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Анотація 

Гарасим Л. О. Теоретико-методологічні засади фольклористичної 

концепції Григорія Нудьги. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2021. 

Дисертаційна робота є першим комплексним і цілісним дослідженням 

процесу формування наукового гуманітаристичного світогляду, діапазону 

пошукових інтересів та теоретико-методологічних засад фольклористичної 

концепції Г. Нудьги.  

Проаналізовано історіографічні дослідження та різноманітні джерела: це і 

так звані «чорні видавничі рецензії на рукописи автора», розлогі відгуки 

відомих критиків на солідний доробок Григорія Нудьги, науково-популярні 

есеї, газетні огляди і згадки про його фольклористичну діяльність, передмови 

до видань праць ученого, науково-довідкові видання. Окреслено головні 

підходи до збагнення «методологічного інструментарію» вченого та 

акцентовано на значущих аспектах національної своєрідности українського 

традиційного фольклорного мелосу, яку дослідник виокремлював і на рівні 

осмислення формально-виражальних жанрових атрибутів, і при вивченні 

ідейно-змістової самобутности творів усної словесности.  

Вивчено науковий доробок дослідника, становлення його 

фольклористичного світогляду та здійснено аналіз діапазону пошукових 

інтересів. Презентовано важливі напрямки у висвітленні проблем життєпису, 

експедиційної польової роботи із записування фольклорних текстів, з’ясовано 

широту джерельної бази фундаментальної праці «Українська дума і пісня у 

світі» та ін. Зазначено, що формування та еволюція фольклористичного 

світогляду Г. Нудьги відбувалися під впливом кількох чинників і 

ферментувалися у процесі його діяльности у різних центрах і середовищах. 

Козацьке походження фольклориста, очевидно, спричинилося до того, що 
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базовими цінностями його дослідницької позиції стали дотримання принципів 

об’єктивного встановлення наукової істини, шляхетне пошанування праці і 

врахування досягнень своїх попередників, неприпустимість ідеологічного 

перекручування фактів на користь політичної доцільности, відновлення 

історичної справедливости щодо висвітлення процесу становлення української 

культури. Як мислитель з енциклопедичним горизонтом когнітивного мислення 

він зумів поєднати у власній діяльности працю відповідального збирача 

фольклорних матеріалів, досвідченого й вимогливого упорядника текстів 

окремих народнопоетичних жанрів, автора солідних теоретико-методологічних 

монографій та коротких, здебільшого інформативних статей енциклопедичного 

формату. 

Доведено, що з методологічного боку в особі Григорія Нудьги наша 

гуманітаристика посідає яскравого представника аналітичної фольклористичної 

думки з чіткими позитивістичними постулатами уваги до об’єктивного 

встановлення конкретної фактології, врахуванням логіки історичного розвитку 

аналізованого явища, ефективним застосуванням стратегічного ресурсу 

порівняльно-історичного, типологічного, ґенетичного, естетичного, 

соціологічного, статистичного методів та пильною увагою до національної 

своєрідності досліджуваного фольклорного матеріалу. Фактично на характері 

його пошукових студій позначилися дослідницькі традиції київських 

народознавчих осередків (А. Лобода, К. Грушевська. А. Кримський) та 

авторитетні надбання найчільніших представників Наукового товариства імені 

Шевченка у Львові, (І. Франко, М. Грушевський, В. Гнатюк, Ф. Колесса), дух 

якого продовжував витати в академічному просторі Інституту суспільних наук. 

Вульгарний соціологізм та доктринерство марксистсько-ленінської методології 

учений відкидав як ненаукові, хоча й покликався у своїх публікаціях на 

трафаретні вислови найпопулярніших радянських діячів про важливість 

вивчення народної культури. 

З’ясовано такі важливі проблеми, як дослідження процесу проникнення 

української пісні на світові терени, простеження впливу мелодій української 
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пісенности на творчість іноземних композиторів, показ органічного зв’язку 

літератури інших народів з українською пісенною поезією. Всебічно 

проаналізовано теоретичну розвідку автора «У колі світової культури». 

Головну увагу звернено на комплексне поєднання мови і пісні у формуванні 

становища духовного піднесення етнокультури. Простежено шляхи 

проникнення народнопісенної традиції певного народу в іноетнічне 

середовище, з урахуванням географічного розташування цих народів, 

подібности етнографічних чинників у процесі обміну культурними явищами за 

певних історичних обставинах на деяких етапах їхніх взаємоконтактів.  

Досліджено проблеми естетичної вартости української пісенности, 

акцентовано на рецепції іноземців у досконало опрацьованій ритміці, 

унікальному багатоголоссі, щирому ліризмові у потрактуванні людських 

почуттів. Фактологічно доведено, що «реалізм, історизм, демократизм – це ті 

три риси змістового наповнення українських дум і пісень, які гарантували їм 

національну самобутність та мистецьку непересічність «у колі світової 

культури»». Проаналізовано ґенологічну концепцію вченого, який з-поміж 

широкої української уснословесної жанрової палітри головну увагу звернув на 

встановлення історії виникнення, еволюцію художньої свідомости та 

характеристику поетичної структури козацького епосу; історико-теоретичні 

особливості, національну прикметність та функціональну приуроченість 

баладних текстів і чумацьких пісень; термінологічне впорядкування нового 

понятійного апарату стосовно пісень літературного походження та з’ясування 

естетичних принципів у процесі фольклоризації авторського твору; аналітичне 

збагнення природи української сміхової культури та жанрову неодновимірність 

гумористично-сатиричного пласту нашої фольклорної традиції.  

Наголошено на особливостях епосознавчої концепції вченого. При 

класифікації та текстологічному опрацюванні думового епосу дослідник 

опирався на досягнення своїх авторитетних попередників (П. Житецького, 

Ф. Колессу, К. Грушевську). Саме тому завдання самого фольклориста мало не 

відкривавчий характер, а полягало здебільшого в узагальненні здобутків своїх 
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колег та популяризації жанру серед читацького загалу. Цікавою разом з тим є 

значна за обсягом його джерелознавчо-текстологічна стосовно виявлення 

підробок дум та розкриття ідейно-світоглядних причин явища «грандіозної 

містифікації». 

Розкрито баладознавчі погляди Г. Нудьги та його оцінку чумацької 

соціально-побутової лірики, які головно скеровані на поцінування їхніх 

формально-стильових прикмет, проведення чіткої демаркаційної лінії між ними 

та іншими зразками народного ліро-епосу чи епічної традиції (думи, легенди), 

з’ясування соціокультурного контексту та національної самобутности в етико-

естетичних вимірах. Представлено концептуальне розуміння амбівалентности 

фольклорно-літературних взаємин у вченні теоретика, яке він фундаменталізує 

на ідеї принципового непротиставлення усної і книжної традицій як «одного з 

важливих його послань молодшим поколінням дослідників» (Б. Криса). У 

процесі фольклоризації, тобто переходу книжного тексту у фольклор чітко 

розрізняє три найважливіші стадії: «а) стадію оцінки, коли народ, 

ознайомившись з індивідуальним твором, оцінює його ідейні і художні якості; 

б) сприйняття, коли твір перетворюється у пісню, зачисляється до народного 

репертуару; в) стадію асиміляції, коли твір шліфується, редагується, 

пристосовується до вимог колективу». 

Зосереджено увагу на аналізі фольклористичного осмислення 

гумористичних і сатиричних мотивів в українській народнопоетичній 

творчости, які упорядник антології літературної пародії здійснював на 

теоретико-методологічних підвалинах інших наукових студій. Дослідницькою 

метою незмінно залишалося дотримання важливих наукових принципів та 

неухильне виконання чітко сформульованих пошукових завдань: всеохопне 

встановлення історичного тла та панорамна репрезентація соціокультурного 

контексту, розмежування достовірної, фактично перевіреної інформації і 

гіпотетичних припущень дослідників-аматорів, визначення етнокультурного 

статусу гумористично-сатиричного репертуару в естетичній системі етносу та 

при устабільненні морально-етичної аксіології українців.  
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Констатовано, що формування фольклористичного світогляду Григорія 

Нудьги відбувалося поступово, а діапазон його наукових зацікавлень 

розширювався поетапно: записування і фіксація фольклорних матеріалів під час 

експедиційних досліджень – проєктна робота над укладанням тематичних 

планів Інституту фольклору та текстологічна підготовка до друку збірників 

окремих народнопоетичних жанрів – написання ґрунтовних теоретичних 

розвідок з глибоким джерелознавчим зондажем про пісні та романси 

українських поетів; ідейно-естетичні особливості баладного жанру; ґенезу та 

прикметні поетикальні особливості героїчного епосу; соціокультурні витоки 

сатирично-гумористичних текстів та етноментальні прикмети української 

сміхової культури; багатоаспектний процес входження та поширення 

української думи і пісні серед інших народів світу; функціонування 

народнопісенного слова українців ув інонаціональних середовищах. 

Зауважено, що при визначенні внеску національно самобутньої 

української етнокультури у світову скарбницю вчений звертає особливу увагу 

на єдність мови і пісні – фундаментальну запоруку здорового етнічного 

організму. Крім того, народну пісню пропонує розглядати як важливий 

складник у формуванні поетичного і суспільного світогляду народу, джерело 

утвердження його етико-естетичних норм і кодексів. Пісенна поезія, на його 

думку, є також фактором устабільнення політичного становища етносу, 

гарантом незалежності та надійним шляхом до розв’язання багатьох 

державотворчих проблем. 

Встановлено, що шляхи проникнення різноманітних культурних явищ 

певного народу в іноетнічне середовище Г. Нудьга відстежує з урахуванням 

географічного положення досліджуваних спільнот, їх етнографічної схожости, 

історичних обставин, які складалися на тому чи іншому етапі взаємовідносин. 

Відтак дослідник диференціює типи контактів культур як посередні та 

безпосередні. Культурне взаємне збагачення народів, зумовлене суміжністю 

територій чи етнографічною близькістю, стає для них не тільки «своєрідним 
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засобом освіження явищ рідної пісенності», а й у важкі історичні часи має 

консолідуючу духовну силу. 

Узагальнено, що фольклористичний доробок Г. Нудьги при 

потрактуванні окремих народнопоетичних жанрів – це органічне поєднання 

глибокого теоретико-методологічного осмислення з доволі продуктивною 

класифікаційно-едиторською діяльністю. Поетапна скерованість наукового 

зацікавлення не була однобічною і змінювалася, залежно від об’єкта студій.  
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SUMMARY 

Lesya Harasym. Theoretical and Methodological Principles of Hryhoriy 

Nudha’s Folkloristic Conception. – Manuscript. 

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philology: Speciality 10.01.07 

– Fokloristics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is the first complex and holistic analysis of the process of shaping 

the scholarly humanitarian outlook, the range of research interests and theoretical and 

methodological principles of Hryhoriy Nudha’s folkloristic conception.  

The author explored historiographical research and a variety of sources: so-

called “publisher’s black reviews of the author’s manuscripts”, extensive feedback of 

renowned critics to Hryhoriy Nudha’s significant works, popular essays, newspaper 

reviews and memoirs about his folkloristic activity, forew ords to the scholar’s 

collected papers, and academic references. Major approaches to the reception of the 

scholar’s “methodological instruments” are outlined and significant aspects of the 

national uniqueness of the Ukrainian traditional folklore melos are accentuated, 

inasmuch the latter was identified by him both at the level of perceiving the formally 

expressive genre features and analyzing the distinctive concepts and content of oral 

lore.  

The researcher’s scholarly legacy and the development of his folkloristic 

outlook have been scrutinized and the range of his exploratory interests has been 

analyzed. The thesis presents the essential aspects of highlighting the life history and 

expeditionary field work on recording folklore texts, acknowledges the vastness of 

sources for the fundamental work “Ukrainian duma and song in the world” etc. It is 

specified that the formation and evolution of Nudha’s folkloristic outlook were 

affected by a number of factors and brewed in various centres and environments in 

which he was active. The folklorist’s Cossack origin obviously shaped the principal 

values of his research, namely the principles of objective ascertainment of the 

scholarly truth, noble respect for labour and due acknowledgement of his 

predecessors’ achievements, refusal to resort to ideological distortion of facts in 
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favour of political feasibility and restoration of historical justice in highlighting the 

process of development of the Ukrainian culture. As an analytic with an encyclopedic 

mind and profound cognitive abilities, he was able to combine the activity of a 

responsible collector of folklore materials, experienced and demanding editor of 

collected folklore texts of different genres, and author of notable theoretical and 

methodological monographs and short, mostly informative encyclopedic articles.  

It has been proved that in terms of methodology, Hryhoriy Nudha made a 

significant contribution to Ukrainian humanities as a noteworthy folklore analytic 

who demonstrated a distinctive positivistic approach to objective ascertainment of 

specific facts and due respect for the logics of historical development of the 

phenomenon in question, effectively employed the strategic resource of comparative-

historical, typological, genetic, aesthetic, sociological and statistical methods, and 

paid acute attention to the national uniqueness of the folklore material. As it is, the 

nature of his research was influenced by the academic tradition of ethnological 

centres in Kyiv (A. Loboda, K. Hrushevska, A. Krymskyi) and authoritative findings 

of leading representatives of the Shevchenko Scholarly Society in Lviv (I. Franko, M. 

Hrushevskyi, V. Hnatiuk, F. Kolessa); the influence of the latter remained palpable in 

the academic environment of the Institute of Social Sciences. The scholar rejected 

vulgar socialism and doctrinairism of Marxist-Leninist methodology as non-

academic, despite referring to the cliché statements of the most prominent soviet 

figures on the necessity of studying the folk culture.  

The following essential issues have been addressed in the thesis: the process of 

the Ukrainian song’s penetration to the world level, the influence of the Ukrainian 

melodies on the works of foreign composers, and the organic link between other 

national literatures and Ukrainian folk poetry. Nudha’s theoretical work “In the 

Circle of the World Culture” has been profoundly analyzed. Major attention was 

focused on a complex combination of the language and the song in boosting the 

spiritual rise of the ethnic culture. The author traced the ways a folk song tradition of 

a certain nation penetrates another ethnic environment while taking into account the 

geographical locations of the people, similarity of ethnographic factors during the 
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cultural exchange under certain historical conditions at some stages of their mutual 

contacts.  

The aesthetic value of Ukrianian folk songs has been researched. Foreign 

reception is also accentuated with the focus on perfectly developed rhythmics, unique 

polyphony and sincere lyricism in treating human feelings. It has been proved by 

facts that “realism, historicism and democracy are the three content features of 

Ukrainian dumas and songs which ensured the national uniqueness and artistic 

distinctiveness “in the circle of the world culture”. The scholar’s genological 

conception has been analyzed. Dealing with a broad spectrum of Ukrainian folklore 

genres, he paid major attention to ascertaining the history of the rise and evolution of 

artistic mind and characteristics of the poetic structure of the Cossack epos; to 

historical and theoretical features, national attribution and functional dedication of the 

ballads and Chumak songs; to terminological arrangement of new concepts related to 

the songs of literary origin and ascertainment of the aesthetic principles applying to 

folklorization of an authored piece; and to analytical reception of the nature of the 

Ukrainian laughter culture and genre versatility of humour and satire in the Ukrainian 

folklore tradition.  

The distinctive features of the scholar’s conception of epos are also 

accentuated. During classification and textological analysis of the dumas, he relied on 

the findings of his authoritative predecessors (P. Zhytetskyi, F. Kolessa, K. 

Hrushevska). Therefore, his task was not so much to discover, but rather to 

summarize the achievements of his colleagues and popularize this genre among broad 

readership. In this respect, emphasis should be put on his voluminous work involving 

source studies and text analysis, which was aimed at identifying fake dumas and 

disclosing the ideological reasons for the phenomenon of “grand mystification”. 

Nudha’s reception of the ballad and evaluation of the Chumak social lyricism 

have been dealt with, inasmuch they are predominantly aimed at appreciating the 

form and style features, clearly delineating them from other samples of folk lyricism 

and epos or epic tradition (dumas, legends), and ascertaining the sociocultural context 

and national uniqueness in terms of ethics and aesthetics. The paper presents the 
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scholar’s conceptual understanding of ambivalence of folklore-literature 

relationships, which, according to him, are based on the idea of principal non-

contradiction of oral and book traditions and it is “one of his important epistles to 

younger generations of researchers” (B. Krysa). He identified three clear-cut essential 

stages in the process of folklorization or transition of a literary text into folklore: “a) 

assessment stage, when on exposure to an individual piece people assess its 

ideological and artistic features; b) reception, when the text is transformed into a song 

and included into folk repertoire; c) assimilation, when the piece is polished, revised 

and adapted to meet the needs of the society”. 

Attention has been paid to the analysis of folkloristic reception of humorous 

and satirical motifs in the Ukrainian oral lore, which was performed by the editor of 

the anthology of the literary parody based on the theoretico-methodological 

principles of other academic research. His unalterable research goal was to adhere to 

important academic principles and committal to the explicitly worded exploration 

goal – comprehensive outline of the historical background and panoramic 

presentation of the sociocultural context, differentiation between the reliable and 

factually verified information and hypothetical assumptions of amateur researchers, 

and identification of the ethnocultural status of humorous and satirical repertoire in 

the ethnic aesthetic system and during stabilization of Ukrainian moral and ethical 

axiology. 

It has been stated that Nudha’s folkloristic outlook was formed gradually and 

his exploratory interests range has eventually expanded: recording the folklore 

material during expeditions – project work on compiling thematic plans for the 

Institute of Folklore and textological work on preparing for print the collections of 

texts of certain folklore genres – writing substantial theoretical research offering 

profound source analysis on songs and romances by Ukrainian poets; ideological and 

aesthetic peculiarities of the ballad genre; genesis and characteristic poetical features 

of the heroic epos; sociocultural origins of satirical and humorous texts and 

ethnomental features of Ukrainian laughter culture; multifaceted process of 

introduction and dissemination of the Ukrainian duma and song among other people 
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of the world; and functioning of the Ukrainian folk songs in foreign national 

environments.  

It has been remarked that while determining the contribution of the nationally 

unique Ukrainian ethnic culture to the world treasury, the scholar paid special 

attention to the unity of the language and the song as a fundamental precondition of a 

sound ethnic organism. Moreover, he suggested considering the folk song a 

significant ingredient of the national poetic and social outlook, the source of its 

ethical and aesthetic norms and codes. According to Nudha, the song poetry is a 

factor of stabilizing the national political status, a guarantee of independence and a 

reliable solution to numerous state-shaping issues.  

It has been ascertained that the ways in which various cultural phenomena of 

one nation penetrate a foreign ethnic environment were traced by Nudha with due 

account of geographical positions of the communities in question, their ethnographic 

similarity, historical circumstances existing at any given stage of their relationships. 

Thereby, the scholar differentiated between direct and indirect contacts among 

cultures. Mutual cultural enrichment of the people, which is facilitated by adjacent 

location or ethnographic relatedness, becomes not only “a specific way of refreshing 

the phenomena of the native song tradition” but also appears to have a consolidating 

spiritual power in difficult historical times.  

It is summarized that Nudha’s folkloristic legacy involving certain folklore 

genres is an organic blend of profound theoretical and methodological reception with 

fruitful classification and editing activities. His exploratory interests were never 

unidirectional and varied depending on the object of research.  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Корнійчук Л. Григорій Нудьга – дослідник української пісні у світовому 

контексті. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук 

праць; Редкол. В.П. Андрущенко, О.Д. Гнідан (відп.ред.), С.С. Кіраль, 

Е.В. Лузік, М.В. Луцюк (відп. секр.) та ін. Київ. 2002. Вип. 3. С.158–165. 

2. Гарасим Л. Академічний дебют Григорія Нудьги: кілька епізодів із життя 

та наукової діяльності (за матеріалами архівних фондів ІМФЕ). Міфологія і 

фольклор: Загальноукраїнський науково-освітній журнал. 2015. № 3–4 (19). 

С. 55–61. 

3. Гарасим Л. Г. Нудьга як дослідник феномену інтеграції української пісні 

у світову культуру. Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. пр.; 

МОН України; КНУ імені Тараса Шевченка. Вип. 35. Київ. 2011. С. 108–114. 

4. Гарасим Л. Духовна гравітація Івана Денисюка. Міфологія і фольклор: 

Загальноукраїнський науково-освітній журнал. 2014. № 3–4 (17). С.14–18. 

5. Гарасим Л. Культурологічна теорема Григорія Нудьги. Парадигма. 2013. 

Вип. 7. С. 74–86. 

 

Статті в закордонних виданнях: 

 Гарасим Л. Українська пісня в Сербії: культурологічна концепція 

Григорія Нудьги. Україністика і слов’янський світ: Зб. наук. праць. Белград. 

2017. С.352–360. 

 

Додаткові публікації: 

Гарасим Л. «Із словом в серці, з піснею в душі»: Післямова. Григорій 

Нудьга. У колі світової культури. Упорядкування Р. Марківа. Львів: ВЦ ЛНУ 

ім. І. Франка. 2006. С. 431–438. 

 

  



14 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………….. 15 

РОЗДІЛ 1. ПОСТАТЬ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОМУ 

ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ……………………….…….………………  23 

1.1. Григорій Нудьга у науково-критичній рецепції та оцінці 

дослідників………………………………………………………………  23 

1.2. Формування фольклористичного світогляду та діапазон наукових інтересів 

Григорія Нудьги.……………………………………………………………… 40 

Висновки до розділу 1……………………………………………………… 67 

РОЗДІЛ 2. ГРИГОРІЙ НУДЬГА – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ДУМИ Й 

ПІСНІ У СВІТІ……………………………………………………………..  70 

2.1. Культурологічна теорема Григорія Нудьги.………………………….. 70 

2.2. Інтеграція народної пісенности українців ув іншонаціональний культурний 

простір.……………………………………………………………………… 83 

2.3. «Музикальна раса, що має дар Божий»: чужоетнічна рецепція українського 

фольклорного мелосу.………………………………………………………. 103 

Висновки до розділу 2………………………………………………………… 114 

РОЗДІЛ 3. ФОЛЬКЛОРНІ ЖАНРИ У ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОМУ 

ОСМИСЛЕННІ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ……………………………………… 116 

3.1. Григорій Нудьга як дослідник і видавець українського героїчного 

епосу.………………………………………………………………………  116 

3.2. Жанр української балади та чумацькі пісні у фольклористичному вченні 

Григорія Нудьги ……………………………………………………………… 129 

3.3. Пісні літературного походження у джерелознавчій спадщині ученого 139 

3.4. Гумористично-сатиричні фольклорні твори: генологічна теорія та 

едиторська практика…………………………………………………………… 149 

Висновки до розділу 3………………………………………………………… 158 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 161 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..  167 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 186 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 187 

  



15 
 

ВСТУП 

 «Двадцяте століття в українському фольклорі» – саме таку назву має 

ґрунтовна розвідка Р. Кирчіва, у якій висвітлено відображення історико-

політичних колізій цієї непростої доби художніми засобами уснопоетичної 

традиції у різноманітних модифікаціях світогляду жанру: від іронічно 

деструктивної анекдотної нарації до героїчного патосу повстанської пісні. 

