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НЕВèЧЕРПНА ДæЕРЕëЬНА  
ДУøА НАРОДУ

Нароäна піснÿ – öе нароäна ісòоріÿ. Ìикола Ãоголь наçвав 
óсі óкра¿нські пісні ісòоричниìи, бо “вони ні на ìиòь не віä
риваþòьсÿ віä æиòòÿ і çавæäи äосòовірно віäобраæаþòь епоõó”. 
² öе справäі òак. Нароäні пісні віäобраæаþòь поäі¿ і сиòóаöі¿ 
певного періоäó ісòорі¿. Ïіснÿ нароäæóваласÿ òоäі, коли серöе 
ùиро переповнþвалосÿ раäісòþ чи сìóòкоì, віäòворþвала всі 
лþäські почóòòÿ.

Ó наø час, коли віäбóваºòьсÿ наöіональне віäроäæеннÿ 
Óкра¿ни, велика óвага приäілÿºòьсÿ нароäниì òраäиöіÿì, 
çвичаÿì і çбереæеннþ вокального наäбаннÿ наøого нароäó.

Óсе, ùо сòворþвалосÿ наøиìи преäкаìи проòÿгоì багаòьоõ 
віків, переäавалосÿ віä поколіннÿ äо поколіннÿ, çнайøло 
віäо браæеннÿ в нароäній пісні. ßк писав óкра¿нський поеò
акаäеìік Ìаксиì Ðильський: “Ôольклор – öе піäрóчник äóøі 
лþäсько¿”.

“Нароäна пісенна òворчісòь в Óкра¿ні” – òакó наçвó ìаº 
нав чальний посібник, óклаäачаìи ÿкого º øанóвальники і çби
рачі нароäно¿ òворчосòі, проôесори Ðівненського äерæавного 
гóìаніòарного óніверсиòеòó Àнäрій Ïасòóøенко òа Ìикола 
Ïоно ìаренко.

Ðоçпочинаºòьсÿ він òраäиöійно іç пісень каленäарного 
öиклó, ÿкі çбереглисÿ в наøого нароäó найкраùе, найповніøе: 
ріçäвÿні колÿäки, новорічні ùеäрівки, рóсальні, кóпальські, 
æниварські, обæинкові, пісні, приóрочені äо Àнäрі¿вськиõ 
вечорниöь.

Äалі в посібникó ìісòÿòьсÿ піснібалаäи, нароäні äóìи, 
ÿкі побóòóвали в æиòòі не оäного поколіннÿ наøого нароäó, 
піäніìали äóõ ó бороòьбі проòи наöіонального гнобленнÿ, 
оспівóвали віä ваæниõ паòріоòів – çаõисників ріäного краþ.  
Ó багаòьоõ ліричниõ піснÿõ основноþ òеìоþ сòала äолÿ æінки, 
неùасливе коõаннÿ, ìаòеринські почóòòÿ, наріканнÿ на гіркó 
вäовинó äолþ òа ін.
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Óпорÿäники òакоæ поäаþòь рекрóòські, чóìаöькі, коçаöькі, 
сòрілеöькі пісні, пісні ліòераòóрного поõоäæеннÿ òа Óкра¿нсько¿ 
Ïовсòансько¿ Àрìі¿. Çаверøóþòь öе виäаннÿ піснігіìни òа ìарøі, 
ÿкі повернóлисÿ іç çабóòòÿ в періоä неçалеæносòі і наповнþþòь 
наøі серöÿ свÿùенноþ Ëþбов’þ äо ìаòеріÂіòчиçни.

Нароäні пісні віäçначаþòьсÿ глибокиì çìісòоì, своºþ 
ісòоричноþ правäоþ, поеòичниì ліриçìоì, вони бóäóòь õви
лþваòи нові поколіннÿ, ÿкі äоòоркнóòьсÿ äóøеþ äо скарбів 
нароäно¿ ìóäросòі.

Áогдан Ñтолярчук,
проôесор Ðівненського державного

гуманітарного університету.

КОëßДКè ТА ÙЕДРІВКè

Ðіçäвÿні çвича¿ òа обрÿäи Óкра¿ни õаракòериçóþòьсÿ ба гаò
сòвоì ôорì, великоþ ріçноìаніòнісòþ ìісöевиõ особливосòей. 
Àле спільниìи ¿õніìи оçнакаìи º висока гóìанісòична нас 
нага, спрÿìованісòь äо æиòòºвиõ справ лþäини, óòверäæеннÿ 
äобра, справеäливосòі, гіäносòі, лþбові, сіìейно¿ й гроìаäÿн
сько¿ çлагоäи.

Îсновниì коìпоненòоì ріçäвÿно¿ обрÿäовосòі º свÿòа вечерÿ 
напереäоäні Ðіçäва. Неþ çаверøóºòьсÿ великий переäріçäвÿний 
пісò – “пилипівка” – і починаþòьсÿ, власне, ріçäвÿні óрочисòосòі.  
Â нароäній òраäиöі¿ Свÿòвечір çберіг чиìало äавніõ çвича¿в. Óæе саìа 
вечерÿ, ÿка повинна склаäаòисÿ ç äванаäöÿòи сòрав, ìаº õаракòер 
арõа¿чного риòóального освÿченнÿ основниõ плоäів çеìлеробсько¿ 
праöі. Ãоловноþ сòравоþ свÿòо¿ вечері скріçь в Óкра¿ні º кóòÿ – іç 
пøенично¿ крóпи, приправлена ìеäоì, ìакоì, горіõаìи.

Свÿòа вечерÿ в нароäній òраäиöі¿ сóпровоäæóºòьсÿ äоòри
ìаннÿì певниõ правил. Ïереä почаòкоì госпоäар іç синаìи 
вносиòь äо õаòи і сòелиòь на äолівöі солоìó – “äіäа”. На сòолі 
роçсòелÿþòь сіно, на покóòі сòавлÿòь пøеничний або вівсÿний 
сніп – “королÿ” (ó ріçниõ ìісöÿõ Óкра¿ни він наçивавсÿ ùе 
“äіäóõоì”, “коліäникоì”).

Свÿòвечір і Ðіçäво – найбільøе сіìейне свÿòо, ÿке çобо
в’ÿçóвало всіõ членів сіì’¿ çібраòисÿ білÿ оäного сòола. Ãлава 
сіì’¿ çайìав ìісöе на покóòі, білÿ нього праворóч і ліворóч çа 
вікоì роçìіùóвалисÿ сини й äочки. Ãоòóваòи й поäаваòи на 
сòіл вечерþ повинна обов’ÿçково госпоäинÿ äоìó.

Неповòорного чарó й óрочисòосòі, свÿòковосòі і òаºìничосòі 
наäавали свÿòвечірній обрÿäовосòі вороæіннÿ, ìагічні äі¿, 
прогноçóваннÿ погоäи, ìайбóòнього вроæаþ. Öілий äень переä 
Свÿòвечороì не ìоæна бóло свариòисÿ, караòи, ó äворі й õаòі 
ìав бóòи çраçковий порÿäок, сплачені всі борги, çвичай виìагав 
припиниòи гнів, обраçó, ворогóваннÿ. Óсе öе баçóвалосÿ на 
вірóванні: ÿк бóäе на Свÿòвечір і на Ðіçäво – òакий бóäе лаä ó 
госпоäарсòві, в õаòі, òакиìи бóäóòь вçаºìини ìіæ членаìи сіì’¿ 
óпроäовæ öілого рокó.
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