольклорної картини світу 
необхідний високий рівень спеціальних знань, тому що традиційні усно-
народні тексти – це «складним чином зашифровані анонімним автором 
повідомлення, розуміння котрих потребує спеціальної підготовки (знання 
символіки, а символи акумулюють у собі згустки смислу; знання 
семіотичних опозицій, котрі нерідко є стрижнем, основою фольклорного 
тексту). Такими спеціальними знаннями носії фольклору, як правило, 
не володіють. Тільки дослідник фольклору може зрозуміти та адекватно 
інтерпретувати його на усіх його семіотичних рівнях» 760. 

У процесі концептуалізації, безпосередньо пов’язаної з ціннісними 
орієнтаціями, культурними лініями поведінки представників певного 
етносу, концепти існують не ізольовано один від одного. Вони пере-
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важно є взаємопов’язаними, до того ж утворюють цілі концептосфери. 
На думку Д. С. Лихачова, концептосфери – це потенції, наявні у 
словниковому запасі окремої людини, як і загалом у мові. Дослідник 
приходить до висновку, що концептосфера національної мови є кон-
цептосферою національної культури 761. Серед кроскультурних дослі-
джень концептосфери кількох етносів можна назвати монографії 
О. Т. Хроленко і Х. Г. Завалішіної «Кроскультурна лінгвофольклорис-
тика: народно-пісенний портрет у трьох етнічних профілях» (2005) 762 
і «Кроскультурна лінгвофольклористика: тіло людини в лексиці росій-
ських, німецьких і англійських народних пісень» (2006) 763. 

Вихідними в кроскультурному аналізі є поняття лакунарності та 
асиметрії. На теперішньому етапі лінгвістичних досліджень лакуни 
розглядаються як «національно-специфічні елементи культури, які 
знайшли відповідне відображення в мові носіїв цієї культури та які або 
повністю незрозумілі, або зрозумілі лише частково для носіїв іншої 
культури і мови у процесі комунікації» 764. На думку Ф. С. Бацевича, під 
цим поняттям слід розуміти „відсутність лексичних еквівалентів у одній 
із мов, які вивчаються чи зіставляються (рідній чи іноземній). Лакуни 
пов’язані в основному з позначенням національних, історико-
культурних реалій, «культурних предметів» 765 (реалій об’єктивної 
дійсності або артефактів, які мали (чи мають) важливе значення у 
певній культурі, стали символічними в її межах, асоціюються з певною 
культурою 766. У кроскультурній лінгвофольклористиці лакуна най-
частіше виявляє себе як прогалина в лексичному наповненні концепту, 
тобто сам концепт існує, проте еквівалентні мовні засоби його 
вербалізації відсутні. Феномен лакунарності привертає увагу дослід-
ників різних дисциплін – лінгвокультурології, перекладознавства, 
лінгвокраїнознавства та ін. Наприклад, види лакунарності у фольк-
лорному тексті детально описав у своїх працях О. М. Бобунов. 
Він пропонує виділяти концептуальний та лексичний її різновиди. 
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У випадку концептуальної лакунарності концепт в одній із фольк-
лорних традицій абсолютно не вербалізується. Лексичний же її різновид 
виявляється у відсутності відповідної мовної одиниці, тоді як концепт 
репрезентований у текстах обох етносів. Таке явище може бути вик-
ликане відсутністю одиниці у мові взагалі (мовна лакунарність). Якщо 
ж у мовній системі вона наявна, але у фольклорному тексті не викорис-
товується, то тоді йдеться тільки про лакунарність текстову 767. Роз-
біжності, що виникають при складанні корпусів текстів і виявляються 
на різних рівнях, називаються асиметрією. Детально вона та її види 
описані в дисертаційній роботі О. М. Бобунова, який пропонує виділяти 
асиметрію концептуальну, репертуарну, квантитативну, функціональну 
та культурну 768. Так, наприклад, під репертуарною асиметрією дослід-
ник розуміє невідповідність складу мовних одиниць, що вербалізують 
той або інший концепт. Залежно від того, на якому мовному рівні вона 
виникає, її поділяють на кілька різновидів – лексичну, граматичну, 
словотвірну. Кількісна (або квантитативна) асиметрія виявляється 
у випадках значних відмінностей у частотності співвідносних слів 
у різних фольклорних традиціях. Слова, що вербалізують концепт, 
можуть розрізнятися своєю сполучуваністю (атрибу-тивними, суб-
стантивними, дієслівними зв’язками); у цьому випадку, як зазначає 
О. М. Бобунов, можна говорити про синтагматичну асиметрію 769. 