Двадцяте століття ж в українській фольклористиці є не менш наповнене 

подіями та представлене розвитком наукових ідей і вдосконаленням 

методологічного інструментарію представників уснословесознавчої науки, 

проте значно слабше осмислене сучасною історіографією. І це попри те, що у 

цей період було плідно продовжено традиції позитивістичної фольклористики, 

теоретично окреслено ідейно-естетичні домінанти обрядових і необрядових 

жанрів народної пісенности, удосконалено класифікаційні принципи вивчення 

фольклорної прози, упорядковано і видано десятки антологій і збірників 

невідомого або малознаного польового матеріалу, докладно розглянуто 

фактологію і перспективні вектори міжкультурної комунікації, внаслідок якої 

світова спільнота ознайомилася з унікальним українським фольклорним 

мелосом. Одним з важливим завдань сучасної української фольклористики є 

об’єктивне висвітлення розвитку народознавчої науки радянського періоду, 

справедливе поцінування титанічного доробку тих невтомних подвижників, які 

у складних умовах ідеологічної несвободи і тоталітарного режиму все ж 

знаходили у собі сили розбудовувати імідж української гуманітаристики як у 

площині наукової теорії, так і в галузі видання та популяризації 

народнопоетичних текстів. Особливо це стосується тих постатей, які за 

влучним спостереженням Віктора Давидюка, демонмтрували «той синтетичний 

підхід до явищ народної культури, який здатний розкрити їх з нового боку, і дає 

сьогодні відчутні переваги українській фольклористиці...»1 

                                                             
1 Давидюк В. Невідкладне завдання української фольклористики. Віктор Давидюк. 

Концепції і рецепції. Луцьк: ПВД «Твердиня». 2007. С. 168. 
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Актуальність теми дослідження. «Все життя я тихо, як той ратай 

сільський, робив усе ради України. Тихо, без крику, дома і на Колимі, пишучи і 

промовляючи. Тихо й поступово все для України. І ніхто цього не помічав, 

окрім КГБ»1, – саме таку саморефлексію власних заслуг для української науки 

пропонує читачеві Григорій Нудьга в одній зі своїх мемуарних публікацій. У 

цих словах захована і дослідницька скромність, і синівська відданість. І це 

попри те, що, на думку сучасних дослідників, «серед пріоритетних напрямів 

фольклористичних наукових зацікавлень ученого питання теорії й поетики 

фольклорного жанру (із тонким аналітичним підходом до вивчення 

символічних особливостей поетичної мови фольклорних творів, їх естетичної 

природи), взаємодії фольклору та літератури на різних рівнях художнього 

тексту (так, метою довготривалої роботи вченого було висвітлення проблеми 

фольклоризації пісень літературного походження), трансформації етнічного 

фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі (зокрема пісенного та 

думового), питання виникнення, еволюції та розповсюдження української пісні, 

думи й інших жанрів в українському та неукраїнському духовному континуумі, 

особливостей українського мелосу, впливу української етномелодики на 

розвиток світової пісенної традиції тощо»2. 

 Такий густий перелік напрямків фольклористичних студій свідчить про 

непересічність творчої особистости Г. Нудьги–фольклориста, його жертовну 

самопосвяту справі розвитку теоретико-методологічної бази української 

народознавчої науки та популяризації нашого народнопоетичного генія у світі. 

Варто зауважити, що у сучасній гуманітаристиці вже сформувалися 

щонайменше три нудьгознавчі центри, метою яких є всеохопне дослідження 

життєвої долі і пошукової діяльности автора ґрунтовного корпусу «Українська 

дума й пісня у світі». З’явилися серйозні наукові студії складних перипетій 
                                                             

1 Нудьга Г. Записи (1978–1994). Парадигма: Зб. наук. праць. Львів: Інститут 

українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. 2013. Вип. 7. С.341. 

2 Марків Р. Велична спадщина унікального Вченого. Григорій Нудьга. Біобібліографічний 

покажчик. Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, Андрія Вовчака. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. С.7. 
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непростої біографії дослідника, який пройшов шлях від «ворога народу» з 

відповідним таборовим стажем до «тихого дисидента», на праці якого було 

накладене негласне ідеологічне табу (А. Бурдейний, М. Ільницький, Р. Кирчів, 

Р. Марків, М. Чорнопиский, П. Шкраб’юк). Приділено значну увагу 

експедиційним виїздам фольклориста на Сумщину та Чернігівщину, 

запроваджено до наукового обігу значні пласти архівного матеріалу 

(М. Коломицева). Виходили друком, як правило, у роки відзначення ювілейних 

дат ученого окремі розвідки з оглядом джерелознавчої бази його студій про 

українську пісню у світі (М. Горбаль), окресленням теоретичного опрацювання 

та едиторських принципів при дослідженні козацького епосу (Т. Беценко, 

М. Дмитренко, М. Набок), аналізом розуміння процесу фольклоризації та 

проникнення авторських текстів у поетичну свідомість народу (О. Кузьменко). 

Разом з тим комплексної роботи про теоретико-методологічні засади 

фольклористичної концепції Григорія Нудьги немає ще й досі, що й зумовило 

актуальність нашої праці. 

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

виконано на кафедрі української фольклористики ім. акад. Ф.Колесси 

Львівського національного університету імені Івана Франка в межах 

тематичного плану науково-дослідницьких програм «Етнодуховні та 

культурософські концепти в західноукраїнській літературі й літературознавстві 

першої половини ХХ ст.» (державний реєстраційний номер держреєстрації 

0115U00615, науковий керівник – д. філол. наук, проф. Т.Ю. Салига), «Усна 

народна словесність у науковому висвітленні: історичний дискурс, жанри, 

поетика» (державний реєстраційний номер держреєстрації 0116U002393, 

науковий керівник – д. філол. наук, проф. В.М. Івашків). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Львівського національного університету 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 20 жовтня 

2001 року). 

Мета дослідження полягає у всебічному вивченні наукового доробку 

Григорія Нудьги та осмисленні провідних теоретико-методологічних засад його 



18 
 

фольклористичної концепції, що сформувалися у процесі студіювання 

української усної словесної традиції . 

Реалізація мети передбачає вирішення низки завдань:  

- визначити етапи розвитку, локальні осередки та дослідницьку 

проблематику сучасного нудьгознавства; 

- охарактеризувати процес формування фольклористичного 

світогляду вченого та встановити діапазон його дослідницьких інтересів; 

- зібрати й систематизувати теоретико-методологічні засади 

фольклористичної концепції Г. Нудьги та принципи його пошукової роботи й 

едиторської діяльности; 

- поточнити остаточний перелік об’єктів студій дослідника та 

особливості його генологічного вчення; 

- презентувати найважливіші досягнення і здобутки Г.Нудьги у 

царині дослідницької інтерпретації інтеграції української народної пісенности в 

іноетнічний культурний простір; 

- проаналізувати теоретичні міркування фольклориста про 

особливості жанру народної балади, чумацької пісні у контексті української та 

світової ліро-епічної традиції; 

- висвітлити проблему фольклорно-літературних взаємин 

(фольклоризації авторських текстів українських класиків) у науковому доробку 

Г. Нудьги; 

- простежити інноваційний характер поглядів ученого на явища 

української сміхової культури;  

- окреслити поетапну скерованість наукової діяльності дослідника, 

яка не була односторонньою і могла змінюватися, залежно від об’єкта студій;  

- виявити роль і значення фольклористичного вчення Г. Нудьги для 

подальшого розвитку українського уснословесознавства. 

Об’єктом дослідження є історико-теоретичні фольклористичні праці 

Г. Нудьги та збірники фольклорних і літературних текстів, які упорядкував і 
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підготував до друку дослідник, публікації в українських та закордонних 

виданнях. 

Предмет дослідження – особливості формування дослідницького 

світогляду, діапазон наукових інтересів та теоретико-методологічні засади 

фольклористичної концепції Г. Нудьги. 

Теоретико-методологічною базою дослідження послугували праці 

українських та іноземних учених: О.Вертія, Я. Вільної, А. Вовчака, 

Я. Гарасима, О. Гінди, В. Гнатюка, М. Грушевського, І. Гунчика, В. Давидюка, 

Г. Дем’яна, І. Денисюка, М. Дмитренка, І. Довгалюк, М. Драгоманова, 

Л. Дунаєвської, В. Дяківа, О. Івановської, В. Івашківа, М. Ільницького, 

Р. Кирчіва, Ю. Коваліва, Ф. Колесси, М. Коломицевої, О. Л.Копаниці, 

О. Кузьменко, М. Лисенка, Є. Луня, Р. Марківа, М.Набок, О. Наумовської, 

С. Пилипчука, О. Сліпушко, І. Франка, М. Чорнопиского, Ж. Янковської, 

Л. Яремко, Н. Ярмоленко, Ф. Боденштедта, В. Ентствіла, Р. Кайндля, Т. Ланге, 

М. Мушинки, М. Неврлого, І. Понткре, Г. Трітена, К. Туровського, К. Францоза, 

Я. Чинського та інших науковців. 

Методи дослідження. Наукова реалізація сформульованої мети і завдань 

передбачає залучення різноманітних методологічних стратегій, зокрема в 

дисертації використано теоретичний потенціал та пошукові ресурси 

ґенетичного, естетичного, системного, історико-ґенетичного, порівняльно- та 

культурно-історичного, типологічного, статистичного, текстологічного методів, 

залежно від специфіки конкретного аналізованого явища. При аналізі 

формування фольклористичного світогляду Г. Нудьги застосовано 

біографічний метод.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- запропоновано трактувати теоретико-методологічний підхід 

Г.Нудьги до вивчення процесу інтеграції української думи й пісні в іноетнічне 

середовище як культурологічну теорему; 
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- представлено цілісний огляд сучасних нудьгознавчих досліджень, 

визначено формування трьох наукових осередків з вивчення фольклористичної 

спадщини вченого;  

- проаналізовано історико-ґенетичний, генологічний та едиторсько-

текстологічний аспекти діяльности Г. Нудьги–фольклориста, 

- досліджено різні теоретико-методологічні праці Г. Нудьги, 

монографічні студії, пошукові розвідки передмови до публікації фольклорних 

текстів з примітками та коментарями; 

- уперше об’єктом пильної дослідницької уваги стала теоретична 

розвідка Г. Нудьги «У колі світової культури», яка є своєрідним 

сконденсованим підсумком розгорнутого двотомного корпусу «Українська 

дума й пісня в світі»; 

- виокремлено історико-культурні шляхи та хронологічно послідовні 

етапи інтеграції українського фольклорного мелосу в іноетнічний простір; 

- визначено особливості чужоетнічної рецепції української 

фольклорної пісенности; 

- уточнено вплив академічної атмосфери на формування Г. Нудьги як 

науковця, конкретизовано роль у цьому процесі таких авторитетних 

представників історико-філологічної думки, як М. Возняк, І. Крип’якевич, 

Ф. Колесса; 

- подальший розвиток отримали: 1) вивчення питання внеску 

Г. Нудьги у розвиток фольклористичної науки; 2) висвітлення проблеми 

інтеграції авторських текстів (насамперед, українських класиків) у фольклорне 

середовище; 3) характеристика української сміхової культури як важливого 

маркера національного менталітету;  

- показано, що у складних умовах ідеологічного пресу та офіційних 

заборон Г. Нудьга спромігся на фундаментальне дослідження національної 

самобутности українського фольклору у вимірах різноформатних жанрів. 

Теоретичне значення дисертації полягає в комплексному вивченні 

теоретико-методологічних засад фольклористичної концепції Григорія Нудьги. 
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Отримані у результаті дослідження наукові ідеї можуть слугувати підґрунтям 

для вдосконалення стратегічних підходів при висвітленні розвитку української 

фольклористичної думки ХХ століття. Пошукові аспекти, репрезентовані 

роботі, розширюють термінологічний апарат фольклористики. 

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання 

результатів роботи при викладанні загальних курсів з історії української 

фольклористики, народознавства, фольклорного джерелознавства, текстології 

для студентів філологічних факультетів класичних і педагогічних 

університетів, а також спеціальних курсів із міжкультурної комунікації, 

менеджменту соціокультурної діяльности, усної історії для студентів-

фольклористів, культурних антропологів; укладанні навчальних програм, 

посібників і підручників, хрестоматій, збірників; подані в дисертації додатки 

можуть бути застосовані при організації і проведенні виховних заходів, 

присвячених видатним діячам української освіти та культури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи було 

оприлюднено в доповідях на наукових форумах: Ювілейній академії, 

присвяченій 90-річчю від дня народження Григорія Нудьги (Львів, 2003), 

Міжнародній конференції «4-й Оломоуцький симпозіум україністів» (Оломоуц, 

2008), Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: школи, 

постаті, проблеми» (Львів, 2008), Міжнародній науковій конференції «Східно-

християнські сакральні пам’ятки в словацько-польсько-українському 

пограниччі» (Свидник, 2009), Всеукраїнських наукових фольклористичних 

читаннях, присвячених професору Лідії Дунаєвській (Київ, 2008, 2011), 

Науковій конференції «Світові виміри української культури» (Львів, 2013), 

Всеукраїнській науковій конференції «Не попіл слів, а серця жар»: філологічні 

обрії Івана Денисюка (Львів, 2014), П’ятих Колессівських читаннях (Львів, 

2015), Міжнародному науковому конґресі «Іван Франко: Я єсть пролог…» 

(Львів, 2016), Міжнародній науковій конференції «Україністика і слов’янський 
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світ» (Белград, 2016), Міжнародній науковій конференції «Сьомі Колессівські 

читання» (Львів, 2019).  

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дослідження викладено у 7 публікаціях: 5 статей – у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття – у закордонних фахових виданнях (українською 

мовою), а також 1 – у додаткових публікаціях. Усі статті написані одноосібно. 

У доробку дисертантки немає публікацій, виконаних у співавторстві. 

Структура та обсяг дисертації. Структуру роботи визначено метою та 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять 

підрозділи, висновків, списку використаної літератури, списку використаних 

джерел і додатків. Основний текст викладено на 166 сторінках, повний обсяг 

роботи становить 200 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОСТАТЬ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ  

У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 

1.1. Григорій Нудьга у науково-критичній рецепції та оцінці 

дослідників. 

Історіографію нудьгознавчих праць і розвідок можна структурувати за 

часом їх написання, об’єктом рецепції та інтерпретації, стилістикою 

висвітлення досліджуваної постаті з урахуванням суспільного тла чи панорами 

української гуманітаристики ХХ століття. Без сумніву, перші оцінки наукових 

ідей Григорія Нудьги віднаходимо, як це не парадоксально, у доносах на нього 

співробітників Інституту фольклору, метою яких було скерувати жорна 

репресивного млина на молодого й амбітного україноцентричного 

фольклориста. І хоча звинувачення у націоналізмі не претендує на об’єктивний 

аналіз перших розвідок ученого, проте чітко свідчить про велику увагу 

дослідника-початківця до національних особливостей української фольклорної 

традиції як на рівні жанру, так і у вимірах вивчення текстових особливостей 

народнопоетичних творів. 

Ще одним прижиттєвим рецептивно-критичним пластом є ціла низка так 

званих чорних видавничих рецензій на рукописи автора. У кожному разі 

машинописний варіант монографії «Українська пісня серед народів світу» 

(вийшла друком у видавництві «Музична Україна», 1973 р.) може стати 

своєрідним рекордсменом у цій ділянці, адже на нього було організовано 31 

закриту внутрішню рецензію, абсолютна більшість яких (за винятком однієї) 

несподівано для видавництва виявилися схвальними1. Цей факт переконує нас у 

тім, що навіть у часі панування тоталітарного режиму наукова етика та 

академічна гідність були не таким вже випадковим явищем, а до певної міри 

системним. Поодинокі прояви недобросовісности й колаборанства теж мали 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: у 2-х кн. Львів. 1997. Кн. 1. С.6. 
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місце, як про це дізнаємося з інституційного переслідування Григорія Нудьги, 

привласнення результатів його наукової праці й опублікування їх під 

прізвищами інших дослідників, заборон на друк статей і розвідок під власним 

іменем та цілковитої відсутности поступу у його кар’єрному рості – на посаді 

молодшого наукового співробітника Інституту фольклору Академії наук 

України розпочав наукову діяльність у 1937 році і з такої ж посади відділу 

літератури Інституту суспільних наук України у Львові (тепер Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) був звільнений на пенсію 

року 1973.  

З прижиттєвих видань, які отримали належну оцінку на сторінках 

офіційної преси, найбільше пощастило книзі Г. Нудьги «Слово і пісня», 

розлогою рецензією на яку відгукнувся В. Брюховецький, принциповість і 

вимогливість якого як наукового критика не викликають жодних застережень. 

Насамперед рецензент акцентує на манері дослідницької нарації та стилістиці 

викладу матеріалу в аналізованого автора. «Цього року, – пише критик, – 

видавництво «Дніпро» випустило книжку статей «Слово і пісня», в якій 

розповідь про революційні пісні, про феномен українських дум, про багатющу 

традиціями баладну творчість нашого народу ведеться настільки захоплююче, 

цікаво, що не помічаєш, що перед тобою тільки факти, тисячі звичайних 

фактів»1 Крім того, вдумливий реципієнт висновкує, що погляд на народну 

пісню у Г. Нудьги вражаюче широкий. На його думку, є два фольклорні жанри, 

яким дослідник віддає особливу увагу, – дума й балада. Безперечно, це не 

випадково. Розвиваючись у XVI – XVIII століттях паралельно, вони являли в 

українській народнопоетичній творчості ніби два крила – епічна дума, що їй 

немає аналога в культурах інших народів, і жанр ліро-епічної поезії – балада, 

довершені зразки якої становлять коштовну оздобу в світовій скарбниці 

людської духовности2.  

                                                             
1 Брюховецький В. «Наша дума, наша пісня…». Молода гвардія. 1985. 6 груд. 

2 Там само. 
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Окрім цього солідного історико-критичного огляду, маємо ще декілька 

науково-популярних есеїв П. Ротача1, М. Сердечного2, В. Сандула3, 

М. Мінтенка4, оформлених як відгуки на фольклористичні розвідки Г. Нудьги у 

краєзнавчих пресових виданнях. 

У перші роки відновлення державної самостійности України з нагоди 70-

літнього ювілею сподвижника української фольклористичної науки виходять 

друком до певної міри пафосні статті Р. Братуня «Відкривач духовних скарбів»5 

і Р. Горака «Дороги страдництва й надії»6, у яких автори зосереджуються, як 

можна дізнатися вже з самих назв, на висвітленні стражденного життєпису 

ювіляра, поцінуванні його головних заслуг для розвитку національної 

гуманітаристики та аналізі внеску у теорію фольклорно-літературної 

жанрології. Зокрема, Р. Братунь особливо підкреслює баладознавчу концепцію 

Г. Нудьги, відзначаючи, що книга «Українська балада» – знову ж перша 

синтетична спроба розвідки на цю тему, розкриває багатство баляди як жанру в 

нашій поезії, її національний кольорит»7. Натомість, Р. Горак підкреслює 

значущість джерелознавчої методи дослідника та її україноцентричну 

спрямованість, адже саме «логікою фактів, а не бездоказовою ламентацією, 

засвідчує він, всупереч загальноприйнятій тенденції, що одним з 

найголовніших атрибутів козацької державності була українська мова»8. 

Огляд газетних рецензій і відгуків на фольклористичну діяльність 

Г. Нудьги буде неповним, якщо оминути ваговиту статтю М. Ільницького 

«Українська дума і пісня в світі», опубліковану на шпальтах часопису 

«Zakordonna Gazeta» 1998 року. Автор розвідки досить точно окреслив наукові 

                                                             
1 Ротач П. З любовʼю до пісні і слова. Трибуна хлібороба. 1985. № 147 (6485). 7 груд. 

2 Сердечний М. «Як квіти на луках». Життя і слово. 1986. 16 черв. 

3 Сандул В. Спрагле бажання діяльності. Комуністичним шляхом. 1988. січень. 

4 Мінтенко М. До криниці душі народної. Радянське село. 1989. 2 лист. 

5 Братунь Р. Відкривач духовних скарбів. Шлях перемоги. 1993. №14(2034). 3 квіт. 

6 Горак Р. Дороги страдництва й надії. Просвіта. 1993. Січень. 

7 Братунь Р. Відкривач духовних скарбів. Шлях перемоги. 1993. №14(2034). 3 квіт. 

8 Горак Р. Дороги страдництва й надії. Просвіта. 1993. Січень. 
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інтереси ученого та його пошукові пріоритети. «Діапазон наукових інтересів 

Григорія Нудьги, – пише він, – охоплював такі кардинальні питання розвитку 

української літератури, як взаємини усного і писаного художнього слова, 

звʼязок духовного життя України в епоху Відродження та пізніші часи з 

науковою і культурною атмосферою країн Західної Європи, зокрема навчання 

українських студентів в європейських університетах, розвиток літературних 

жанрів (балада, дума, пародія, чумацькі пісні), нарешті шляхи української пісні 

і думи до близьких і далеких сусідів»1. Разом з тим у рецензії констатовано 

фундаментальне значення фольклористичних ідей ученого для подальшого 

розвитку новітніх народознавчих стратегій, адже «жоден з майбутніх 

дослідників народнопісенної творчості не обійдеться без книжки Григорія 

Нудьги про українську думу і пісню в світі, без інших його праць»2. 