Функціональна асиметрія виявляється в тих випадках, коли слова, що 
репрезентують концепт, в одній фольклорній традиції беруть участь в 
образних прийомах (порівняння, формула), а в іншій – ні або в різних 
традиціях співвідносні найменування фіксуються в складі несхожих 
образних засобів. Культурну ж асиметрію, на думку дослідника, слід 
розуміти досить широко. Вона може виникати через наявність різних 
культурних сенсів у двох фольклорних традиціях. В одного етносу 
може бути певна традиція, а в культурі іншого, навпаки, відсутня 770.  

Ще одним важливим базовим поняттям кроскультурної лінгво-
фольклористики є культурний смисл. Сам термін виник спочатку в 
галузі культурології, а потім був перенесений зокрема і в царину 
лінгвофольклористики. Культурний смисл – це фактично вироблена 
історичним досвідом інформація, за допомогою якої певне спів-
товариство людей, що створюють свій спосіб життя і культуру, осягає 
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і розуміє навколишній світ та своє призначення в ньому. Ю. В. Одно-
шовіна пропонує таке визначення цього поняття: «Культурний смисл є 
інформаційним, емоційним, експресивним змістом культурних об’єктів, 
єдністю чуттєвого і надчуттєвого» 771. З’являючись в індивідуальному 
досвіді, культурні смисли здатні колективно акумулюватися і від-
творюватися в культурі, а відповідно й у мові її представників. 

Дослідження з кроскультурної лінгвофольклористики зазвичай 
мають лексикографічну основу. На початковій стадії кроскультурного 
аналізу готується слóвник (перелік словоформ, розташованих в алфа-
вітному порядку, із зазначенням кількості їх уживань). Наступним 
етапом після складання слóвників є статистична обробка даних і 
розташування лексем відповідно до їх частотності, таким чином 
створюють частотні словники=. У процесі такої роботи використовують 
два типи аналізу – домінантний і кластерний. Домінантний аналіз тісно 
пов’язаний із поняттям «мовна картина світу». За його допомогою 
укладаються частотні словники, що відбивають частотні мовні одиниці, 
а отже й найбільш значущі фрагменти картини світу представників 
етносу, що говорить цією мовою. О. Т. Хроленко дає таке визначення 
термінові «домінантний аналіз»: «виявлення, вивчення і опис най-
частотніших знаменних слів в аспекті картини світу» 772. Однак цей 
метод є більш ефективним тоді, коли використовується в комплексі 
з іншими лексикографічними прийомами, методами і методиками. 
Доцільно використовувати після домінантного, зокрема, кластерний 
аналіз. Він заснований на уявленні про те, що мовна картина світу, 
складена з окремих вербалізованих концептів, фрагментарно репрезен-
тується сукупністю лексичних одиниць різної частиномовної на-
лежності. Розгорнуті сукупності лексем, що формують великі кластери, 
підрозділяють на субкластери (значна кількість об’єктів з однаковими 
властивостями, об’єднаних разом, тобто кластер у кластері). Поняття 
«кластер» було введено до методологічного інструментарію лінгво-
фольклористики в такому значенні: сукупність лексем різної частино-
мовної належності, семантично і / чи функціонально пов’язаних між 
собою, котрі слугують для репрезентації того або іншого фрагменту 
фольклорної картини світу. Термін «кластер» у такому значенні вперше 
був запропонований професором О. Т. Хроленком і згодом ви-
користаний курськими дослідниками (М. О. Бобунова, І. С. Климас, 
С. П. Праведніков та ін.).  