Пожвавлення дослідницького інтересу до фольклористичних, 

літературознавчих та історико-культурологічних праць Г. Нудьги простежуємо 

вже у незалежній Україні, особливо в роки відзначення його 90-літнього та 100-

літнього ювілеїв після смерті фольклориста. До того ж жанрову палітру 

нудьгознавчої лектури цих ювілейних років (2003 і 2013) суттєвого збагачують 

талановито написані спогади його приятелів і колег по роботі в Інституті. Серед 

них Микола Ільницький, Богдана Криса, Андрій Пашук, Василь Горинь, Петро 

Шкраб’юк, Феодосій Стеблій, Степан Стойко та ін.  

 Поза сумнівом, важливим набутком української фольклористичної науки 

стала публікація найповнішого варіанту праці Г. Нудьги у 2-х томах 

«Українська дума і пісня у світі» у 1997–1998 роках уже після смерті вченого 

стараннями його дружини Анастасії Нудьги та завдяки підтримці і фінансовому 

сприянню Інституту народознавства НАН України та Міжнародного фонду 

«Відродження». На жаль, на деяких сторінках цього цінного видання можна 

натрапити на фактологічні неточності, які варто занести до редакторського 

недогляду, але аж ніяк не до помилок самого автора. Зокрема, на сторінці 144 

                                                             
1 Ільницький М. Українська дума і пісня в світі. Zakordonna Gazeta. 1998. May 16–31. P.7. 

2 Там само. 
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другого тому при висвітленні захоплення українським козацтвом і його 

ватажками в тогочасній Голландії зазначено, що В. Гондіус вигравірував у 1615 

році портрет Богдана Хмельницького, який мав неабияку популярність у країні. 

При розгляді англо-українських міжкультурних взаємин та дипломатичних 

зв’язків часи Олівера Кромвеля окреслено як XVIII століття (С.151), що, 

зрозуміло, не відповідає історичним реаліям. Проте ці поодинокі недохопи не 

впливають на загальну теоретико-методологічну значущість цього 

фундаментального історико-культурологічного трактату та не знижують його 

актуальності особливо в умовах формування контурів національної 

ідентичності українців та визначенні місця і ролі української культури у 

європейському цивілізаційному полілозі з огляду на євроінтеграційні 

перспективи незалежної України. Характеризуючи особливості 

методологічного інструментарію Г. Нудьги, автор передмови до двотомника 

Р. Кирчів цілком слушно спостеріг: «Свою розповідь про українську пісню в тій 

чи іншій країні дослідник компонує не за якоюсь наперед заданою схемою, а за 

логікою історичної послідовності фактів і з’ясування умов, причин та потреб, 

якими в кожному конкретному випадку детермінувався такий імпорт. Кожний з 

розділів праці не просто несе якусь нову інформацію про те, як і коли, при яких 

обставинах приходили українська пісня і дума до громадян різних країн, як 

перекладалися, переспівувалися, передавалися різними мовами, 

використовувалися, оцінювалися, характеризувалися вченими і культурними 

діячами різних народів, а й освітлює якісь нові грані й особистості цього 

поліфункціонального культурного процесу»1. Як бачимо, у цих міркуваннях 

зроблено суттєвий акцент на відкривавчому аспекті фольклористичних пошуків 

Г. Нудьги, важливість якого підсилюється усвідомленням того, що переважну 

більшість фактологічного матеріалу було зібрано завдяки особистим контактам 

автора у непростих умовах радянського режиму із його залізною завісою.  

                                                             
1 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Нудьга Г. Українська дума і 

пісня в світі : у 2 кн. Львів. 1997. Кн. 1. С. 25. 
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Про колосальну ерудицію ученого свідчить доволі розлога джерельна база 

дослідження, класифікацію якої успішно здійснила М. Горбаль. Отож, за її 

спостереженнями і підрахунками, «дослiдник опирався на таку лiтературу: 

Перша група: газети, усього 32 назви, в т. ч. 22 iншомовнi. Двi газети – з кiнця 

ХІХ ст. («Буковинa», 1897) та («The Saturday Review», 1875). Інші газети – ХХ 

століття. До другої групи я віднеслa серiйнi видання, куди входять журнaли, 

збiрники тa вiсники. Усього 192 назви, з них 105 – iншомовнi. За часовою 

характеристикою – два видання XVI-го ст., за 1585 та 1587 рр. (Descripţie 

Veteris et novae Poloniae – Ark.D.– L. I. та Libri VIII. – Kraków, 1587); одне – 

XVII ст. (The London Gazette. – 1648); шiсть видань – XVIII с., за 1740, 1790, 

1792, 1794 та 1799 рр. (Vlastimil. – 1740; Новый российский песенник, или 

собрание любовних хороводных, пaстуших... 145 песен. – Спб., 1790 (1791 ?).– 

Ч. 1.– № 2; Новый российский песенник, или собрание разных песен с 

приложенными нотaми, которые можно петь на голосaх, игрaть нa гуслях, 

клaвикордах, скрипкaх и дyховых інструментах. Иждивением Т. Полежaева. – 

1792. – Ч. 1. – № 1; Российскaя Эрaта. Собрaл и сочинил Михайло Попов. – 

Спб., 1792. – Ч. III. – № 3; Сaмый новейший отборнейший московский и сaнкт-

петербургский песенник. – М., 1799. – № 11Ф; Собрание новейших песен. – 

Спб., 1794. – Ч. 1. – №7). Iншi видaння – XVIII та XIX столiття. І остaння, 

найбiльша групa включaє моногрaфiчнi дослідження, куди входить 365 нaзв. З 

них 244 – іншомовні, точнiше, правопису латинкою. За часовою 

характеристикою: XVI ст. – дев’ять назв, за 1541, 1549, 1561, 1575, 1584, 1586, 

1599 рр. (Krassinii Ioannis. Poloni  Boloniai, 1574; La cosmographie universelle 

d’Andre Thеvet. – Paris, 1575; Mǔller l. Sentetzionalische Historien. Leipzig, 1586; 

Münster S. Cosmographie oder Beschreibung aller Länder. Basel, 1541; Mǔnster S. 

Cosmographie oder Beschreibung aller Lánder. – Basel, 1541; Rerum 

Moscoviticarum Commentarii. – Wien, 1549, а тaкож нaзванi уже попередньо за 

1561, 1584 та 1599 рр.). Iншi видання – пiзнiшого чaсу»1. 

                                                             
1 Горбаль М. Джерельна база для написання «Української думи і пісні в світі» Григорія 

Нудьги. Народознавчі зошити. №4 (112). 2013. С. 681. 
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У 2006–2007 рр. завдяки наполегливості і зусиллям кафедри української 

фольклористики ім. акад. Ф. Колесси (особливо завідувача кафедри В. Івашківа 

та доцентів А. Вовчака, Р. Марківа) виходять друком два важливі видання, що 

мають безпосереднє відношення до подальшого розвитку сучасного 

українського нудьгознавства. Спершу у серії філологічного факультету ЛНУ ім. 

Івана Франка «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» вперше було 

опубліковано теоретичну розвідку Г. Нудьги «У колі світової культури», яка є 

своєрідним заключним акордом студії «Українська дума і пісня в світі» і довго 

залишалася у рукописному варіанті, перебуваючи серед великого числа 

матеріалів приватного архіву фольклориста. Вже на перших сторінках цієї 

місткої й теоретично насиченої розвідки дослідник формулює цілий комплекс 

панорамних проблем, пов’язаних з особливостями осмислення такого 

складного й амбівалентного явища, як діалог міжнаціональних культур. Це та 

своєрідна “гущавина питань”, яку на зламі ХІХ–ХХ ст. своїми 

фольклористичними студіями порушував один з найавторитетніших наших 

гуманітаріїв Іван Франко. Отож, щоб виразніше збагнути неабиякий авторитет 

нашої фольклорної пісенності у колі світової культури, на глибоке переконання 

Г. Нудьги, треба вияснити «джерела, що породили таку багату поезію, [...] 

відомості про пісню і музику східних слов’ян; чи є про це щось в іноземних 

джерелах; як сприйняли там «просту, шляхетну» українську пісню, у якій дав 

себе знати «найделікатніший музичний смак» народу [...], де причини успіху 

української пісні за кордоном [...], що більше привертало увагу народів світу — 

поетичний текст чи мистецьки довершена мелодія наших пісень і дум». Як 

бачимо з цієї розлогої запитальної політезії, вчений ставить перед собою 

надзавдання, наукова реалізація якого вимагає володіння своєрідним 

концептуальним синтезом одразу кількох академічних методів і напрямків у 

фольклористиці порівняльно-історичного, типологічного, генетичного, 

естетичного, соціологічного, дифузіонізму тощо. Можемо з усією певністю 

сказати, що, попри всю складність так широко сформульованої мети 

дослідження, Григорій Нудьга усе ж зумів здійснити ґрунтовну 
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фольклористичну студію, яка у просторово-часових цивілізаційних 

координатах висвітлює інтеграцію української пісенної культури у світову як 

на рівні запозичення окремих змістово-сюжетних елементів, так і в процесі 

глибинного проникнення у свідомість представників іноетнічного середовища1. 

Іншим, не менш важливим, науково-довідковим виданням стала праця 

«Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик» (наукове упорядкування 

В. Івашківа, Р. Марківа. А. Вовчака), яка суттєво доповнила попередній 

бібліографічний реєстр дослідницької спадщини Г. Нудьги, що його здійснила 

М. Вальо 1988 року. Книгу структуровано таким чином, що, окрім 

хронологічно розташованого статистичного переліку різноформатних наукових 

та науково-популярних публікацій дослідника з відповідним номенклатурним 

описом, до неї увійшла ґрунтовна передмова Р. Марківа «Велична спадщина 

унікального Вченого», біографічний нарис А. Бурдейного «Життєвий шлях 

Григорія Нудьги» та ціла низка цікавих й маловідомих життєписних матеріалів 

самого автора, що рельєф ніше розкривають складні перипетії його людської і 

наукової долі в умовах комуністичного режиму та політичного переслідування. 

Зокрема, мінорна тональність «Колимських нотаток» є промовистою 

ілюстрацією до такої трагічної сторінки нашої історії, як розстріляне 

відродження та сплановане винищення української свідомої інтелігенції. На 

думку Р. Марківа, «важливо пам’ятати, що концепції видатного україніста 

сучасної доби Григорія Нудьги виростали в умовах тоталітаризму, що знищував 

будь-який вияв націоналізму, українськости, наукового плюралізму. Однак 

прозорість і твердість наукового стилю дали можливість ученому виразно і 

недвозначно проводити ідею унікальности українського народу, його 

неперевершеного фольклору і надзвичайно багатої літератури, неймовірно 

мелодійної музичної спадщини, глибинного зв’язку з предківською духовною 

культурою. Усна поетична творчість є виразником і втіленням ментальності і 

                                                             
1 Гарасим Л. «Із словом в серці, з піснею в душі». Нудьга Г. У колі світової культури. 

Упорядкування Р. Марківа. Львів. 2006. С.438. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, 

проблеми». Вип. 6). 
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духовного багатства Українця, література – відображенням його 

найсокровенніших прагнень і почувань, а історія – шляхом виявлення цього 

потенціалу, – самі ці ідеї обстоював Григорій Нудьга, наголошуючи на 

свободолюбстві та незалежності Українського Духа, свято сповідуючи вищість 

українського художнього СЛОВА і його вагомої ролі в новітній історії 

України»1. 

2010 року життєвому шляху і науковому доробку Г. Нудьги присвячено 

значну частину 43 номера «Вісника Львівського університету. Серія 

філологічна». Цьому виданню передувала ювілейна академія 2008 року, 

проведена у Львівському національному університеті імені івана Франка з 

нагоди 95-річчя від дня народження Г. Нудьги. У мемуарній рубриці згаданого 

вісника власними спогадами про розкіш спілкування та інституційну співпрацю 

з видатним українським фольклористом поділилися М. Ільницький, С. Стойко 

та виконавиця народних пісень М. Галій-Моравська. Теоретико-методологічні 

розвідки Р. Кирчіва. М. Чорнопиского, М. Дмитренка, О. Кузьменко, В. Федас 

та Д.Кобцева скеровані на вивчення окремих напрямків гуманітаристичної 

концепції дослідника – від світової рецепції української усної словесности та 

поширення нашої пісенности за кордоном до теоретичних питань 

фольклоризації літературного тексту. Зосереджено увагу також на проблемі 

осмислення сатиричних жанрів і творів героїчного епосу українців ув 

історичній перспективі. 

У зворушливих і натхненно написаних споминах про свого колегу і, 

певною мірою, учителя М. Ільницький фокусує увагу читача на тій 

несправедливості, яку постійно демонструвала офіційна влада стосовно 

непокірного українознавця. «Він, – пише літературознавець – був 

найерудованішим ученим в Інституті суспільних наук серед філологів, але не 

піднявся вище молодшого наукового співробітника, листувався з ученими 

                                                             
1 Марків Р. Велична спадщина унікального Вченого. Григорій Нудьга. Біобібліографічний 

покажчик. Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, Андрія Вовчака. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. С. 30. 
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багатьох країн і одержував запрошення на міжнародні наукові конференції, але 

його ні разу не пустили за межі СРСР, написав книжку глибоких наукових 

досліджень і був посланий на пенсію у 60 років – найпродуктивніший для 

гуманітарія вік»1. 

Задушливі умови тоталітарного режиму сприяли стиранню до певної міри 

формального поділу науковців на природничників і гуманітаріїв, а натомість на 

перший план виходило розмежування на основі світоглядних розбіжностей, 

тобто були ті, хто не боявся демонструвати своїх україноцентричних 

уподобань, й ті, які мовчки прислуговували партійній номенклатурі. Без 

сумніву, національна налаштованість біолога за фахом С. Стойка не могла не 

позначитися на його приятелюванні із Г. Нудьгою, який активно залучав 

інтелектуальний потенціал колеги-природничника до власних гуманітарних 

наукових пошуків. Саме мемуарні рядки С. Стойка привідкривають для нас 

лаштунки творчої лабораторії, у якій працював дослідник української думи і 

пісні в світі: «Як відомо, Григорій Антонович значну частину свого життя 

присвятив дослідженню пісенної творчості нашого народу, зокрема 

популярності української пісні серед народів світу. Вивчаючи цю тему, він 

просив мене перекладати з угорської, чеської та словацької мов деякі відгуки 

зарубіжних музикознавців. Подяка вченого з цього приводу є у праці 

“Українська пісня у світі” (1989). Працюючи з ним, я був здивований 

географічними масштабами зібраного матеріалу. Його картотекою про пісенний 

фольклор була заповнена велика шафа»2.  

Фольклористичний вишкіл Г. Нудьги іноді потребував відірвання від 

кабінетної роботи і спілкування як з носіями уснословесної традиції, так і з 

окремими професійними виконавцями народнопісенних текстів. Про його 

позицію стосовно необхідности фіксації залишків фольклорної традиції та 
                                                             

1 Ільницький М. Запитання, яке залишилося без відповіді. Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2010. С. 6. 

2 Стойко С. Спогади про Григорія Нудьгу (деякі аспекти співпраці з ученим). Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 

С. 9. 
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популяризації народнопоетичного мелосу дізнаємося з ювілейної сильветки 

М. Галій-Моравської: «Я часто співала на Франківських концертах у музеї 

Івана Франка, що на вулиці його імені. Концерти відбувалися біля музею в 

саду, оскільки у будинку всі слухачі не вміщалися. Коли на дворі була погана 

погода, то концерти змушені проводити у приміщенні. На деяких концертах був 

присутній Г. Нудьга. Він завжди після виступів підходив до мене, прихильно 

відгукувався про мій спів. Особливо йому подобались у моєму виконанні пісні, 

які записав І. Франко, – “Ой зацвіла черемшина зрісна” та “Ой там за горою, та 

за кремінною”, які я співала “a capella”. Просив, щоб я записала їх на радіо для 

більшої популяризації. Одним із перших, як і моя мама, він порадив мені 

записувати слова та мелодії пісень з мого рідного міста, села моїх батьків, 

родини і взагалі ті, які я чула, які мені подобались, а також радив фіксувати 

інформацію про історію та виникнення цих пісень»1. 

Наукові пошуки Г. Нудьги дуже часто мали ретроспективний характер, 

тобто були скеровані на скрупульозне вивчення явищ нашої історії, 

простеження ґенези та з’ясування проявів національної ментальности у 

фольклорних і літературних жанрах, встановлення місця і ролі малознаних 

персоналій у формуванні культурного обличчя нації. Словом, він усіляко 

намагався наповнити недостатньо вивчений простір нашого минулого чіткими 

національними координатами і постатями, конкуруючи на цьому полі з 

офіційною промосковською історіографією. Об’єктивний джерелознавчий 

інструментарій дослідника здебільшого був набагато переконливішим за 

пропагандистські гасла прибічників. І це чи не найбільше дратувало його 

світоглядних опонентів. Має абсолютну слушність М. Чорнопиский, 

стверджуючи, що «історико-літературні позиції Г. Нудьги фундаментально 

заперечували ідеологічні директиви імперського москвоцентричного так 

званого марксистсько-ленінського літературознавства, зокрема щодо давнього 

                                                             
1 Галій-Моравська М. Людина і Вчений з великої букви (до 95-річчя від дня народження 

Григорія Нудьги). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка. 2010. С. 17. 
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українського письменства, з-під якого було викрадено фундамент княжої доби 

для “древнерусского”. Не випадково відділ давньої української літератури в 

академічному Інституті літератури за владарювання таких прислужників 

Москви, як Шамота та Маланчук, був ліквідований, а захист, наприклад, 

докторської дисертації С. Пінчуком про “Слово о полку Ігоревім” обернувся 

брутальною екзекуцією для українських літературознавців. За московською 

директивою українська культура, література, як і мова, мали існувати тільки 

позаду “передової” російської культури»1. 

Як відомо, проблему національної специфіки української усної словесності 

у ХХ ст. дослідники неодноразово розглядали крізь генологічну призму, 

виходячи із загальних принципів унікальности у цьому плані щонайменше двох 

жанрів – щедрівки й думи. Питанню з’ясування думознавчих поглядів 

Г. Нудьги присвятили свої статті М. Дмитренко2, М. Набок3, Т. Беценко4. 

Підсумовуючи власні спостереження стосовно цієї проблематики, 

М. Дмитренко робить висновок: «Г. Нудьга неодноразово наголошував: думи – 

національний реалістичний епос; за ґенезою це жанр народнопоетичної 

творчості, що виник десь перед ХVІ ст. як продовження епічних традицій, що 

свої витоки мали в давніших ліро-епічних похоронних піснях, які, своєю 

                                                             
1 Чорнопиский М. Найдавніша віршована сатира в літературній інтерпретації Григорія 

Нудьги Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка. 2010. С. 27. 

2 Дмитренко М. Григорій Нудьга і дослідження українських народних дум. Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 

С. 31–40. 

3 Набок М. Наукова спадщина Григорія Нудьги і формування основоположних підстав 

дослідження українських народних дум. Народознавчі зошити. №4 (112). 2013. С. 699–701.  

4 Беценко Т. Дослідження Григорія Нудьги про народні думи. Народознавчі зошити. №4 

(112). 2013. С. 693–695. 
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чергою, виникли з народних голосінь. Учений не ототожнював дум із піснями, 

як це робила більшість дослідників»1.  

Ще від часів зародження фольклористичної науки в добу романтизму 

однією з методологічно продуктивних була проблема фольклорно-літературних 

взаємин, над якою застановлялися представники різних наукових течій і шкіл. 

М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко, 

М. Грушевський, Ф. Колесса та багато інших знавців усної словесності 

висловлювали власні погляди на характер її взаємодії з артистичним 

письменством, починаючи ще дружинно-князівських часів. У ХХ столітті ця 

проблематика термінологічно сфокусувалася на двох пріоритетних явищах –

фольклоризму літературної творчості та фольклоризації авторських текстів. З 

огляду на те, що значну частину своїх теоретичних публікацій та едиторської 

практики Г. Нудьга присвятив пісням літературного походження, процеси 

фольклоризації докладно представлені у його науковій концепції, про що 

дізнаємося з фахових статтей О. Кузьменко. На її глибоке переконання, 

«учений окремо зупинявся і на більш загальних чинниках фольклоризації, 

зокрема на особливостях пам’яті носія фольклору, що стосується теоретичних 

пошуків сучасної контекстуальної фольклористики. Концептуальна вісь текст–

контекст, у дослідницьких розвідках Г. Нудьги набувала дуже чітких і виразних 

пояснень. Він був переконаний у тому, що “зрада пам’яті” не є чинником 

фольклоризаційних змін, такі зміни є випадкові. Погіршення та перекручення у 

пісні – стверджував Г. Нудьга, – “потім не прививаються в народі, далі одної 

особи не йдуть”2. 

Цікавий підхід до залучення наукових надбань Г. Нудьги в освітній процес 

викладання шкільних мовно-літературних курсів пропонує Д. Кобцев. 

                                                             
1 Дмитренко М. Григорій Нудьга і дослідження українських народних дум. Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 

С. 35. 

2 Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія 

Нудьги. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка. 2010. С. 45. 



36 
 

Промовисті факти проникнення і міжкультурної дифузії, які наводить у своїх 

численних публікаціях фольклорист, повинні стати предметом пильної 

вивчення з боку вчителів-словесників, бо ця інформативна база виконує 

пізнавальну і виховну функції. «Такий ознайомлювальний текст, – стверджує 

автор публікації, – орієнтує на подальшу конкретизацію у використанні 

засадничих положень фольклористичних досліджень Г. Нудьги у процесі 

міжпредметної інтеграції: українська мова – українська література. Програми 

цих шкільних курсів передбачають ледь означені пунктирні окреслення певних 

обрисів-координат функціонування українського фольклору в широкому 

контексті, зокрема і його світової рецепції не лише на рівні запозичень змісту 

чи мелодики, але й у глибинних пластах психіки осіб чужого національного 

середовища. Саме цей момент вимагає багатьох доповнень, уточнень 

пошукового плану, чим учитель може зацікавити учня»1.  

У 2013 році до столітнього ювілею Григорія Нудьги було проведено цілу 

низку науково-практичних форумів, матеріали яких опубліковано у відповідних 

збірниках праць. Особливу увагу варто звернути на перший розділ сьомого 

номера видання «Парадигма»2 за 2013 рік, що має назву «100 років Григорія 

Нудьги» і вміщує результати наукової конференції «Світові виміри української 

культури» (Львів, 22 січня 2013), присвяченої сторічному ювілею відомого 

українського літературознавця, фольклориста і культуролога, яку організували 

та провели спільно Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича та Благодійний 

фонд «Фундація ім. Григорія Нудьги». Ця конференція була одним із 

академічних заходів на вшанування пам’яти про вченого, що її розпочала 

кафедра української фольклористики ім. акад. Ф. Колесси Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Працюючи над відповідною 

науковою темою, як було вже зазначено, львівські фольклористи, опублікували 
                                                             

1 Кобцев Д. Світова рецепція українського фольклору в соціокультурній змістовій лінії 

шкільного курсу української мови (за працями Григорія Нудьги). Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2010. С. 58.  

2 Парадигма: Зб. наук. праць. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України. 2013. Вип. 7. 480 с. 



37 
 

біобібліографічний покажчик ученого. Праця, окрім бібліографічних даних, 

містить ще й автобіографію Г. Нудьги, його спогади та світлини. 

Матеріали, що сформували цілий розділ «Парадигми», відрізняються за 

жанром, наповненням і змістовно. Маємо тут мемуарний підрозділ (Л. Сеник, 

А. Пашук, М. Ільницький, В. Горинь, Ф. Стеблій), де автори з відстані часу 

аналізують особисте спілкування з ученим, яскраво відтворюючи атмосферу 

зустрічей та розмов із ним, а також висловлюють власне ставлення до подій, 

пов’язаних з його переслідуванням і звільненням з Інституту суспільних наук, 

що негативно позначилося не лише на його особистій науковій біографії, але й 

на тогочасному гуманітарному просторі Львова. Окрім споминів, опубліковано 

деякі тексти, виконані як есеї (П. Шкраб’юк, Ю. Волощак). Цей жанр, без 

сумніву, заслуговує на читацьке сприйняття, хоч і досить нечисельно 

представлений в академічному контексті. Нарешті, суто наукові статті з 

аналізом концепцій Г. Нудьги, його генологічних праць (Н. Віннікова) та 

цікавими спостереженнями про вибір об’єкта дослідження, який би був 

суголосний особі самого дослідника (Б. Криса). Насамкінець – матеріали, що 

скоріш за все мають опосередковану дотичність до наукової діяльности 

Г. Нудьги, але разом з тим вартісні з огляду на широкий діапазон його 

дослідницьких зацікавлень (А. Бурдейний, О. Лісняк, В. Пащенко). Окремо 

варто наголосити на статті з ідеологічним підґрунтям (зокрема публікація 

М. Чорнопиского), які треба сприймати як своєрідні документи науково-

публіцистичного тезаурусу української гуманітарної думки. Все це разом 

виформовує панораму сучасних поглядів на спадщину Г. Нудьги, а також є 

свідченням методологічного плюралізму нашої нинішньої гуманітаристики. 

Значну частину матеріалів конференції на пошану ювілейної дати, зокрема 

тих, які висвітлювали життєвий та творчий шлях науковця або розкривали 

народознавчу тематику, було опубліковано у 4-му номері наукового журналу 

«Народознавчі зошити» за 2013 рік (Інститут народознавства НАН України). 

Прикро, але серед авторів, які сформували нудьгознавчий підрозділ цього числа 

авторитетного фахового часопису, натрапляємо на кричущий факт академічної 
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недоброчесности у формі плагіату ідей інших фольклористів. Зокрема, у статті 

Н. Бобрової «Фольклористична діяльність Г.А. Нудьги»1 маємо цілу сторінку 

слово в слово переписаного тексту з передмови Р. Марківа до 

біобібліографічного покажчика «Велична спадщина унікального Вченого», 

надрукованої на шість років раніше. Зрозуміло, що й у переліку використаних 

джерел про названу передмову не згадано.  

Предметом спеціального розгляду фольклористична спадщина Григорія 

Нудьги стала в успішно захищеній 2015 року дисертаційній роботі випускниці 

аспірантури кафедри фольклористики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка М. Коломицевої2. Метою 

цієї розвідки, як дізнаємося з автореферату, «є заповнення інформаційної 

лакуни з історії вітчизняної фольклористики через уведення до наукового обігу 

не оприлюдненого досі фактологічного матеріалу щодо біографічних даних 

Г. Нудьги, його фольклорних записів та фольклористичних праць»3. Таким 

чином, дослідниця окреслила для своїх наукових пошуків насамперед завдання 

джерелознавчого характеру, а саме залучення у фольклористичний процес 

архівного матеріалу щодо найбільш повного висвітлення життєпису вченого, 

його експедиційної діяльности та фіксації народнопоетичних текстів. 

Концептуалістичні засади теоретичних напрацювань Г. Нудьги відійшли на 

задній план дослідження і конспективно окреслені лише у третьому розділі 

дисертації. Цього аж ніяк не достатньо, аби комплексно розкрити теоретико-

методологічні підвалини фольклористичної концепції дослідника, аналіз яких є 

досі актуальним і слабо зреалізованим. 

Таким чином, науково-критичну рецепцію дослідницької візії Г. Нудьги 

складають різножанрові публікації. Серед надбань сучасного українського 

                                                             
1 Боброва Н. Фольклористична діяльність Г.А. Нудьги. Народознавчі зошити. №4 (112). 

2013. С. 702–704. 

2 Коломицева М.О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги. Автореферат дисертації 

на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук (спеціальність 10.01.07 – фольклористика). Київ: 

КНУ імені Тараса Шевченка. 2015. 20 с. 

3 Там само. С.1. 
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нудьгознавства є газетні і видавничі рецензії та відгуки, ювілейні сильветки, 

мемуарні дописи, аналітичні статті та одна дисертаційна праця. Предметом 

розгляду дослідників-фольклористів та літературознавців ставали погляди 

ученого на взаємини усного і писаного художнього слова, його розуміння 

звʼязку духовного життя України в епоху Відродження та пізніші часи з 

науковою і культурною атмосферою країн Західної Європи, висвітлення 

навчання українських студентів в європейських університетах, участь у 

фольклорних експедиціях для формування архіву народознавчих матеріалів 

Інституту фольклору, характеристика розвитку літературних жанрів (балада, 

дума, пародія, чумацькі пісні), врешті магістральні шляхи інтеграції української 

пісні і думи у культурний простір близьких і далеких сусідів. Проте до сьогодні 

ще немає окремої комплексної розвідки, яка була б присвячена всебічному 

з’ясуванню теоретико-методологічних засад фольклористичної концепції 

Григорія Нудьги та визначенню ролі його наукових ідей для розвитку 

сучасного українського уснословесознавства.  
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1.2. Формування фольклористичного світогляду та діапазон наукових 

інтересів Григорія Нудьги. 

 

Розвиток української фольклористичної думки початку ХХ ст. був 

скерований переважно на теоретичне осмислення зібраного величезного пласту 

фольклорно-етнографічного матеріалу та вдосконалення наукової методології 

вивчення фольклорних жанрів. Однак після жовтневого перевороту 1917 р. й 

пізнішої окупації значної частини України із входженням її до складу 

більшовицького СРСР методологічний плюралізм у науці почав активно 

згортатися і врешті скрізь запанувала марксистсько-ленінська методологія з 

теорією класової боротьби в її основі. Переоцінки та кардинальні деформації 

торкнулися й духовної культури. Вже на самих початках шляху до «світлого 

майбутнього» спостерігаємо активне втручання комуністичних ідеологів у 

фольклористичний процес, що неминуче призвело до численних фальсифікацій 

та штучного продукування безглуздих заідеологізованих текстів, переоцінки 

діяльности найвизначніших українських фольклористів минулого. Це 

спричинилося до ламання «національних душ», а відтак лягло в основу 

соціалістичного виховання майбутніх поколінь. Однак навіть у таких 

жорстоких умовах ідеологічного диктату та недремної політичної цензури в 

Україні з’являлися діячі науки та культури, які власними героїчними зусиллями 

зуміли зберегти «поетичний літопис народу». Вони усвідомлювали, що 

національне відродження не можливе без пізнання історії та духовної культури 

нації. Саме такими принциповими засадами позначена наукова діяльність 

славного нащадка давнього козацького роду, українського літературознавця і 

критика, фольклориста та культуролога Григорія Нудьги, для якого мова і пісня 

були найадекватнішими об’єктивними показниками національної культури.  

 Сучасна дослідниця М. Коломицева у своїй кандидатській дисертації 

«Фольклористична спадщина Григорія Нудьги» запропонувала цікаву поетапну 

схему «становлення науковця-фольклориста в культурно-історичному контексті 
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ХХ ст»1. Зокрема, на її думку, є підстави у цьому процесі виокремлювати п’ять 

періодів (перший (початковий), другий (університетський), третій (воєнний), 

четвертий (табірний) і п’ятий (реабілітаційний)2. Не спростовуючи такого 

підходу сумарно, все ж зауважимо, що формально-біографічний ракурс є 

методологічно виправданим лише почасти, бо дозволяє ґрунтовно висвітлити 

життєпис ученого, але не завжди адекватно відображає еволюцію його 

теоретичних концепцій та методологічної стратегії. Виокремлення таких 

хронологічних рамок потребує змістовного підсилення, що включає аналіз 

світоглядно-ціннісних орієнтирів та результатів діяльности ученого на кожному 

із визначених етапів, які, приміром, можна диференціювати ще й за локально-

середовищними особливостями: полтавський, харківський, київський, 

львівський. Беручи до уваги кожен із названих періодів, вникаючи у контекст 

наукових шкіл та дослідницьких традицій, що існували на східних і західних 

теренах, можемо виявити основні впливи на формування наукових поглядів 

Г. Нудьги.  

Григорій Антонович Нудьга народився 21 січня 1913 р. у с. Артюхівці 

Роменського р-ну Полтавської (тепер Сумської області)3. Моральність, 

чесність, простота і дотримання народних традицій були основними засадами у 

вихованні малого Григорія. Він ще змалку з цікавістю слухав розповіді батьків 

та сусідів про часи, "коли ще жили люди-велетні”. Уже пізніше, пишучи в 

автобіографії про великий вплив Шевченкової музи на формування свого 

світогляду, вчений зазначить, що уся творчість Кобзаря – це ніби продовження 

того, чого вчили його батько та мати: любити свій народ та плекати його пісню.  

Початкову школу Григорій Нудьга закінчив у рідному селі, пізніше 

навчався у трудовій семирічці села Глинська. У 1931 р. він вступив до 

Гадяцького педагогічного технікуму. Тут перед звичайним сільським хлопцем 
                                                             

1 Коломицева М.О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги. Автореферат дисертації 

на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук (спеціальність 10.01.07 – фольклористика). Київ: 

КНУ імені Тараса Шевченка. 2015. С.4. 

2 Там само. 

3 Більшість біографічних відомостей взято з матеріалів домашнього архіву вченого. 
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відкрилися нові горизонти: він знайшов однодумців, мав змогу читати потрібні 

йому книжки. У Гадячі виразно виявилася його схильність до наукової та 

літературної праці: Г. Нудьга брав активну участь в описі архівних матеріалів у 

місцевому будинку-музею Михайла Драгоманова (там виявилися рукописні 

матеріали М. Драгоманова, Олени Пчілки та Лесі Українки), на основі чого 

написав статтю. На цей же період припадають перші спроби віршування, 

складання нарисів, оповідань, які публікувалися у гадяцькій пресі.  

Після закінчення Гадяцького педтехнікуму та невдалих спроб розпочати 

учительську роботу у призначеному місці Григорій Нудьга повернувся до 

рідного села, де було відкрито семирічну школу. Тут Григорій Антонович 

певний час працював учителем української мови та літератури, а також 

викладав німецьку мову. 1932–1933 рр. назавжди закарбувались у його пам'яті: 

він став очевидцем, а частково і жертвою масового винищення українського 

народу страшним Голодомором. Шукаючи справедливости у районного 

начальства та захищаючи селян від голоду, він накликав біду на свою родину. 

Від голодної смерти помер батько, і Григорій залишився єдиною опорою для 

матері та сестер. Восени 1933 року хлопець вирушив до Харкова, де став 

студентом філологічного факультету. Зрозуміло, що юнак шукав найменшої 

нагоди, аби допомагати сім’ї.  

У тодішній столиці УРСР Г. Нудьга відвідував літературні вечори та збори 

клубу письменників ім. В. Елана-Блакитного, відтак познайомився з багатьма 

літераторами, твори яких читав ще у технікумі. Працюючи доглядачем 

ювілейної фотовиставки, що знаходилась у фойє оперного театру, він мав 

прекрасну нагоду переглянути весь модерний репертуар театру "Березіль”. 

Таким чином, харківський період формування світогляду майбутнього вченого 

збагачується знайомствами з відомими письменниками, громадськими діячами. 

Григорія Нудьгу захоплює культурне та наукове середовище – він відвідує 

театри, літературні вечори, зацікавлено слухає мовознавчі та літературознавчі 

лекції. За якийсь час столицю з усіма необхідними їй установами переносять з 

Харкова до Києва, де сконцентровуються найкращі наукові сили, зокрема 
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українознавчі. Григорій Нудьга органічно вливається уже не тільки в культурне 

життя Києва, а й робить перші вагомі кроки в науковій діяльності: готує до 

друку розвідку про кобзаря Івана Запорожченка, студіює пісні літературного 

походження, бере участь у фольклорних експедиціях. Молодий науковець, 

загартований геноцидними подіями, підступністю і зрадливістю товаришів-

однокурсників уже досить критично сприймає тогочасну суспільно-культурно-

наукову ситуацію. Продовжуючи навчання у Київському університеті, 

Г. Нудьга одночасно стає молодшим науковим співробітником новоствореного 

Інституту фольклору Академії наук України, а відтак бере активну участь у 

його науковому житті. 

Багато подієвої фактології про долю Григорія Нудьги можна почерпнути із 

його «Малої автобіографії»1, написаної 1989 року уже на схилі літ. У доволі 

лаконічному, але, на подив, інформаційно насиченому викладі дослідник 

обрисує основні, визначальні, епізоди свого життя. Можливо, жанрові рамки 

«Малої автобіографії», чи може, стан здоров’я не давали змоги розгорнути 

широкі спогади (а розповісти було що), тому поза детальним описом залишився 

попередньо згаданий, сказати б, «романтичний» період становлення Г. Нудьги 

як вченого – за згадками про навчання, про роботу в архіві у Гадячі, 

відвідуванням літературних вечорів, знайомством із відомими письменниками, 

першими публікаціями захована вельми цікава і цінна діяльність молодого 

науковця, яка стала одним із визначальних чинників для тематичної 

пріотеризації його майбутніх досліджень.  

Григорій Нудьга майже не згадував у спогадах, наприклад, про свою 

діяльність як волонтера-збирача фольклорно-етнографічних матеріалів для 

Етнографічної комісії ВУАН, що була утворена на хвилі національного 

піднесення на початку 20-х років ХХ століття і стала потужним 

координаційним центром зі збору зразків духовної культури українців, 

                                                             
1 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Біобібліографічний 

покажчик. Упор. В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка. 2007. С. 140–175. 
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об’єднавши у співпраці тисячі кореспондентів (учителів, студентів, письменних 

селян). Юнак до цього процесу долучився у 1928 р. і регулярно виконував 

програмні завдання, декларовані у «Бюлетенях», які розповсюджувала 

Етнографічна комісія. Про це свідчить лист Григорія Нудьги до Києва: 

«Прохаю етнографічну комісію при ВУАН надіслати такі  бюлетені народного 

календаря за №1, 3, 8, 10. Також прохаю комісію про одержання цих 

матеріалів повідомлення прислати скоріш, позаяк я дуже багато склав різних 

річей і зошитів з записами з етнографії з с. Артюхівки, а відповідь, що «не 

одержали», а на кому їх править я не знаю. Теперішня адреса: п/ф Гадяч на 

Роменщині, вул. Шевченка, Педтехнікум, Нудьзі Грицьку Антоновичу»1. Із 

змісту листа можна припустити, що не завжди матеріал справно доходив до 

адресата. Можливо, ці труднощі  були пов’язані із згортанням ілюзорної 

українізації в державі та логічним, з погляду ЦК КП(б)У, її наслідком: у 1929 

році починають арештовувати членів етнографічних установ та окремих 

кореспондентів.2 Проте у спецфондах ІМФЕ все ж збереглися перші записи 

Григорія Нудьги, тоді ще учня сільськогосподарської профшколи (1928 р.), які 

підтверджують виконання програми зі збору етнографічних матеріалів, 

декларованої у «Бюлетенях», до прикладу, того ж 1928 року. Окрім записів про 

кобзаря Івана Запорожченка та його віршів, знаходимо цікаву розповідь, 

записану від матері Григорія Нудьги, Ярини, про звичай «гріти мерців»: «В 

нашому селі цей звичай звуть «смалити діда». Проводиться це так: протів 1 

січня (ст.ст.), коли люди всі в церкві (це перед світанком), тоді хтось із сімї 

бере куль соломи, сіно з-під куті і все сміття, що позмітали на святки, і 

виходить на город або кудись на вигін смалити діда (або ще звуть гріти діда). 

Роблять це на те, шоб на тім світі нашим дідам і всім померлим було тепло». 

Від себе Григорій Нудьга додає: «Палять солому (гріють дідів) кожний 
                                                             

1 Нудьга Г.А. Народний календар, вірування, прислів’я, анекдоти, пісні, прикмети та інше 

1928-1930 рр. Фольклорні та етнографічні матеріали, зібрані окремими збирачами в 

Сумській області. 1928-1930 рр. М-Н. Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 1–7. Од. зб. 821. арк. 193. 

2 Борисенко В. Долі кореспондентів етнографічної комісії ВУАН крізь призму історії. 

Кость Брезкун. Народна творчість та етнологія. 2014. №2. 
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окремо, і немає колективного обряду. Коли огонь потухне, господар іде 

додому» (Записав 8 листопада Григорій Нудьга)1. До записів пісень збирач-

аматор сумлінно додає коментарі щодо особливостей їх виконання: «Співають 

сю пісню [«Ой у лузі червона калина, спородила молода дівчина хорошого 

сина», «Ой ходив Донець сім год по Криму» – Л. Г.] так: один співає одну 

строку, а на другій строчці підтримають інші і кінчають поволі, довго проти 

ночі»2. У 1930–1931 роках Григорій Нудьга збирає і надсилає до комісії 

етнографічний матеріал про народні звичаї, обряди, ворожіння, причарування, 

сон, куріння, про відьом, землю, вогонь тощо3. 

Така збирацька робота молодого Г. Нудьги, увага до нюансів виконавської 

традиції, ретельна паспортизація записаних творів свідчить про закладення 

міцної методологічної основи для майбутніх наукових обсервацій дослідника. 

Цікавими і майже не відомими науковому загалу є записи Г. Нудьги із рідного 

села Артюхівки, датовані 1928, 1931, 1932 роками, що були віднайдені у 

матеріалах домашнього архіву вченого. Спілкуючись із односельчанами, 

молодий дослідник намагається виявити основні прояви традиційної культури 

досліджуваної місцевости. Майже кожен зафіксований фольклорний зразок є 

паспортизованим: зазначені прізвище та ім’я інформанта, рік народження, 

освіта, а також автор і дата запису, що могло б свідчити про далеко не 

аматорський підхід до виконуваної роботи. Жанрова палітра записаного 

матеріалу вражає своєю барвистістю: від календарної лірики до позаобрядових 

зразків народної пісенности.  

Етнокультурний регіон Середнього Подніпров’я, до складу якого входить 

частина Сумської области, зважаючи на його багате історичне минуле, завжди 

привертав увагу дослідників різного часу. Роменщина була цікавим об’єктом 

досліджень для М. Костомарова, О. Потебні, П. Гнідича. Фольклорна традиція 
                                                             

1 Нудьга Г.А. Народний календар, вірування, прислів’я, анекдоти, пісні, прикмети та інше 

1928-1930 рр. Фольклорні та етнографічні матеріали, зібрані окремими збирачами в 

Сумській області. 1928-1930 рр. М-Н. Архівні фонди ІМФЕ.  Ф. 1–7. Од. зб. 821. арк. 180. 

2 Там само.   

3 Там само. Арк. 200–217. 
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місцевости, у якій зростав Г. Нудьга, очевидно, мала вплив на визначення 

світоглядно-ціннісних орієнтирів майбутньої діяльности вченого. Навіть 

побіжний аналіз записаних текстів дає змогу стверджувати, що 

п’ятнадцятилітній юнак мислив і діяв стратегічно – на користь української 

культури й науки. Зараз, завдяки академічним виданням українського 

фольклору, превалююча частина записаної народнопісенної поезії є 

загальновідомою, проте в контексті винищених тоталітарним режимом 

українських сіл у 30-х роках, такі живі свідчення побутування традиції є 

безцінними. Наприклад, цікавими є зразки, позначені місцевим колоритом, 

зокрема й ті, які містять топонімічні ознаки: 

Як вийду я на шпиль-гору, на Лебедин крикну, 

Шо в Хотинцях родилася – ніде не привикну.  

Шо в Хотинцях родилася, в Волошнівці зросла, 

У Лохвиці вінчалася, в Ромен заміж вийшла1.  

Календарно-обрядовий цикл представлений текстами весняно-літнього 

періоду: веснянками та петрівчаними піснями. Веснянки, записані у селі 

Артюхівці, широким тематичним діапазоном вкотре підтверджують розмаїту 

жанрову природу пісень зазначеного періоду календарного року. Тут знаходимо 

і формули-заклички: «Кидай сани, бери віз, та й поїдем по рогіз», і варіанти 

відомої веснянки з традиційним для багатьох місцевостей зачином: 

«Весняночко-паняночко, де ти зимувала? У садочку, на клиночку сорочечку 

прала», і текст ігрової веснянки «Кривий танець», що, безперечно, вказує на 

давність традиції виконання весняних пісень. Мотив парування, перспектива 

одруження, наповнені подекуди гумористичною настроєвістю, також присутні 

у весняному репертуарі села Артюхівки («На тім боці, на потоці два камені 

меле, пита козак дівчиноньки, чи підеш за мене?», «Хилом, хилом, поза тином 

козаченько рачки та до тії дівчиноньки, примирої швачки»). Взаємне 

                                                             
1 Із матеріалів домашнього архіву Г. Нудьги. Записав Г.Нудьга у с.Артюхівці Роменського 

р-ну Сумської обл. від Стрижак Ольги, 38 р., неписьменної. Покликання на фонди та одиниці 

збереження здійснити немає змоги, бо архів ще не опрацьований. 
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добродушне глузування хлопців і дівчат знаходить свій вияв у веснянці 

дражнильного характеру: 

Не крякайте вражі жаби в густім очереті, 

Не сідайте, вражі хлопці, рано вечеряти. 