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Лінгвофольклорист, працюючи з певним фольклорним текстом, 
створює його конкорданс (алфавітний перелік усіх слів якого-небудь 
тексту із зазначенням контекстів їх уживання). Таким чином, конкорданс 
наочно та змістовно демонструє всі наявні контексти кожної лексеми 
аналізованого уснонародного тексту і дає можливість швидкого та 
комплексного їх оглядання. Виділяють переважно дві основні його 
функції – пошукову, що забезпечує швидкий доступ до потрібного 
фольклорно-мовного факту, і евристичну, яка допомагає вирішувати 
питання семантики слова, тематичних груп лексики і т. ін. Конкорданс, на 
думку О. Т. Хроленка, стає «високо інформативною формою словни-
кового опису» 773. Такий алфавітний перелік допомагає створювати 
концептограми (наочні графічні моделі, що репрезентують усі лексичні 
зв’язки досліджуваного концепту із зазначенням кількісних даних). 
О. Т. Хроленко подає зокрема таку дефініцію цього поняття: «наочний 
спосіб представити системно-структурні властивості концепту, який 
описується за допомогою обліку кількісних і якісних зв’язків слова, що 
вербалізує концепт» 774. На думку О. М. Бобунова, це словникова стаття, 
яка є впорядкованою формою репрезентації даних із зазначенням 
кількісних параметрів 775. Ядром такої статті є своєрідна витримка 
з конкордансу, в якій лексичні зв’язки слова класифікуються за час-
тиномовною належністю. Концептограми кількох еквівалентних лексем, 
що вербалізують один і той же концепт у текстах різних фольклорних 
традицій, утворюють фрагмент контрастивного словника. Структура 
концептограми відзначається чіткістю, яка, звичайно, сприяє ефективному 
розглядові функціональної специфіки конкретної лексеми в тексті. Крім 
того, сукупність концептограм називають концептуарієм. Цей термін у 
науковому обігу використовується в різних значеннях. У лінгвофолькло-
ристиці під концептуарієм розуміють сукупність однотипних концептів, 
що заповнюють смисловий простір і формують концептосферу. Таким 
чином, дослідницький інструментарій кроскультурної лінгвофолькло-
ристики становить собою комплекс методів, методик і прийомів. Він увій-
шов до наукового обігу і цілком успішно застосовується сучасними 
дослідниками мови, є базою для створення лексикографічної продукції, 
зокрема контрастивних словників. В українській лексикографії поки що 
немає словників мови фольклору, які вже з’явилися, приміром, у росіян та 
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поляків. Стилістичні позначки, які стоять біля слів народнопоетичного 
походження у тлумачних словниках української мови, не уніфіковано 
(«фольклорне», «народнопоетичне», «етнографічне», «образне», 
«зменшено-пестливе» і. т. ін.). В україністиці назріла також потреба в 
укладанні лексикографічної продукції, яка б фіксувала мовні фольклорні 
елементи, з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Слід визнати, що попри велику кількість публікацій в Україні поки 
що не сформовано осередків лінгвофольклористичного вивчення народної 
поезії. Зокрема, зауважує Н. Данилюк, «потребують глибшого дослі-
дження тематичне багатство лексики і фразеології, великі морфолого-
словотвірні можливості, специфіка синтаксичних одиниць, структура 
текстів різних жанрів» 776 Важливими, на думку дослідниці, є й «студії 
основних концептів національномовної картини світу, що відтворюють 
мовленнєво-творчі та світоглядні потенції фольклорного соціуму» 777. 
Нез’ясованим лишається питання про місце народнопоетичної мови 
в межах національної. Усе сказане свідчить про те, що комплексне 
вивчення мови української народної словесності назріло.  
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