Сідаєте вечеряти, то беріть потрошку, 

Зачуєте голосочок, то кидайте ложку1.  

Найпопулярніший жанр необрядової поезії, балада, своєю багатою 

художньо-образною та мовностилістичною структурою органічно вписується у 

тематичний реєстр пісень весняного циклу: 

Чорна хмара виступає, з-під чорної синя, 

Удівонько, голубонько, навчи свого сина. 

Як не будеш научати, будем чарувати, 

Причаруєм ручки й ножки, ще й карії очі, 

Щоб не ходив до дівчини темненької ночі…2 

Петрівчані пісні, які зафіксував Григорій Нудьга, продовжують любовну 

тематику веснянок. Знаменуючи середину літа («Уже петрівочка мина – 

середини літа нема», «Уже петрівочка наставає – сива зозуленька вилітає», 

«Уже ячмінь колос викидає, соловейко голос покидає»), у піснях цього багатого 

на поетичну образність циклу лейтмотивом виступає прощання з літом, а відтак 

і з дівоцтвом («Чи було літо, чи не було, мені, молодій, не надокучило», «У нас у 

городі борщу много, не йди, дівко, за старого»).  

Неабияка популярність позаобрядової пісенности по всій території 

України, очевидно, допомогла Григорію Нудьзі у достатньо широкому 

жанровому асортименті представити фольклорні тексти цього пласту. 

Дослідник, записуючи пісні, виділяв основні тематичні групи і таким чином 

намагався вибудувати своєрідну «прекласифікацію» зафіксованих жанрів 

соціально-побутової лірики. Поряд з чумацькими, бурлацькими, 

                                                             
1 Із матеріалів домашнього архіву Г. Нудьги. Записав Г. Нудьга у с. Артюхівці 

Роменського р-ну Сумської обл. від Продайводи Явдохи, 40 р., неписьменної. 

2 Там само. 
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заробітчанськими піснями видне місце посідають твори під заголовком 

«вдовині, жіночі пісні». Становище вдови у соціальній ієрархії зумовило 

тематично-настроєву картину пісень цього типу: туга за померлим чоловіком 

(Ой сама ж я, сама пшениченьку жала»), єдиного сина забирають у солдати 

(«Із-за моря, із-за дна, йде журба і тоска»), неспроможність впоратися із 

господарством («Ой із-за гори та буйний вітер віє»). Цікавими зразками 

соціально-побутової лірики є пісні, які характеризують таке суспільне явище, 

як поденщина. У записаних текстах, окрім нарікання на важку працю, 

очікування кінця трудового дня, присутні глузування з «прикажчика», 

пронизані соромітським мотивом: 

Що в нашого прикажчика 

Нема штанів ні клаптика, 

Нема штанів ні рубця –  

Видно горобця1.  

У фольклорних записах Григорія Нудьги знаходимо і прозові жанри. Це 

фрагменти казок, топонімічні перекази (про походження назв сіл Бубнівка, 

Сурмачівка), меморати про місцевих чумаків, про заробітчанство, про подвиги 

рідного діда Левка. Серед записаного матеріалу зустрічаються демонологічні 

оповідки та бувальщини, де центральними персонажами виступають відьма, 

домовик.  

Як відомо, у комплексі світоглядних уявлень українського народу 

центральними світотворчими стихіями вважались вода і вогонь. Походження 

вогню трактувалось у різних місцевостях по-різному , а тому певний інтерес у 

цій площині становить зафіксоване у Григорія Нудьги етіологічне оповідання з 

апокрифічними елементами, яке пояснює, звідки взявся вогонь і чому люди 

почали курити: «Курить не вредно. Як не було рожденія Ісуса Христа, то тоді 

не було оцього курення, тода бризкались водою, наче так (дід приклав дудкою 

долоню і приснув крізь губи – Г.Н.), понімаїте? Наберуть в рот і прискають. 

                                                             
1 Із матеріалів домашнього архіву Г. Нудьги. Записав Г. Нудьга у с. Артюхівці 

Роменського р-ну Сумської обл. від Нудьги Горпини, 52 р., неписьменної.  
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Це до всесвітнього потопу. А тоді, як народивсь Ісус Христос, він сказав, шо 

буде не водяний потоп, а огненний. І сказав таки людям, шоб вони не забували 

про огненний суд і показав люльку курить. Це напалять тепер і курять»1.   

Усвідомлюючи, що культурну скарбницю народу складають не лише 

власне фольклорні явища, Григорій Нудьга звертає увагу й на етнографічні 

характеристики досліджуваного регіону. Це, зокрема, записи метеорологічних 

прикмет, сільськогосподарських спостережень, народної медицини. Цікавими 

для дослідників національної духовної традиції могли б стати зафіксовані 

розповіді про душу та небесні смуги, які ведуть у пекло чи в рай, повір’я про 

залежність долі людини від навколишнього середовища, різноманітні забобони, 

народні тлумачення снів тощо. 

Ще один епізод з життя, який майже не висвітлено в автобіографії – це 

участь Григорія Нудьги у фольклорних експедиціях 1936–1937 років на 

Київщину та Чернігівщину. Якраз у той час перспективного студента філолога, 

який мав уже друковану працю2 запрошують працювати спочатку лаборантом, 

а згодом молодшим науковим співробітником до новоствореного Інституту 

фольклору, який став спадкоємцем архіву та науково-документальної бази 

етнографічних установ 20-х років ХХ століття.3  

Запросив студента до академічної установи начальник Управління у 

справах мистецтв при РНК УРСР та директор Інституту (1936–1937 рр.) 

А. Хвиля. Григорій Нудьга за проханням керівництва залучив й інших 

студентів до роботи лаборантами, проте працювати самому довелося недовго: 

«напруга підозрілості та шукання ворогів та націоналістів»4 призвела до арешту 

                                                             
1 Із матеріалів домашнього архіву Г. Нудьги. Записав Г.Нудьга у с.Соснівці Гадяцького 

району Полтавської обл. від кого – невідомо. 

2 Нудьга Г. Народний поет-революціонер Іван Данилович Запорожченко. Радянська 

література. 1935. №2. С. 190–192. 

3 Див. Скрипник Г. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т. Рильського – 85 років. Народна творчість та етнографія. 2006. №5. С. 4-13. 

4 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Біобібліографічний 

покажчик... С. 148. 
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А. Хвилі і розформування його «ворожої артілі», до якої входив і молодий 

науковець. Цікаво, що одним із аргументів на користь обвинувачення «ворога 

народу» А. Хвилі було застосування «ворожих методів в доборі об’єктів 

експедицій, які він часто визначав персонально (с. Лип’янка Златопільського 

району Київської області)»1.  

Сама експедиція у Лип’янку тривала місяць (5 липня – 5 серпня 1937 р.). 

Працювало шість бригад по двоє-троє осіб. Григорій Нудьга очолив останню, 

шосту2. За вимогами орієнтовної програми для даної експедиції (метою було 

видання збірника «Фольклор села Лип’янки») кореспонденти повинні були 

працювати у таких тематичних напрямках: 1) історія та економіка села, 2) 

культура, побут, фольклор, 3) зв'язок фольклору з літературою. У газетній 

замітці під назвою «Збираймо народну творчість» Григорій Нудьга повідомляє, 

що «ця експедиція обладнана кращою апаратурою (фоноапарати, фотоапарати 

тощо)» та разом із закликом до населення про співпрацю чітко окреслює 

методологічні рекомендації для записування матеріалу, наголошуючи на 

строгій його паспортизації3.  

Після завершення експедиції Григорій Нудьга складає «Відчит», у якому 

подає попередню статистику зібраного матеріалу: «1. Записано пісень з 

мелодіями – понад 300; 2. На фонограф записано до 100 пісень; 3.Частушок – 

до 100; 4. Оповідань – 20; 5. Казок і анекдотів – 40; 6.Прислів’їв і загадок – 

130;  7. Віршів (народних) – 10; 8. Фотографій і зарисовок 50; 9.  Зібрано 

матеріал до історії села; 10. Проведено приблизний підрахунок репертуару 

                                                             
1 Доповідна записка в справі експедиції від Т.в.о. директора Інституту фольклору 

П.Д. Павлія  Віце-президентові АН УРСР, академікові О.Г. Шліхтерові. Плани, інструкції, 

накази, протоколи, доповідні записки та ін.. 1937р. Архівні фонди ІМФЕ. Ф 8-1. Од. зб. 1205. 

Арк. 83. 

2 Наказ № 297 від 3 липня 1937 р. про експедицію у с. Лип’янка Златопільського р-ну 

Київської області. Плани, інструкції, накази, протоколи, доповідні записки та ін.. 1937р. 

Архівні фонди ІМФЕ. Ф 8-1. Од. зб. 1205. Арк.. 76. 

3 Сталінським шляхом. 26 липня 1937 року. 
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села й однієї ланки (Григоренко В); 11. Проведено 4 вечори з доповідями про 

збір фольклору.»1 

У фондах ІМФЕ зберігаються фольклорні матеріали2, зафіксовані під час 

цієї експедиції, проте відкритим залишається питання, чи збереглися хоча б 

якісь фонографічні записи, які робили Г. Нудьга та В. Дяченко (виконував 

нотну транскрипцію пісень), а чи були знищені, переписані тощо. Цікавими у 

контексті методики збирання фольклору, його документування та збереження є 

ще кілька експедицій3 у Талалаївський район Чернігівської області, які 

відбувалися у 1936 і 1937 роках.  

Відомо, що перша експедиція була організована Студентським науковим 

товариством, зініціював та очолив її Г. Нудьга, науковим керівником був 

П. Попов. Місцевість вибрали невипадково: саме тут упродовж 1912–1915 років 

робив записи П. Гнєдич і видавав їх у випусках «Матеріалів по народной 

словесности». Метою експедицій було «прослідкувати динаміку життя, побуту 

й фольклору одних і тих же об’єктів»4. Результатом проведених фольклорно-

польових робіт стали 600 записаних пісень (300 народних пісень від Окрасини 

Шевченко), до 150 казок, анекдотів, понад 100 прислів’їв, загадок, 30 

історичних спогадів, 10 народних віршів, 3 біографії народних партизан5. 

Матеріали цих експедицій, за словами Г. Нудьги, «дуже цінні» і були передані 

до архіву Університету, а частина зберігається і в архівах ІМФЕ: а це записи 
                                                             

1 Із матеріалів домашнього архіву Г. Нудьги.  

2 Дожовтнева й пожовтнева тематика. Матеріали експедиції до села Лип’янки 

Златопільського р-ну Кіровоградської області (кол. Київської обл.) влітку 1937 р., записані 

Дяченком В., Луговим Ф., Нудьгою Г. 1937 р. Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 8-3. О. зб. 206. 235 

арк. Рукописи; Носії фольклору с. Лип’янка (Златопільський район Київська область) 1937. 

Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 8-2. Од. зб. 887. 6 арк. 9,8×6,6 фото. 

3 У листі до С. П’ятаченка Г. Нудьга згадує про три експедиції у Талалаївський район. 

4 Із листа Григорія Нудьги до С. Пятаченка. 

5Нудьга Г., Кушнаренко Д. Фольклорна експедиція на Чернігівщині. Хроніка роботи 

експедиції до Талалаївського і Роменського районів Чернігівської області влітку 1936 р. 

(надрукована в журналі «Український фольклор» 1937. Архівні фонди ІМФЕ. Ф 8-8.  Од. зб. 

798. 4 арк. Машинопис. 
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текстів пісень, які виконував кобзар В. Сологуб із с. Юрківців (у 1937 році був 

репресований, загинув на каторжних роботах у Магадані), фото його родини (із 

бандурами), репертуар «Сидорівських дівчат» зі с. Бацмани, фото Г. Нудьги під 

час запису фольклору від Окрасини Шевченко та ін.1 Проте у звіті-хроніці 

учасники експедиції критично оцінюють проведену роботу і відразу ставлять 

завдання для наступного виїзду: «Великим недоліком нашої роботи є 

відсутність запису мелодій до пісень, чого ми не мали змоги зробити і маємо 

провести тепер»2. Таким чином, на початку серпня 1937 року Г. Нудьга 

відряджений у чергову експедицію до Талалаївського району «для запису на 

фонограф матеріалів фольклорної експедиції Наукового Товариства КДУ 

влітку 1936 року».3 Фольклорна бригада працювала у селах Бацмани, Гришино, 

Сильченково, В. Бубни і частково було охоплено рідне село Г. Нудьги – 

Артюхівку (Глинський район).  

У звіті про експедицію, яка мала на меті зафіксувати головно пісні із 

мелодіями зазначено: «Бригадою зроблено фонозаписів на 14 валків = 35 №№. 

Із записаного на фонограф – пожовтневого 10 №№ і решта дожовтневий 

фольклор. Усього зроблено записів 85 №№, з них пожовтневого 19 №№ (6 – 

індивідуальна творчість, що не поширена). Бригада Г. Нудьга, Кушнаренко. 

26/VІІІ 37 р.)»4 Опис матеріалу вели за пунктами: № зошитів, № записів, жанр, 

                                                             
1 Нудьга Г. Пісні (без мелодій), вірші, розповіді, казки, анекдоти, загадки. Матеріали, 

зібрані Чернігівській, Харківській обл. та в Києві. 1929-1938. Архівні фонди ІМФЕ. Ф 8-4.  

Од. зб. 351.   2+203 арк (арк. 192-203. Фото). Рукопис. Фото. 

2 Нудьга Г., Кушнаренко Д. Фольклорна експедиція на Чернігівщині. Хроніка роботи 

експедиції до Талалаївського і Роменського районів Чернігівської області влітку 1936 р. 

(надрукована в журналі «Український фольклор» 1937. Архівні фонди ІМФЕ. Ф 8-8.  Од. зб. 

798.  арк. 4. 

3 Із домашнього архіву Г. Нудьги. 

4 Звіт про роботу у складі фольклорної бригади Г. Нудьги та Кушніренка Д.О. Матеріали 

експедиції до Талалаївського району Чернігівської області (тепер Сумської обл..) в серпні 

1937 р., зібрані Нудьгою Г. та Кушніренком Д. Прим. (Мелодії до пісень на валиках 

фонограф). Фольклорні матеріали експедиції до Талалаївського району Чернігівської області 



53 
 

назва речей, дожовтневий чи пожовтневий, з мелодією чи без мелодії. (арк. 1-

5). Над кожним текстом запису (якщо він був рекордований) червоним олівцем 

обов’язково зазначено номер валка, під текстом – дані інформанта, а також 

зазначено того, хто проводив запис на фонограф. Напевне, і на самих валках 

теж мали б бути вказані вихідні дані, проте, на відміну від переписаних на 

папері текстів, які зберігаються у фондах ІМФЕ, доля фонографованих зразків 

на сьогодні невідома, адже евакуація Інституту до Уфи у період війни, час та 

умови зберігання, що позначалися на якості валиків, а також навмисне 

знищення записаної інформації значно скоротили загальний реєстр 

фонографічних документів.1. 

У домашньому архіві вченого знаходиться фотографія Григорія Нудьги, 

опублікована у «Біобібліографічному покажчику» 2007 року із коментарем: 

«Фольклористична експедиція Інституту фольклору АН УРСР у село Лип’янку 

(тепер Шполянського району Черкаської області). Літо 1937 року. Григорій 

Нудьга записує пісні на фонограф від колгоспниць Христі ? та Варки 

Григоренко»2 (прізвище однієї з інформанток упорядники не могли 

розшифрувати). Отже, перед написанням масштабних монографій і ґрунтовних 

теоретичних розвідок був досвід не менш ретельної збирацької роботи, та ще й 

у період, коли «на останньому видиху» перебували фонографи. Справді, у 

спецфондах ІМФЕ та й у домашньому архіві Григорія Нудьги є значна частина 

матеріалів, зібраних на теренах Центральної та Східної України. 

Діяльність Григорія Нудьги в Інституті фольклору, його академічні 

першокроки, звичайно, не обмежувалися участю у фольклорних експедиціях, 

хоча поза кількома вищезгаданими, у рамках виконання тематичних планів 

                                                                                                                                                                                                          
в серпні 1937 року. Пісні (без мелодій) частушки, оповідання, анекдоти, вірші. Дожовтнева і 

пожовтнева тематика. Архівні фонди ІМФЕ.  Ф. 8-3.  Од.зб. 210.  арк. 6. 

1 Див. Довгалюк І. Фонографічні дослідження фольклору в кабінеті музичної етнографії 

(ВУАН/АН УРСР) 1934-1948 років. Етномузика: Зб. статей і матеріалів. Львів. 2014. 

Число 10. С. 54–74. 

2 Нудьга Г. Біобібліографічний покажчик. Упор. В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка. 2007. 272 с.  
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Інституту молодий дослідник записує фольклор й на заводах1, й на олімпіадах 

самодіяльного мистецтва2.  

Ідеологічні «ліміти» з одного боку і «розкручування» псевдоідей з іншого 

– зовсім не сприяли продуктивній діяльності науковців, особливо в 

гуманітарній сфері3. Наприклад, Інститут фольклору за 1937 рік повинен був 

опрацювати такі теми: висловлення Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна про 

фольклор, фольклор часів докласового суспільства і раннього феодалізму на 

Україні, критика буржуазно-національної концепції в дослідженні дум, 

кріпацтво в народній творчості, фабрично-заводський та шахтарський фольклор 

в Україні, наймит як герой народної казки… Григорію Нудьзі доручено 

опрацювати тему «Колгоспне будівництво в українській народній творчості»4 – 

напевне, за іронією долі. У його автобіографії читаємо: «голод 1933 року 

справив на мене страшне враження, і я тоді дав обіцянку не писати нічого про 

                                                             
1 Вірші, частушки, оповідання, казки, анекдоти, приказки. Матеріали експедиції на завод 

ім. Дзержинського (м. Київ) 1937 р. Записав Г. Нудьга і Мізін І. 1937. Архівні фонди ІМФЕ. 

Ф.8-3. Од.зб. 194. 51 арк. Рукопис. 

2 Матеріали олімпіади. Пісні (без мелодій), частушки. Пожовтнева тематика. Записи 

Гайдая М., Нудьги Г. та ін. на ІІ колгоспній олімпіаді Дніпропетровщини, І-й українській 

олімпіаді самодіяльного мистецтва в жовтні-листопаді 1936 р. Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 10. 

Од.зб. 14; Пісні (з мелодіями і без мелодій), частушки, вірші. Дожовтнева і пожовтнева 

тематика. Матеріали І-ї української олімпіади самодіяльного мистецтва. Записані Гайдаєм М. 

та Нудьгою Г. 1936. Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 10. Од.зб. 37. 46 арк.; Пісні (з мелодіями і без 

мелодій), частушки, вірші. Дожовтнева і пожовтнева тематика. Матеріали І-ї української 

олімпіади самодіяльного мистецтва. Записані Гайдаєм М. та Нудьгою Г. 1936.  Архівні фонди 

ІМФЕ. Ф. 10. Од.зб. 39. 19 арк.; Матеріали окремих кореспондентів. Пісні (без мелодій), 

частушки. Дожовтнева і пожовтнева тематика. Записи Кирея Ф., Криницької С., Критенка Г., 

Гайдая М., Нудьги Г., Грицутенка І. та ін. в різних областях УРСР. Передруки. 1935–1936 рр. 

Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 10. Од.зб.17. 204 арк. 

3 Гарасим Л. Академічний дебют Григорія Нудьги: кілька епізодів із життя та наукової 

діяльності (за матеріалами архівних фондів ІМФЕ). Міфологія і фольклор: 

Загальноукраїнський науково-освітній журнал. 2015. № 3–4 (19). С.58. 

4 Тематичний план на 1937 р. Плани, інструкції, накази, протоколи, доповідні записки та 

ін.. 1937 р. Архівні фонди ІМФЕ. Ф 8-1. Од. зб. 1205. арк.74. 
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«щасливе колгоспне життя».1 Через чотирнадцять років, після заслання, на 

запитання стосовно тем «щасливого села» Г. Нудьга відповість: «перейшов на 

історію літератури і критику».2 І справді, важко було утримати баланс між 

правдою та її псевдовиявом, бо навіть коли формували джерельну базу для 

багатотомного академічного видання казок (Г. Нудьга теж був залучений до цієї 

роботи), то тільки із вказівками: «відбирати тільки ті казки, які мають в 

основі своєї теми соціальні питання і спрямовані своїм вістрям проти 

соціальної несправедливості і пригнічення та конкретних винуватців цього – 

поміщиків, капіталістів, купців, куркулів, царських урядовців, попів та інших 

визискувачів та ворогів народу…»3 Якщо матеріали проходили перше 

редагування, то у мові текстів мали зберігатися «також і всі російські слова, 

які трапляються в текстах, оскільки на основі багатовікового спільного 

життя і спільної визвольної боротьби російського і українського народів ці 

слова тісно ввійшли у вжиток українського народу і складають невід’ємну, 

органічну частину його живої мови»4. Проте й вульгарна комуністична 

ідеологія мала свої «табу»: «до тому не можуть входити казки непристойного 

і порнографічного змісту, навіть коли вони висміюють попа, генерала чи пана. 

Не можуть входити сюди і казки, сфальсифіковані націоналістами, в яких 

(казках) соціальна суть часто затемнюється різними вставками чи діалогами 

шовіністичного акту»5. 

                                                             
1 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Григорій Нудьга. 

Біобібліографічний покажчик… С. 143. 

2 Там само. С. 144. 

3 Правила відбирання та першого редагування матеріалів до І тому академічного видання 

«Українські народні казки». Бібліографічні списки, матеріали, пов’язані з виданням, проекти 

видань та ін.. 1936-1939. Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 8-2. Од. зб. 177. арк. 13. 

4 Там само. Арк. 15. 

5 Правила відбирання та першого редагування матеріалів до І тому академічного видання 

«Українські народні казки». Бібліографічні списки, матеріали, пов’язані з виданням, проекти 

видань та ін.. 1936-1939. Архівні фонди ІМФЕ. Ф. 8-2. Од. зб. 177. арк. 14. 
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Варто зауважити, що вперше огляд польових досліджень Г. Нудьги та 

фольклорних матеріалів, зібраних на Чернігівщині, Харківщині, 

Кіровоградщині, досить розлого було представлено у згадуваній вже 

кандидатській дисертації М. Коломицевої1. Водночас, на думку автора 

передмови до біобібліографічного покажчика вченого Р. Марківа, «дослідження 

фольклорних записів Г. Нудьги є перспективним напрямом як 

фольклористичних, так і культурологічних й історичних студій, оскільки 

суттєво доповнить та конкретизує уявлення про страждання українського 

народу в роки голодомору, дозволить обґрунтувати народну версію причин 

етногеноциду українського народу у 30-х роках ХХ століття і 

продемонструвати той факт, що українська уснопоетична традиція не 

переривалася навіть у найтрагічніші часи життя суспільства, а творчий геній 

українського народу залишався єдиним животворчим джерелом 

самозбереження нації»2. Зазначимо, що поетичні та прозові тексти українського 

фольклору, які були створені чи приурочені до актуальних подій у 

підрадянській Україні 20-х рр. (головно щодо релігійного народного руху та 

пов’язаних з ним тривожних соціокультурних настроїв), ґрунтовно 

проаналізував сучасний фольклорист В. Дяків3.  

В Інституті фольклору Г. Нудьга трудився неповних два роки: поєднував 

студентське навчання із обов’язками молодшого наукового співробітника 

(працював у другу зміну). Незважаючи на ідеологічний «дискомфорт», все ж 

бачив себе науковцем цієї структури, але, як пише у своїй біографії, «у Києві 

життя наше проходило між двома полюсними силами: почували і природно 

хотіли бути самими собою як українці. Велике тяжіння до правди, історії свого 

                                                             
1 Коломицева М.О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги. Автореферат дисертації 

на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук (спеціальність 10.01.07 – фольклористика). Київ: 

КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. 20 с. 

2 Марків Р. Велична спадщина унікального Вченого. Григорій Нудьга. Біобібліографічний 

покажчик... С. 30. 

3 Дяків В.М. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х років. Львів: Інститут 

народознавства НАН України. 2008. 256 с. 



57 
 

народу, пісні і мови… Хотілося бути від природи, а не від якихось побуджень 

українцями, як і всі народи – французи, англійці, італійці. Це так природно, як 

дихати, так звичайно… Одночасно у 1937 р. настає такий час, що всі почали 

боятися найприроднішого – бути самим собою, страшитися своєї думки, мови, 

душі…»1.  

У кінці 1937 року, після зборів в Інституті, на яких засуджено діяльність 

А. Хвилі та прибічників, а Г. Нудьгу названо його «любимчиком», у газеті 

«Київська правда» виходить стаття із підписом недавніх колег під назвою 

«Викорінити рештки буржуазних націоналістів в Академії наук» (поряд із 

відомими іменами звучало й прізвище Нудьги)2. Колегами, що доклалися до 

такого «доносу», були студенти Кушніренко та Грицутенко, яких, за іронією 

долі, свого часу Нудьга порекомендував на роботу в Інститут фольклору як 

потенційно перспективних молодих науковців. Один із них справді став у 

майбутньому достатньо відомим ученим, професором Львівського 

університету. Таким чином, наукова кар’єра Г. Нудьги в Інституті, така 

нетривала, проте достатньо змістовна, закінчується звільненням.  

Молодий дослідник завершує навчання в університеті, успішно складає 

вступні іспити до аспірантури, але шлейф учасника «ворожої артілі» заважає 

надовго втриматися у Києві, відтак учений їде до Полтави, де отримує дозвіл 

викладати історію української літератури у Полтавському педагогічному 

інституті.  

На наш погляд, саме у цей достатньо важкий і доволі неоднозначний 

період утвердився науковий світогляд майбутнього дослідника-теоретика, 

укладача численних антологій, автора розвідок, присвячених взаєминам 

фольклору і літератури, жанрам балади, думи, пародії, побутуванню 

української пісні і думи у світі тощо. У цьому контексті не може перебувати 

поза увагою сучасної науки й «жива» біографічна інформація про дослідника 

                                                             
1 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Нудьга Г. 

Біобібліографічний покажчик… С. 151. 

2 Там само. – С. 148. 
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(особливо, якщо це стосується середини ХХ століття), яка, зазвичай, містить 

логічну канву запитань-відповідей актуального періоду його невтомної праці, а 

також сприяє адекватному оцінюванню провадження наукового процесу 

загалом.  

Воєнні роки принесли Григорію Нудьзі нові випробовування: фронт, 

німецький полон, поневіряння на окупованій території. У 1944 році, за 

сприяння львівських колег-науковців, Нудьга стає співробітником Львівського 

відділення Інституту літератури Академії наук України. Однак працювати у 

Львові довелося недовго, бо 1945 р. вченого звинуватили в антирадянській 

агітації, в «извращении украинского языка в националистическом духе», а 

також в обстоюванні думки, що «у творчості Шевченка переважають 

національні мотиви над соціальними», Григорія Нудьгу засуджують до 10 років 

заслання, які стають випробовуванням не тільки фізичного здоров’я, але й сили 

духу. Навіть перебуваючи на межі життя і смерті, Григорій Нудьга не зможе 

піти на компроміс із своєю совістю, національною свідомістю, не порушить 

своїх життєвих морально-етичних принципів – не погодиться співпрацювати з 

представниками тогочасної тоталітарної машини. Як наслідок – Нудьга 

засуджений на десять років позбавлення волі з відбуванням покарання на 

Колимі у таборах «Дальстроя»1.  

Майже шість років каторжних робіт з перевиконанням норм виробітку 

дали шанс Григорію Нудьзі скоротити термін перебування в концтаборі. У 1952 

р. він повернувся в Україну з підірваним здоров'ям, без права займатися наукою 

та жити в обласних містах, а тому влаштувався обліковцем на одній з районних 

швейних фабрик. Лише після смерті Сталіна Григорій Нудьга добився зняття 

судимости, а відтак отримав дозвіл на літературну діяльність та проживання у 

Львові (хоча офіційно реабілітований був аж у 1967 році).  

У 1955 р. Г. Нудьга став одним із членів редакції журналу «Жовтень» з 

чіткою вказівкою не випинатися, не відставати – дотримуватися «золотої 

                                                             
1 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Передмова. Нудьга Г. 

Українська дума і пісня в світі: у 2 кн. Львів. 1997. Кн. 1. С. 9. 
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середини»1. Відтак, повернувшись через 6 років до Львова з тавром «ворога 

народу» і без права проживати у Львові та займатися науковою діяльністю, 

оселяється у передмісті.  

Арешт та заслання завадили йому вчасно захистити дисертацію, а тому 

лише через п’ять років після звільнення (1956) Григорій Нудьга здобув 

науковий ступінь кандидата філологічних наук за ґрунтовне дослідження про 

фольклоризм творчости українських поетів-романтиків, яке блискуче захистив 

в Інституті літератури ім. Т. Шевченка АН України. З 1957 р. вчений почав 

працювати на посаді молодшого наукового співробітника відділу літератури 

Інституту суспільних наук АН України. У 1973 р. кандидата філологічних наук 

у чині «вічно молодшого» Григорія Нудьгу відправили на пенсію.  

Наукової діяльности Григорій Антонович не полишив, а ще більш 

енергійно, з великою надією на кращу долю України продовжував невтомно 

працювати, крок за кроком утверджуючи своє авторитетне слово в 

українському літературознавстві та фольклористиці. Дослідницький доробок 

ученого щороку збільшувався, проте публікуватися йому було дуже важко. 

Згодом Григорій Нудьга в одному з листів до редакції журналу «Київ» (1988) 

так сформулює власне розуміння байдужості столичної періодики до його 

наукових студій: «...Можливо, це тому, що я належу до «солдатів» у літературі, 

а не «генералів»?»  

Лише з другої половини 80-х рр. Григорій Нудьга відчув, що недремне око 

комуністичного режиму почало втрачати пильність: до 75-річного ювілею 

вченого нарешті з’явилися статті про нього, було видано бібліографічний 

покажчик його праць. Згодом урочисто відзначили 80-річчя дослідника: 

відбулись та загальноміський вечір. Проте вчений не встиг зазнати заслуженої 

слави, справді достойної його подвижницького життя. 14 березня 1994 р., на 81-

му році життя, перестало битися серце Григорія Антоновича Нудьги. 

Похований у Львові на Личаківському кладовищі.  

                                                             
1 Нудьга Г. Мала автобіографія. Нудьга Г. Біобібліографічний покажчик... С. 172. 
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Внесок Григорія Нудьги у розвиток української фольклористики достатньо 

значущий. Йому належить низка актуальних досліджень, які помітно 

збагачують фонд української науки, утверджують авторитет національної 

духовної культури в освітньо-культурному світовому контексті.  

Осмислюючи наукові здобутки вченого, поступово виявляємо досить 

широкий спектр його зацікавлень у галузі усної народної словесности, 

літературознавства, історії та всесвітньої філософії. Об’єднані ідеєю 

самобутности національної культури, усі його фольклористичні праці, 

незалежно від напрямку дослідження, підпорядковані одній з основних засад 

діяльности вченого – заповнення білих плям української культури та історії. 

Цей великий задум почав реалізуватися уже в перших публікаціях 

Г. Нудьги: у статті про народного поета-кобзаря, учасника подій 1905–1907 та 

1917 рр. Івана Запорожченка, що вийшла 1935 р., а згодом, доповнена текстами, 

записами репертуару цього дотепер не відомого кобзаря, надрукована в 

«Народній творчості» (1940, № 8); у розвідці «Пісні літературного походження 

в українському фольклорі», опублікованій у «Радянському літературознавстві» 

(1940, № 5-6) тощо.  

Перші фольклористичні студії ученого чітко окреслили достатньо 

небезпечний на той час об'єкт дослідження – українська пісня та її 

самобутність. На основі аналізу текстів пісень літературного походження, що 

охоплюють період від XVI до XX ст., Григорій Нудьга зробив глибоке 

дисертаційне дослідження і видав три томи збірника “Пісні та романси 

українських поетів” (І та ІІ томи – 1956 рік, ІІІ том – 1960). У вступній статті до 

видання "Пісні українських поетів та їх народні переробки” дослідник 

прокоментував авторство десятків фольклоризованих пісень, виявив рівень 

взаємодії фольклорного та літературного елементів у цих текстах, вказав на 

основні естетико-стилістичні особливості трансформації авторського твору у 

процесі усного побутування. Зрозуміло, що тогочасна заідеологізована 

атмосфера, що панувала в українській філологічній науці, як правило, не 

сприяла національно зорієнтованим концептуальним дослідженням, а тому 
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згаданий збірник, зокрема третій том, містить низку низькопробних, 

звульгаризованих текстів. Проте така «данина часови» не занижує вартости ані 

цього об'ємного видання, ні власне високого рівня коментарів до нього.  

На особливу увагу заслуговують його дослідження взаємодії усної та 

писаної словесности. Обґрунтовуючи думку про витоки української літератури 

з усної словесної традиції, проголошену ще зачинатилем української 

фольклористичної науки М. Максимовичем, Григорій Нудьга постійно фокусує 

свій науковий погляд на взаємовпливах літератури і фольклору, про що 

свідчать розвідки, присвячені вивченню шляхів входження у фольклорний обіг 

поезій поетів-романтиків (Л. Боровиковського, В. Забіли, М. Петренка), 

Т. Шевченка, І. Франка, поетів радянського періоду.  

Працюючи в Інституті суспільних наук, Григорій Нудьга багато уваги 

приділяв питанням теорії жанру. У силове поле тогочасних наукових 

зацікавлень дослідника потрапили жанри пародії та балади, внаслідок чого 

з’явилися монографії “Пародія в українській літературі" (1961) та «Українська 

балада» (1970).  

Учений-енциклопедист, оперуючи багатим зіставним матеріалом, глибоко 

проникав у теоретичну й історичну сутність проблеми. Цікавими є його 

спостереження щодо мігрування досліджуваних жанрових форм із фольклору в 

літературу – не тільки українську, а й інонаціональну. Монографічним 

виданням Г. Нудьги передувала низка менших за обсягом розвідок: «Хто автор 

першої української балади: Піснь козака Плахти» (1966), «Балада про отруєння 

Гриця і легенда про Марусю Чурай» (1967), «Українська народна балада» 

(1968). Дослідник часто критично переглядав усталені дефініції жанрів. Так, 

чітко демаркуючи близькі до балади думу і легенду, вчений виділяє таку собі 

тріадну особливість першої: поєднання епічної основи, ліричного спрямування 

та драматичної структури. Залежно від того, яка з ознак домінує, балада 

набуває ліро-епічного, драматично-епічного чи епічно-ліричного характеру1.  

                                                             
1 Нудьга Г. Українські народні балади. Слово і пісня. Київ. 1985. С. 188. 
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Як досвідчений теоретик, Григорій Нудьга не міг залишити поза увагою 

такий жанр української словесности, як думи. Жанровій специфіці цих 

унікальних і неповторних фольклорних текстів він присвятив студію 

«Український поетичний епос (Думи)» (1971). Дослідник розглядав їх 

передусім як епічні ілюстрації до трагічної історії українського народу, 

класифікуючи їх за змістом, сюжетом і людським характером. На основі 

зіставлення з билинами, голосіннями, баладами виокремив оригінальні жанрові 

ознаки дум: вільний ритм, відсутність строф, своєрідність музичної форми, 

особливості композиційної побудови тощо1.  

Не менш важливою є діяльність Г. Нудьги як упорядника численних 

збірників поетичних текстів. Він уклав понад 10 антологій, збірних видань, 

супроводжуючи їх скрупульозними науковими коментарями. Серед них: 

"Українські пародії” (1963), "Українська балада” (1964), “Баладні пісні” (1969), 

“Думи: поетичний епос України” (1969), "Чумацькі пісні” (1969) та інші. Деякі 

з них перевидавалися кілька разів: "Українська народна сатира і гумор” (1957, 

1959), уже згадані “Пісні і романси українських поетів” (1941, 1956–1960). 

Григорій Нудьга як літературознавець, фольклорист, культуролог написав 

десятки рецензій, заміток, довідкових статей до енциклопедій та словників. 

Магістральною для усієї наукової діяльности Григорія Нудьги є тема 

функціонування української народної пісні в інонаціональному середовищі.  

«Сувора наукова об’єктивність фактів та любов до об’єкта дослідження». 

так вчений охарактеризував роботу французької дослідниці М. Шеррер, яка 

працювала над проблемою дефініції жанру української думи2. Такі ж критерії 

були визначальними і для наукової діяльности Григорія Нудьги. Роман Кирчів, 

багато років працюючи поруч з Григорієм Нудьгою у відділі літератури 

Інституту суспільних наук (1958–1972), мав нагоду безпосередньо спостерігати 

за роботою дослідника: «Григорій Нудьга, – пише професор, – не задовольнявся 

фактами, наведеними чи описаними іншими авторами, а в кожному 

                                                             
1 Нудьга Г. Український поетичний епос (Думи). Київ. 1971. С. 36–48. 

2 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: у 2-х кн. Львів. 1998. Кн. 2. С.249. 
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конкретному випадку намагався дійти до їх першоджерела, взяти і подати їх з 

перших рук. Це коштувало йому багато сил, часу і матеріальних засобів. 

Помимо того, що міг знайти в бібліотеках і архівах Львова, України та Союзу, 

шукав потрібні матеріали у книгозбірнях різних країн, звертався до них 

безпосередньо сам і через знайомих кореспондентів. Ділився радістю, коли 

вдавалося виявити, дістати щось цікаве, пошукуване, невідоме чи маловідоме. 

Сам відчитував матеріали різними мовами, а також вдавався до фахівців – 

знавців мов»1. Це було пов’язано з тим, що Г. Нудьга був упевнений у тому, що 

роботу над інонаціональним контекстом української пісні слід починати з 

вивчення фактів її наявності у побуті інших націй, прикладів використання її 

мелодій у галузі професійного музикування, а також з перекладів та 

об’єктивних оцінок.  

Велику увагу вчений звертав на взаємовпливи культур, виділивши низку 

чинників, що відігравали вагому роль у становленні таких зв’язків. Це, зокрема, 

подібність у виборі пріоритетів історичного розвитку, суміжність 

територіальних кордонів, популяризація народної пісенности шляхом видань 

низки фольклорних збірників, критичного матеріалу.  

Григорій Нудьга наголошував на незаперечній ролі іноземних дослідників 

української культури, оскільки їх розвідкам часто був притаманний свіжий 

погляд на певні явища, недостатньо вивчені нашою наукою. Серед них 

проблема багатоголосся пісенної творчості українців і загалом східних слов’ян, 

зіставлення ідейно-філософської основи народнопоетичного епосу з розвитком 

європейської суспільної думки тощо)2.  

Важливими концептуальними ідеями осмислення складного явища 

міжкультурної комунікації пронизана розгорнута розвідка «У колі світової 

культури», що стала своєрідним теоретико-методологічним узагальненням 

«Української думи і пісні в світі».  

                                                             
1 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Нудьга Г. Українська дума і 

пісня в світі… Кн. 1. С. 22. 

2 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... С. 51. 
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Характеризуючи подвижницьку наукову діяльність Григорія Нудьги, 

доречно використати поетичну формулу Івана Франка: «Пісня і праця – великі 

дві сили, Їм я до скону бажаю служить…» Саме жертовницька праця для 

глибокого дослідження національної самобутности української пісенної 

етнокультури була наскрізним мотивом, непохитним кредо вченого упродовж 

усього життя. З огляду на це, а також на енциклопедичний ресурс власного 

наукового світогляду, він з однаковою відповідальністю і скрупульозністю 

підходив до написання як широкоформатних теоретичних студій, так і до 

лапідарних за розміром, але інформативно насичених за змістом, 

енциклопедичних статей чи життєписних дописів1.  

Має цілковиту слушність Р. Марків, стверджуючи, що «свою ґрунтовну 

обізнаність у різних галузях гуманітарного універсуму Г. Нудьга продуктивно 

репрезентував у менших за обсягом критичних жанрах, зокрема численних 

рецензіях на наукові та художні видання, а також десятках енциклопедичних 
                                                             

1 Нудьга Г. Бачинський Ілля. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. 

ред. УРЕ, 1959. Т. І. С. 470; його ж. Бетлер ( Butler ) Самюель. Українська радянська 

енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1959. Т. І. С. 528; його ж. Бонковський 

Діонисій. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. 

С. 38; його ж. Бораковський Григорій Максимович. Українська радянська енциклопедія: У 

16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. С. 40; його ж. Вальдбрюль ( Waldbr ü hl ) 

Вільгельм. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. 

С. 210; його ж. Василевський Теофан Олександрович. Українська радянська енциклопедія: У 

16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. С. 231; його ж. Вербицький Микола. Українська 

радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. С. 307; його ж. 

Виноградова Марія. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 

1960. Т. ІІ.  С. 374; його ж. Витвицький Софрон. Українська радянська енциклопедія: У 16-

ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. С. 395; його ж. Волкович Іоаникій. Українська 

радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960. Т. ІІ. С. 560; його ж. Вуцкі ( 

Wutsky ) Анна Шарлота. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. 

УРЕ, 1960. Т. ІІІ. С. 62; його ж. Запорожченко Іван Данилович. Українська радянська 

енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1961. Т. V. С. 189; його ж. Ількевич 

Григорій Степанович. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 

1961. Т. V. С. 392.  



65 
 

статей, відкривши в них цілу галерею маловідомих постатей української та 

зарубіжної філологічної науки та діячів мистецтва і культури ХVI – ХХ століть 

(І. Бачинський, С. Бетлер, Д. Бонковський, Г. Бораковський, В. Вальдбрюль, 

Т. Василевський, М. Вербицький, М. Виноградова, С. Витвицький та багато 

інших)»1. Зауважимо, що за його авторством підготовлено велику кількість 

статей енциклопедичного штибу про окремі обрядові та ліричні жанри 

українського фольклору, як-от: коломийки, бурлацькі та весільні пісні2. 

 Таким чином, формування та еволюція фольклористичного світогляду 

Г. Нудьги відбувалися під впливом кількох чинників і ферментувалися у 

процесі його діяльности у різних центрах і середовищах. Козацьке походження 

фольклориста, очевидно, спричинилося до того, що базовими цінностями його 

дослідницької позиції стали дотримання принципів об’єктивного встановлення 

наукової істини, шляхетне пошанування праці і врахування досягнень своїх 

попередників, неприпустимість ідеологічного перекручування фактів на 

користь політичної доцільности, відновлення історичної справедливости щодо 

висвітлення процесу становлення української культури.  

Як мислитель з енциклопедичним горизонтом когнітивного мислення він 

зумів поєднати у власній діяльности працю відповідального збирача 

фольклорних матеріалів, досвідченого й вимогливого упорядника текстів 

окремих народнопоетичних жанрів, автора солідних теоретико-методологічних 

монографій та коротких, здебільшого інформативних статей енциклопедичного 

формату. Назагал фольклористичний доробок Григорія Нудьги становить 

солідний набуток української науки про усну словесність у ХХ сторіччі, а 

методолоічні стратегії, які застосовував учений для інтерпретації 

досліджуваного матеріалу, є органічним продовженням традицій 

                                                             
1 Марків Р. Велична спадщина унікального Вченого. Григорій Нудьга. Біобібліографічний 

покажчик… С. 26. 

2 Нудьга Г. Бурлацькі пісні. Українська радянська енциклопедія: У 16-ти т.  Київ: Голов. 

ред. УРЕ, 1960.  Т. ІІ.  С. 160; його ж. Весільні пісні. Українська радянська енциклопедія: У 

16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1960.  Т. І. С. 330; його ж. Коломийки. Українська радянська 

енциклопедія: У 16-ти т. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1962.  Т. VII. С. 13–14. 
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позитивістичного розуміння сутности народнопоетичної творчости з 

особливою увагою до напрацювання об’ємної джерельної бази, максимального 

розширення фактографічної інформації, встановлення численних площин 

фольклорно-літературного перетину та синтетичного поєднання теоретичних 

постулатів з пошуково-едиторською емпірикою. 
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Висновки до розділу 1 

1. Головна активність дослідників фольклористичної спадщини 

Григорія Нудьги, його теоретичних напрацювань, едиторської діяльности та 

збирацької роботи припадає на початок ХХІ століття з особливим 

пожвавленням у роки ювілеїв ученого. 

2. В останні два десятиріччя можна простежити формування 

принаймні трьох нудьгознавчих центрів у Львові: Фундація імені Григорія 

Нудьги, кафедра української фольклористики ім. акад. Ф.Колесси та Інститут 

українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Фольклористичні студії 

Г.Нудьги є предметом дослідницьких розвідок окремих працівників кафедри 

фольклористики Інституту філології Київського національного університету ім. 

Т.Шевченка (М.Коломицева) та співробітників Інституту народознавства НАН 

України (Р.Кирчів, М.Горбаль). 

3. З великого числа проблемних напрямків вивчення наукового 

доробку фольклориста найбільшу увагу приділено фактологічному 

представленню його складної біографії (Р. Марків, П. Шкраб’юк, 

М. Ільницький, А. Бурдейний, В. Худицький), висвітленню експедиційної 

польової роботи із записування текстів українського фольклору 

(М. Коломицева), з’ясуванню джерельної бази до написання фундаментальної 

праці «Українська дума й пісня у світі» (Р. Кирчів, М. Горбаль) та визначенню 

ролі його пошукових досягнень для розвитку сучасного українського 

уснословесознавства (М. Дмитренко).   

4.  Теоретичні питання фольклористики у доробку Г. Нудьги 

досліджені значно менше. Зокрема, маловивченими залишаються погляди 

дослідника стосовно морально-етичної проблематики та етноестестетики 

українського фольклорного мелосу в рецепції чужинців. Майже цілинним є 

встановлення особливостей інтеграції народної пісенності українців ув 

іншонаціональний культурний простір. Поглибленого аналізу потребує також 

проблема фольклорних жанрів у теоретико-методологічному осмисленні 
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Григорія Нудьги та ґрунтовне прочитання його найменш дослідженого 

теоретичного трактату «У колі світової культури». 

5. Формування фольклористичного світогляду Григорія Нудьги 

відбувалося поступово, а діапазон його наукових зацікавлень розширювався 

поетапно: записування і фіксація фольклорних матеріалів під час 

експедиційних досліджень – проектна робота над укладанням тематичних 

планів Інституту фольклору та текстологічна підготовка до друку збірників 

окремих народнопоетичних жанрів – написання ґрунтовних теоретичних 

розвідок з глибоким джерелознавчим зондажем про пісні та романси 

українських поетів; ідейно-естетичні особливості баладного жанру; ґенезу та 

прикметні поетикальні особливості героїчного епосу; соціокультурні витоки 

сатирично-гумористичних текстів та етноментальні прикмети української 

сміхової культури; багатоаспектний процес входження та поширення 

української думи і пісні серед інших народів світу; функціонування 

народнопісенного слова українців ув інонаціональних середовищах. 

6. З методологічного боку в особі Григорія Нудьги наша 

гуманітаристика посідає яскравого представника аналітичної фольклористичної 

думки з чіткими позитивістичними постулатами уваги до об’єктивного 

встановлення конкретної фактології, врахуванням логіки історичного розвитку 

аналізованого явища, ефективним застосуванням стратегічного ресурсу 

порівняльно-історичного, типологічного, ґенетичного, естетичного, 

соціологічного, статистичного методів та пильною увагою до національної 

своєрідності досліджуваного фольклорного матеріалу. Фактично на характері 

його пошукових студій позначилися дослідницькі традиції київських 

народознавчих осередків (А. Лобода, К. Грушевська. А. Кримський) та 

авторитетні надбання найчільніших представників Наукового товариства імені 

Шевченка у Львові, (І. Франко, М. Грушевський, В. Гнатюк, Ф. Колесса), дух 

якого продовжував витати в академічному просторі Інституту суспільних наук 

у Львові. Вульгарний соціологізм та доктринерство марксистсько-ленінської 

методології учений відкидав як ненаукові, хоча й покликався у своїх 
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публікаціях на трафаретні вислови найпопулярніших радянських діячів про 

важливість вивчення народної культури. 

7. Висвітлюючи наукові здобутки вченого, можна виявити досить 

широкий спектр його зацікавлень у ділянці усної народної словесности, 

літературознавства, історії та всесвітньої філософії. Ідея самобутности 

національної культури об’єднує майже усі його фольклористичні праці, 

незалежно від напрямку дослідження, підпорядковує їх одній з основних засад 

діяльности Григорія Нудьги – заповнення білих плям української культури та 

історії. 
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РОЗДІЛ 2 

ГРИГОРІЙ НУДЬГА – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ДУМИ Й ПІСНІ У СВІТІ 

 

 

2.1. Культурологічна теорема Григорія Нудьги. 

«Книга Нудьги переобтяжена зайвим матеріалом… В аналізі цього 

хаотичного матеріалу та в загальних ідейних засадах всієї роботи помітне 

тенденційне захвалюванння української пісенності та методологічно невірна 

викривлена оцінка історико-соціальних і культурних явищ…»  – такий 

висновок читаємо у рецензії 1973 р. на книгу Григорія Нудьги «Українська 

пісня в світі». Зважаючи на історико-політичні реалії, коли книга була 

пропонована до друку, зайвим і хаотичним матеріалом невідомому 

рецензентові видалася та величезна джерельна база, яку дослідник Нудьга 

намагався ввести в науковий обіг і таким чином закласти добрий ґрунт для 

майбутніх студій про міжкультурні зв’язки та внесок українців у розвиток 

світової культури. Радянська гуманітарна наука, задогматизована та втиснута 

ув ідеологічні рамки, не могла адекватно сприймати наукові відкриття Григорія 

Нудьги, діяльність якого базувалася на традиційних методологічних засадах, 

сформульованих у фундаментальній теоретичній праці академіка Л. Білецького 

«Основи літературно-наукової критики»1.  

В одному з приурочених ювілеєві вченого інтерв’ю на Львівському 

телебаченні Григорій Нудьга здефініціював процес своїх архівних досліджень 

як синтез діяльности мисливця, що «нюхом чує» потрібне джерело, і геолога, 

який, віднайшовши цей «дорогоцінний камінь», шліфує та огранює його. Таке 

поєднання інтуїції з перфектністю наукового хисту не дозволяли Григорієві 

Нудьзі схибити у пошуках письмових джерел, які б довели, що українська мова 

і нація формувалися ще з дохристиянських часів, а Київська Русь була не 

«колискою трьох народів», а сповідувала українські культурні цінності. 

                                                             
1 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Нудьга Г. Українська дума і 

пісня в світі: у 2 кн. Львів. 1997. Кн. 1. С. 9–21. 
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«Зайвим матеріалом» у радянські часи, очевидно, вважалися пристрасні 

заклики та аксіоматичні твердження попередників щодо ролі народної пісні і 

рідної мови: «лихі люди не мають пісень» (Ф. Шіллера), «народи не згасають, 

доки живуть їх мови» (В. Ганки), «народ, який розуміє значення мови для свого 

вищого духовного життя і сам її покидає, зрікається, – виконує над собою 

самовбивство і буде відповідати про це перед Богом» (П. Шафарика) та ін.  

Цікаво, що приблизно тоді ж, у першій половині 70-х, видавництво 

«Наукова думка», посилаючись на банальний «брак паперу», повернуло 

рукопис праці «Українсько-західноєвропейські зв’язки XVI–XVII ст.» Дмитрові 

Наливайку – відомому вченому, літературознавцю, компаративісту, який взявся 

вивчати західноєвропейську україніку на матеріалі історико-літературних 

джерел, відомих у Європі і зовсім не відомих в Україні. Такі паралелі з 

помітною схожістю науково-видавничих «процесів» над згаданими 

монографіями свідчать лише про одне: історія міжнаціональних взаємин в обох 

працях подавалася у розріз із усталеними нормами радянської науки. Тяглість і 

безперервність зацікавлення Європи життям, культурою, літературою, 

мистецтвом українців, закономірності у формуванні національного образу 

України та його еволюція у суспільно-політичному і культурно-історичному 

контекстах – дискурс, у якому розгорталися два дослідження – приблизно в 

один час і приблизно з однаковими наслідками – пильним наглядом КДБ і 

відсутністю кар’єрної перспективи. Зазначимо, що повне видання монографії 

Д. Наливайка під назвою «Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі 

ХІ-ХУІІІ ст.» вийшло у світ аж у 1998 році – всього на рік пізніше, аніж перша 

частина «Української думи і пісні в світі» Г. Нудьги.  

Мабуть, не так важливо, чи свого часу були особисто знайомі Г. Нудьга і 

Д. Наливайко, але цікавим видається факт скупости їхньої комунікації на 

сторінках власних досліджень – взаємопокликання там зустрічаємо дуже рідко. 

З іншого боку, вражає синхронність не лише їхніх наукових зацікавлень, а й 

методологічних висновків, до яких доходять дослідники: життя й історичні 

діяння українського народу найкраще вияскравлюються у 
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загальноєвропейському контексті і з урахуванням світоглядних особливостей 

конкретної культурно-історичної епохи. Так, Д. Наливайко, згрупувавши у 

своєму дослідженні потужну джерелознавчу базу, наголошує на важливости 

вивчення саме характеру рецепції України у західноєвропейських джерелах: 

«Само собою, багатство фактів, міра достовірності відображення життя 

українського народу, подій і явищ його історії мають і для нас велике значення, 

але для нас принципово важливий також образ України в західноєвропейських 

джерелах… структура цього образу і його динаміка, його еволюція в її 

суспільно-історичній і культурно-історичній зумовленості. А це означає, що 

для нас становить цінність не тільки об’єктивний, предметно-історичний зміст 

джерел, а й їхня суб’єктивно-історична сторона, тобто інтерпретація цього 

змісту автором, який виступає й репрезентантом свідомості певної країни й 

епохи, певних ідейно-культурних течій і концепцій»1.  

Григорій Нудьга, у свою чергу, ретельно вишукуючи факти присутности 

українського сліду у житті інших народів, також розглядає процес таких 

зв’язків на фоні розвитку європейської цивілізації і провідних напрямів 

філософської думки. Правда, основним індикатором сприйняття українців у 

світі Г. Нудьга обирає пісню, яка у зіставленні з дослідженням писемної 

творчости не лише значно поглиблює історію міжнародної комунікації, а й 

помітно вияскравлює національний образ України у світовій рецепції.  

Багатогранність наукових інтересів Григорія Нудьги, беззаперечна 

ерудиція та любов до рідного слова спонукали вченого до розгортання 

ґрунтовного дослідження, яке б не тільки проілюструвало авторитет 

української народної пісні в зовнішньому культурному середовищі, а й дещо 

незвикло, через глибинне проникнення її у свідомість представників іноетнічної 

спільноти, через їхні захопливі рефлексії, мало б на меті підвищити й утвердити 

культурну й національну самосвідомість українців, знищувану і девальвовану 

упродовж багатьох століть. Широкий методологічний інструментарій та 

                                                             
1 Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVIІІ ст. Київ: 

Основи. 1998. С. 13. 
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панорамність виокремленої проблеми, сформовані та сформульовані у 

фольклористичній науці ще попередниками (М. Максимовичем, 

М. Костомаровим, П. Кулішем, М. Драгомановим, І. Франком, О. Потебнею, 

В. Гнатюком, М. Грушевським та ін.) дали змогу Григорієві Нудьзі вивести 

культурологічну формулу самодостатньої нації: «кожний народ, досягнувши 

певного рівня культури, починає усвідомлювати ціну рідної мови і пісні та 

всіма засобами оберігати та розвивати їх, дбаючи про долю своїх нащадків»1. 

Слід зазначити, що у своїх дослідженнях Григорій Нудьга притримується 

думки, що мова і пісня є найдавнішими здобутками матеріальної і духовної 

творчості цивілізації, а тому наголошує на їхній єдности: «коли йдеться про 

мову, неодмінно згадується й пісня, бо разом узяті, мова і пісня становлять 

основу самобутності духовного життя народу»2.  

Загалом поняття «мова», «рідна мова» були предметом філософських 

розмислів і наукових досліджень  від найдавніших часів. Її розглядали як 

«божественний дар», як «біологічний організм» (мова народжується, 

розвивається, старіє і помирає», як явище «психологічне» (мова пов’язана із 

свідомістю та духом людини), як засіб, потрібний виключно для комунікації 

(мовний утилітаризм). Уже у ХХ ст. дедалі більше лінгвістів, культурологів, 

філософів, незважаючи на несприятливі суспільно-культурні тенденції, взявши 

на озброєння історичний та науковий досвід, почали розглядати мову як явище 

суспільне, яке виконує необхідні для повноцінного існування соціуму функції: 

комунікативну, когнітивну, емотивну, естетичну, етноідентифікаційну, 

культуротвірну, культурозберігальну, світоглядну та ін. Отож поряд з мовою 

Григорій Нудьга розглядає пісню як ще один чинник, необхідний для творення 

та живлення духовної культури нації, зокрема літератури та музики, а також як 

важливий складник у формуванні поетичного і суспільного світогляду, в 

утвердженні естетичних, моральних норм та кодексів народу: «Супроводжуючи 

історію народу, пісня й сама стала часткою духовної історії нації, своєрідним 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: у 2 кн. Львів. 1997. Кн. 1. С. 36. 

2 Там само. С. 35–36. 
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документом її творчої зрілості, доказом усвідомлення свого місця й ролі в 

загальній історії людства»1.  

Усвідомлення цінности рідної мови і пісні прямо пропорційно залежить 

від рівня культури народу на певному етапі його розвитку – саме це 

спостереження підштовхнуло Григорія Нудьгу вдатися до пошуків потрібних 

аргументів, які могли б яскраво проілюструвати та однозначно підтвердити 

беззаперечні культурні здобутки і подвиги української нації2. Пересіюючи 

українські культурні явища крізь густе сито світової філософської думки, 

Г. Нудьга знаходить документальні підтвердження зрілости поетичного 

мислення українців: «Те, що висловлювали в своїх наукових трактатах учені 

інших народів, те висловив наш народ у своїх думах та піснях і в деяких 

випадках хронологічно раніше й оригінальніше3.  

Українська усна поетична творчість за найгірших часів окупаційних 

утисків та шовіністичних закидів виконувала функцію оберега духовності, 

підтримувала благодатну «флору» для подальшого розвитку писаної літератури 

і професійної музики, а також, за словами Г. Нудьги була «органічним 

фільтром», через який перепускалися авторські поетичні новотвори «щоб там [у 

фольклорі – Л. Г], витримавши пробу часу, викристалізуватися в чистий 

поетичний кристал, гідний жити таким же життям, яким живуть народні пісні»4. 

Закумулювавши дослідження попередників про глибокий ліризм, драматизм та 

правдивість українських народнопісенних творів, Григорій Нудьга намагається 

ще й пояснити причину душевно-шанобливого ставлення (у тому числі й 

іноземців) до зразків народнопісенної творчости: «Пісенна поезія є важливим 

фактором, що впливає на утвердження політичного становища народу, його 

незалежності, на розв’язання проблем його державності. Тому українці деякі 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 34. 

2 Гарасим Л. Культурологічна теорема Григорія Нудьги. Парадигма. Львів. 2013. Вип. 7. 

С. 77.  

3 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 62. 

4 Там само. С. 29. 
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пісні співають з особливою проникливістю, майже з такою побожністю, як 

релігійні люди читають молитви»1.  

Популярність пісенно-музичної культури українського народу на різних 

етапах його розвитку Григорій Нудьга пояснює не тільки винятковою 

генетично успадкованою обдарованістю та прекрасним естетичним чуттям 

українців, а й наголошує на високому рівні культурної самосвідомости: «Який 

би не був талант, які б не були природні здібності, та коли їх не розвивати, не 

культивувати, великих творчих наслідків не буде»2. У процесі формування 

неповторних уснопоетичних мистецьких творів виняткову роль посідає 

національна мова, яка має понад тисячолітню історію і є провідною артерією 

здорової нації. Тому надійною платформою для розвитку та популяризації 

культури Григорій Нудьга вважає рідну мову і пісню, які водночас є ще й 

дієвим захистом та гарантією національної безпеки: «Мова й пісня – 

найважливіші нерви національного організму, найперший вияв суверенності 

організму нації, і якщо підноситься брутальний меч завойовника, щоб ці нерви 

перетяти, то це ніщо інше, як прагнення чужинця нанести смертельного удару 

цілому народу – найдивовижнішому витвору загадкової природи, всесвіту»3.  

Дослідження Григорія Нудьги про українську пісню, її проникнення у 

духовний світ інших народів вражає фактологічною наповненістю, що 

становить цінну доказову базу значних здобутків та взаємозбагачень світових 

культур, які, за влучним висловом Івана Франка, рівночасно чують «потребу 

освіжуватися інгаляцією впливів посторонніх і заразом ставити певний опір 

тим постороннім впливам»4. Широкий простір міжкультурної комунікації 

передбачає вклад кожного окремого народу у підвалину світової культури при 

гармонійній єдности автентичного із запозиченим, взаємному зацікавленні та 

порозумінні і без насильницького домінування одних етносів над іншими. 
                                                             

1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 40. 

2 Там само. С. 41. 

3 Там само. С. 39. 

4 Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви. Іван 

Франко. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наукова думка. 1984. Т. 41. С. 39. 
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Збираючи історико-фольклорний матеріал зі всього світу, вчений 

намагався відстежити, встановити та підтвердити послідовність своїх логічних 

міркувань про міграцію різноманітних мистецьких форм. Як зазначає Р. Кирчів, 

своє дослідження Григорій Нудьга укладає «за логікою історичної 

послідовності фактів і з’ясування умов, причин та потреб, якими в кожному 

конкретному випадку детермінувався такий імпорт»1.  

Етапи засвоєння української пісні Григорій Нудьга розглядає крізь 

призму еволюції філософської думки, трансформацій мистецьких напрямів, а 

також через рівень вияву національної свідомости. Володіючи багатим 

науковим фактажем, дослідник майстерно вибудовує логічний ланцюжок 

актуальних завдань: простежити шляхи проникнення українських пісень у 

побут та соціальне життя інших народів, з’ясувати вплив українських мелодій 

на творчість іноземних композиторів, охарактеризувати зв’язок літератури 

інших народів з українською пісенною поезією, проаналізувати іноземні 

переклади та критичну оцінку нашої народної творчості тощо. 

Розглядаючи українську пісню як вагому складову великого поетично-

музичного світу слов’янських народів, Григорій Нудьга знаходить у низці 

арабських та європейських джерел VII–XIII ст. непоодинокі підтвердження 

того, що слов’янські племена і предки українців задовго до становлення 

Київської держави мали славу талановитих музикантів та співців, які володіли 

особливим пісенним репертуаром та використовували оригінальні 

інструменти2. 

Шляхи проникнення різноманітних культурних явищ певного народу в 

іноетнічне середовище Григорій Нудьга розглядає, враховуючи географічне 

положення досліджуваних спільнот, їх етнографічну схожість, історичні 

обставини, які складалися на тому чи іншому етапі взаємовідносин. Відтак 

дослідник диференціює типи контактів культур як посередні та безпосередні. 

Культурне взаємне збагачення народів, зумовлене суміжністю територій чи 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 23 

2 Нудьга Г. У колі світової культури. Львів. 2006. С. 11–13. 
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етнографічною близькістю, стає для них не тільки «своєрідним засобом 

освіження явищ рідної пісенності»1, а й у важкі історичні часи має 

консолідуючу духовну силу. Не один народ, слов’янський чи інший, шукаючи 

спільника для захисту своїх земель від загарбника, зокрема у часи турецьких 

нападів, через військові здобутки відважних козаків знайомився з Україною, її 

побутом, звичаями, мистецтвом. Тому Григорій Нудьга знаходить низку 

важливих документальних підтверджень для обґрунтування думки, що «з 

розквітом козаччини підноситься поетичний епос, історична пісня, лірика, 

значно активізується народна творчість, відгукуючись на всі суспільно-

історичні явища»2. 

Якраз у період Відродження європейські вчені та мандрівники виділяють 

українську мову з-поміж інших слов’янських, з’являється перший запис тексту 

української пісні. Відбувається трансформація стереотипних поглядів про 

слов’янський Схід – від «світу варварів» до «ідеальної країни», «республіки 

запорожців», у розбудову якої «вкладені найкращі ідеали людства про вільність 

і де козацтво виробило найдосконаліші демократичні принципи життя і 

шляхетний характер лицаря з народу»3.  

Прогнозовано критично Григорій Нудьга оцінює ставлення діячів 

Просвітництва до народних традицій та мистецтва. «Ідейно неоднорідні», вони 

оголосили домінуючими величинами розум, наукову істину, природу, за 

словами дослідника, «не могли відмежувати забобонів від загальних народних 

традицій»4. Проте й у цей час інтерес до української пісні остаточно не зникає, 

«завдячуючи» змінам на політичній арені: Росія зміцнює свої позиції, під 

владою Австрії опиняється частина слов’янських, у тому числі й українських 

земель. І саме тут доречними є міркування Григорія Нудьги та його 

попередників щодо пропорційного зв’язку між активною пісенною творчістю 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 34 

2 Там само. С. 79. 

3 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 21. 

4 Там само. С. 23. 
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народу і силою його національного опору: «чим складнішими виявляються 

історичні події, тим більші хвилі творчості вони викликають»1. Уже з другої 

половини XVIII ст. з’являються перші переклади українських пісень німецькою 

мовою, публікації українських текстів англійською та французькою – 

починається якісно новий період зацікавлення народною творчістю, що 

зумовлено зародженням і формуванням європейського романтичного 

світогляду.  

«Переломним моментом не тільки в естетиці, а й в ідеології»2 називає 

Григорій Нудьга усвідомлення романтиками ваги народного мистецтва. 

Наполягаючи на оригінальности кожної з національних культур, прагнучи до 

самоусвідомлення і самовираження, послідовники романтизму гостро 

критикують бездумне наслідування античности. Вони закликають шукати 

першоджерела історії та мистецтва, насамперед, у народній поетичній 

творчости, яка й становить єдність мови, пісні, нації. Для слов’янських народів 

ідеї романтизму були особливо необхідними, бо розвивалися на фоні 

національно-визвольної боротьби проти загрози асиміляції та втрати духовної 

самобутности. Григорій Нудьга визначає цей період як «час формування 

свідомості націй, бурхливого вияву їх життєздатності, перегляду вікових 

здобутків духовної творчості кожного народу і своєрідної атестації на 

майбутнє»3. Окрім постійного зацікавлення європейської спільноти уже 

достатньо розкрученою темою козацтва, популяризації українського народного 

поетичного мистецтва сприяла й ідея слов’янського єднання: провідні діячі 

доби романтизму розглядали українську культуру як найдавніше й найтиповіше 

явище усього слов’янства. Україна з її народними звичаями та мистецтвом, 

територіально асимільована в іноземних джерелах того часу з іншими 

державами, все ж залишалася окремим етнічним явищем у слов’янському світі. 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 34. 

2 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 25. 

3 Там само. С. 33. 
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Ферментом «незамерзання», «незнищення»1 у своїх характеристиках наповнює 

Григорій Нудьга українську пісню, яка давала достойну відповідь на тогочасні 

закиди та сумніви щодо походження чи навіть існування української мови та 

поезії. Підкріпивши популярність народної пісні і думи питомим та іноземним 

джерельним арсеналом, Григорій Нудьга називає їх «авторитетними 

оборонцями прав українського народу»2. 

Період позитивізму у світоглядному та науковому світовому розвитку 

приніс нове розуміння та сприйняття народної творчости. Науковці-позитивісти 

потребували перевірки та документального підтвердження задекларованих 

романтиками думок про народну поезію та її роль в утвердженні самобутности 

окремого народу. Тому у їхніх дослідженнях фольклорні явища служили 

матеріалом для підтвердження тих чи інших наукових теорій, де естетичні 

характеристики та функції народних поезій були менш популярними. Проте 

Григорій Нудьга, опираючись на наукові здобутки італійського фольклориста 

Джузеппе Пітре, стверджує, що «авторитету пісні, завойованого в добу 

романтизму, тепер уже ніхто не може похитнути, її не тільки Д. Пітре, а й інші 

трактують як мірило ступеня розвитку культури народу»3. Розширений 

науково-методологічний апарат дослідників того часу у процесі систематизації, 

опису, зіставлень та порівнянь різнокультурних фольклорних явищ також 

сприяв тому, що «ясніше вирізьблювалося обличчя українського пісенного 

фольклору з його особливостями і типовими рисами, вироблявся погляд 

світової наукової громадськості на питання про місце і значення української 

народної поезії у загальній системі світової культури, світової історії та історії 

суспільної думки»4. Таким чином, набирав обертів «посередній» 

(опосередкований) міжкультурний контакт, що здійснювався уже за допомогою 

перекладів народнопісенних текстів, видання фольклористичних, історико-

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі...  Кн. 1. С. 61 

2 Нудьга Г. У колі світової культури…С. 33. 

3 Там само. С. 36. 

4 Там само. С. 37. 
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філологічних та музичних розвідок в Україні та за її межами. Увага та науковий 

інтерес інокультурної спільноти до українського народнопісенного доробку 

саме у другій половині ХІХ ст., за спостереженнями Григорія Нудьги, сприяла 

зародженню осередків україністичних досліджень у європейських країнах: 

Румунії, Угорщині, Данії, Італії та ін.  

На початку ХХ століття, знаменованого амбівалентними суспільно-

історичними подіями, інтерес до української пісні не зникає. Синхронно із 

публікаціями, які були присвячені політичній проблематиці, паралельно із 

розвитком окремих модерністичних течій, які розглядають народну творчість 

як примітивне сприйняття світу, у Європі усе частіше закликають 

заглиблюватися у джерела української пісні та музики, щоб надихнутися 

свіжістю та зцілитися від руйнівних впливів модерної культури.  

Етапом «конкретизації уявлення європейських народів про багатство, 

специфіку, красу і мелодійність української народної пісні»1 називає Григорій 

Нудьга якраз початок ХХ ст., зокрема перші його десятиліття. Такі висновки 

зумовлені насамперед культурно-подвижницькою діяльністю окремих артистів-

співаків та хорової капели під керівництвом О. Кошиця. Чи не у кожній своїй 

розвідці, яка присвячена поширенню української пісні у світі, Григорій Нудьга 

стверджує, що через концертування українських митців багато країн «ніби 

заново відкривають українську пісню як сильну і незвичайну, величну, 

оригінальну музику і як дивовижну гармонію слова й мелодії»2. У рецензіях, 

відгуках, спогадах про виступи Модеста Менцинського, Соломії 

Крушельницької, Ореста Руснака, хору О. Кошиця та інших ніби реанімуються 

основні характеристики народної пісні, відомі ще з часів романтизму: «Пісня 

для українців є найвищим і найсвятішим законом… Вся історія України 

вкладена у пісні і буде колись відспівана»3, «…вона принесла свіжість, подих 

                                                             
1 Нудьга Г. У колі світової культури…С. 41. 

2 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: у 2 кн. Львів. 1998. Кн. 2. С. 77 

3 Там само. С. 79. 
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природи у затруєні салони Заходу»1. Дослідник переконаний: «Те, що читалося 

в книжках, журналах, газетах, що було засвоєне у випадкових зв’язках Європи з 

Україною, не раз переломлене через рамки романтики або пропущене через 

холодний розум ученого-дослідника, тепер конкретизується і пізнається 

наочно…»2.  

Згодом, через десятиліття, концертуючи у багатьох країнах на різних 

континентах, естафету безпосереднього відтворення та популяризації 

української народної пісні активно перехоплять учасники хору імені Григорія 

Верьовки, проте їхні виступи матимуть уже політично-ідеологічний присмак.  

Унаслідок ретельного перегляду та аналітичної оцінки явищ, які 

спричинялися до взаємодії культур, Григорій Нудьга встановлює 

справедливість та відтворює шляхи адаптації в іноземному середовищі 

українських народнопісенних творів, зокрема пісень «Їхав козак за Дунай» та 

«Ой не ходи, Грицю». Значним недоліком дослідник вважає той факт, що 

іноземні популяризатори, не знаючи української мови, для збагачення свого 

культурного досвіду користуються не оригінальними текстами, а чужоземними 

інтерпретаціями, які не завжди передають усю самобутність і глибину тексту3. 

Тому і сам Григорій Нудьга, як пише його сучасник й однодумець Р. Кирчів, 

«не задовольнявся фактами, наведеними чи описаними іншими авторами, а в 

кожному конкретному випадку намагався дійти до їх першоджерела, взяти і 

подати їх з перших рук»4. 

У теперішні часи, з огляду регресивних тенденцій мовно-культурної 

політики (мовний цинізм, нормоскептицизм, мовний шовінізм), проблема 

відношень «мовна свідомість – національна свідомість» не втрачає своєї 

актуальности, і важливо розуміти, що «кожна культура також має (і повинна 

мати) еволюцію ставлення до власних мистецьких явищ, до фактів і факторів 
                                                             

1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 2. С. 116. 

2 Нудьга Г. У колі світової культури… С. 41. 

3 Там само. С. 51–53. 

4 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Григорій Нудьга. Українська 

дума і пісня в світі: у 2 кн. Львів. 1997. Кн. 1. С. 22. 
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духовного життя нації. Власне, й сама ця еволюція перетворюється на чинник 

культури, оскільки вона є діагностичним засобом визначення рівня 

національної самосвідомості та самооцінки культури»1.  

Вдаючись до ретроспективи у своїх дослідженнях, науковим 

лейтмотивом яких є національна самобутність української словесності, усної та 

писемної, Григорій Нудьга послідовно, не змушуючи відразу сприймати як 

аксіому його культурологічні узагальнення, як справжній педагог та людина з 

високим рівнем мовно-культурної свідомості делікатно скеровує нас до 

морально-етичних імперативів, таких необхідних для національної 

ідентифікації у сучасному світі. «Вчений, – як слушно зазначає Р. Кирчів, – 

поставив перед собою завдання висвітлити процес входження і поширення 

української пісні серед інших народів світу в системному історично-

культурологічному плані, дати не тільки звід відповідних фактів, а й показати 

їх широкий контекст з різними чинниками, що впливали на зацікавлення 

українською піснею, різні аспекти і рівні цих зацікавлень, їх дієвість і 

значення»2. 

Таким чином, Г. Нудьга сформулював просту «культурологічну теорему», 

що стала цікавим та унікальним явищем у світовій гуманітаристиці. 

Величезний фактаж і переконлива джерельна база, які зумів зібрати вчений, 

однозначно свідчать на користь національної самобутности української 

фольклорної традиції та її неоціненного внеску у розвиток і поширення 

європейських культурних цінностей.  

 

  

                                                             
1 Пахльовська О. Проблеми спадщини в українській культурі та форми її імперської 

експропріації. Ave, Europa!: статті, доповіді, публіцистика (1989-2008). Київ: Пульсари. 

2008. С. 76. 

2 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Григорій Нудьга. Українська 

дума і пісня в світі... Кн. 1. С.13.  
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2.2. Інтеграція народної пісенності українців ув іншонаціональний 

культурний простір. 

 

Продовжуючи у ХХ столітті фольклористичні студії свої попередників – 

народознавців «Руської трійці», представників Київської громади та РГТ, 

когорти діячів Наукового товариства імені Шевченка, академічних працівників 

Інституту фольклору – у сфері фіксації та теоретичного опрацювання явищ 

усної словесності Г. Нудьга одразу окреслив для себе майже цілинне 

дослідницьке поле – каталогізація фактологічної бази поширення народної 

пісенности українців на терени чужонаціонального культурного простору та 

способи її мистецької адаптації. Як резонно зауважив Р. Марків, для вченого 

«надзвичайно вагомим був кожен найдрібніший факт проникнення української 

пісні, мелодії в культуру інших народів, адже пісня для нього – це магічна сила, 

невід’ємна частка історії (цей пієтет відчувається у трепетному стилі 

висловлювань, що стосуються української пісні), а це, мабуть, можна пояснити 

лише великою любов’ю вченого до рідного, віками виплеканого народного 

слова, народного співу, інформацію про долю якого дослідник зібрав зі всіх 

кутків і закутків світу (джерельна база досліджень з цієї теми вражає – сотні 

журнальних, газетних статей та інших джерел іноземними мовами ввійшли в 

науковий обіг української фольклористики, літературознавства та 

етномузикології саме завдяки його працям)»1. 

Книга “Українська пісня і дума в світі” – фундаментальне дослідження 

про сприйняття нашої творчості світовою культурою. Матеріал для цього 

авторитетного корпусу, своєрідної «міжнародної біографії» української пісні 

автор збирав 20 років. Одна за одною виходили у світ статті про українську 

пісню в Угорщині, Данії, Франції, Німеччині, Англії, Югославії, Італії. Загалом 

процес інтеграції українського пісенного мелосу у світову етномузикологічну 

                                                             
1 Марків Р. Велична спадщина унікального Вченого. Григорій Нудьга. Біобібліографічний 

покажчик. Упорядкування В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. С. 19. 
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культурну атмосферу автор висвітлив у більше ніж 40 публікаціях (у 

книжкових та періодичних виданнях). Переважна частина фактів, які 

скрупульозно зібрав, опублікував та фахово прокоментував Григорій Нудьга, 

були невідомими, подекуди сенсаційними. За влучним спостереженням 

Р. Горака, «ці статті стосувались української культури, надзвичайно важливих 

архівних знахідок з питань історії і за своїм фактологічним матеріалом важили 

значно більше, ніж десятки тодішніх книг та монографій, написаних на догоду 

пануючій ідеології»1 

Варто наголосити, що обрану для справи усього життя фольклориста 

проблематику до того майже ніхто не досліджував, а отже, вона позначена 

найвищим ступенем актуальності. За винятком праці вихідця з Рогатинщини 

репресованого й малознаного композитора Б. Кудрика «Українська народна 

пісня і всесвітня музика»2, питання міграції народнопісенного мелосу українців 

поза рідними кордонами не висвітлювалося у жодній іншій розвідці3. 

Перші спроби чіткого формулювання основних завдань, визначення 

чільних аспектів побутування пісні в позаукраїнському контексті вчений 

реалізував у невеликій статті “Українська пісня за кордоном” (“Вітчизна”, 1958, 

№ 11), а згодом у брошурі “Українська пісня серед народів світу” (1960). У 

1972 р. був підготовлений рукопис про українську пісню в світі (46 арк.), який 

автор здав до видавництва “Музична Україна”. Однак книгу визнали 

ідеологічно шкідливою для суспільства, у ній “виявили” грубі помилки ідейно-

методологічного характеру. Дослідника звинуватили у тенденційному 

захвалюванні української пісенності, у відсутности розділів про найближчих 

сусідів (Росію та Білорусію). Як відомо, із 31 закритої рецензії, які ретельно 

організувало видавництво, лише один відгук був негативним, а решта, 

                                                             
1 Горак Р. Дороги страдництва й надії. Просвіта. 1993. Січень. 

2 Кудрик Б. Українська народна пісня і всесвітня музика. Львів. 1927. 

3 Корнійчук Л. Григорій Нудьга – дослідник української пісні у світовому контексті. 

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук праць. Редкол. 

В. Андрущенко, О. Гнідан (відп.ред.), С. Кіраль, Е. Лузік, М. Луцюк (відп. секр.) та ін.. Київ. 

2002. Вип. 3. С. 160. 
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несподівано навіть для самих видавців, виявилися схвальними. 1989 р., після 

тривалої тяганини, відповідної цензури, праця у дуже скороченому вигляді 

(лише 24 арк.), з передмовою Д. Павличка, все-таки вийшла у світ обмеженим 

накладом, а вже після смерті Григорія Нудьги, у 1997–1998 рр., корпус 

“Українська дума і пісня в світі” у двох книгах у повному обсязі побачив світ. 

Уже дебютні публікації вченого засвідчили як неабияку масштабність 

дослідження української думи і пісні у світі, його перспективність, так і 

труднощі, що виявлялися під час пошуку потрібних джерел. Така праця була 

справді подвижницькою, бо водночас вимагала від дослідника неабиякої 

громадянської мужности. Неодноразово звинувачуваний у зв’язках із “ворогами 

народу”, Григорій Нудьга все ж наполегливо продовжував дослідницьку 

роботу, підтримував контакти з багатьма зацікавленими людьми, 

кореспондентами, співробітниками різних наукових установ, бібліотек, архівів, 

які щиро допомагали йому у пошуках бібліографічної інформації, різномовних 

перекладів текстів українських дум та пісень.  

Будучи філологом, фольклористом, розуміючи досліджувану проблему 

набагато глибше, аніж його нечисельні попередники, Григорій Нудьга 

підкреслював, що “українська пісня за кордоном – тема велика і за обсягом 

явищ, і за проблемами можливих досліджень”1. Вчений ставив перед собою 

конкретні завдання: з’ясувати мистецькі закономірності запозичення 

українського пісенного мелосу різними етнічними спільнотами, виявити 

результати запозичення української піснетворчості в авторському доробку, 

осмислити контактні особливості апелювання європейської літературної 

традиції до пісенної поезії, оприявнити перекладні тексти та справедливо і 

всебічно оцінити нашу фольклорну скарбницю. Усі процеси культурного 

взаємообміну вчений розглядає у нерозривному зв’язку з історією та мовою, які 

через механізм своєрідного соціокультурного синкретизму фундаменталізують 

духовні засади нації.  

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 31. 
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«Сувора наукова об’єктивність фактів та любов до об’єкта дослідження» 

– так вчений охарактеризував роботу французької дослідниці М. Шеррер, яка 

працювала над проблемою дефініції жанру української думи1. Такі ж вихідні 

засади були характерними і для наукової діяльності Григорія Нудьги. Роман 

Кирчів, багато років працюючи поруч з Григорієм Нудьгою у відділі літератури 

Інституту суспільних наук (1958–1972), мав нагоду безпосередньо спостерігати 

за роботою дослідника: “Помимо того, що міг знайти в бібліотеках і архівах 

Львова, України та Союзу, шукав потрібні матеріали у книгозбірнях різних 

країн, звертався до них безпосередньо сам і через знайомих кореспондентів. 

Ділився радістю, коли вдавалося виявити, дістати щось цікаве, пошукуване, 

невідоме чи маловідоме. Сам відчитував матеріали різними мовами, а також 

вдавався до фахівців – знавців мов”2. Це було пов’язано з тим, що Г. Нудьга був 

упевнений у тому, що роботу над інонаціональним контекстом української 

пісні слід починати з вивчення фактів її наявності у побуті інших націй, 

прикладів використання її мелодій у галузі професійного музикування, а також 

з перекладів та об’єктивних оцінок. Велику увагу вчений звертав на 

взаємовпливи культур, виділивши низку чинників, що відігравали вагому роль 

у становленні таких зв’язків. Це, зокрема, подібність у виборі пріоритетів 

історичного розвитку, суміжність територіальних кордонів, популяризація 

народної пісенності шляхом видань низки фольклорних збірників, критичного 

матеріалу. Григорій Нудьга наголошував на незаперечній ролі іноземних 

дослідників української культури, оскільки їх розвідкам часто був притаманний 

свіжий погляд на певні явища, недостатньо вивчені нашою наукою. Серед них 

проблема багатоголосся пісенної творчості українців і загалом східних слов’ян, 

зіставлення ідейно-філософської основи народнопоетичного епосу з розвитком 

європейської суспільної думки та ін.)3. Схожі спостереження зі спробою 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 2. С. 249. 

2 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Григорій Нудьга. Українська 

дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 22. 

3 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 51. 
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пояснити природу іноземних рецепцій зустрічаємо й уже в попередньо 

згадуваному дослідженні Д. Наливайка: «національну дійсність “аборигени” й 

іноземці сприймають по-різному: перші помічають і фіксують передусім явища 

й події, що відхиляються від норми, саму ж цю норму як таку вони не фіксують, 

оскільки вона для них звична, нецікава, а часом і непомітна; іноземцеві ж 

цікавою і гідною опису здається сама норма життя, звична «правильна» 

поведінка жителів країни, в яку він потрапив, яку він спостерігає й фіксує. Тому 

іноземні історико-літературні джерела щедріші на реалії повсякденного життя 

народу, на деталі його побуту, звичаїв, обрядів, психології тощо»1. 

Визначення особливостей методологічного і композиційного характеру 

при творенні “міжнародної біографії” української думи й пісні та методики 

детального накреслення точних маршрутів “закордонних мандрів” українського 

мелосу, найточніше окреслив Роман Кирчів у передмові до двотомного видання 

1997–1998 рр2. Дослідник прагнув з’ясувати умови, причини і потреби міграції 

української пісні до національних культур, враховуючи географічне положення 

народів, їх етнографічну схожість, історичні обставини, які складалися на 

різних етапах взаємовідносин. Тому вчений шукав український елемент 

насамперед у побуті та соціальному житті інших народів, далі простежував 

можливий його вплив на іноземну музичну і літературну творчість, аналізував 

переклади іншими мовами народної поезії українців та критичні відгуки про 

неї. За таким алгоритмом Г. Нудьга, незважаючи на штучно обмежений доступ 

до інформації, формував унікальний для свого часу реєстр значних здобутків та 

взаємозбагачень світових культур (понад 30), а досвід такого спілкування був 

вдалим тоді, «коли в ньому діяли співпраця, взаємні зацікавлення і 

порозуміння, а не насильство чи якісь штучні заходи сильніших»3. 

                                                             
1 Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVIІІ ст. 

Київ: Основи. 1998. С. 5–6. 

2 Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Григорій Нудьга. Українська 

дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 21. 

3 Нудьга Г. У колі світової культури. Львів. 2006. С. 78. 



88 
 

Попри те варто розуміти, що характер інтеграції та специфіка поетапного 

засвоєння народнопісенних текстів українців ув іноетнічному середовищі 

залежали здебільшого від ступеня спорідненості та інтенсивності контактних 

зв’язків між етнічними спільнотами. З огляду на це можна виокремити 

щонайменше три великі групи народів, проникнення у культуру яких яскравих 

зразків явищ нашої автентичної пісенності матиме суттєві відмінності: 1) 

слов’янські етноси, 2) неслов’янські (але європейські) етноси, 3) етноси поза 

європейським континентом.  

Ще у своєму магістерському дослідженні «О народной поэзии славянских 

племен» (1837) О. Бодянський висловив ідею про велику суголосність 

української фольклорної традиції з сербською, усвідомлюючи корені такої 

подібності у способі історичного буття цих двох слов’янських племен, яким 

найчастіше доводилося протистояти нападам іновірців та відвойовувати свої 

землі у жорстокому протистоянні з турецько-татарською навалою. 

Підтвердженням цієї близькости може слугувати і цілий пласт сербського 

героїчного епосу у структурі «Русалки Дністрової», і переклади народних 

пісень сербів авторства Михайла Старицького, зрештою оцінка цих перекладів 

з боку Івана Франка та ціла низка інших його вже чисто фольклористичних 

праць. Це також чудово розумів Г. Нудьга, стверджуючи, що «з пісенної 

творчості слов’ян особливо близькою до української поезії виявилася багата 

поезія сербів і хорватів – народів, які відігравали одну з перших ролей на сцені 

драматичної боротьби з турецькою інвазією у Європі»1. 

Культурні взаємини українців та сербів дослідник намагається розглянути 

за вищенаведеною формулою (побут – музика – література – переклад – 

критика) у хронологічному порядку та в загальноєвропейському історико-

культурному контексті. За динамікою стосунків, коефіцієнтом якої ступінь 

зацікавлення українською культурою та її проникнення на південнослов’янські 

терени, дослідник окреслює три більш-менш чіткі етапи: перший – XIV–XVIII 

ст. – українські пісні проникають у Сербію переважно усно і частково у 

                                                             
1 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 11–13. 
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рукописах; другий – кінець XVIII – початок XIX ст. – найменш активний період 

сербо-українських контактів; третій – середина XIX – початок XX ст. – час 

взаємного зацікавлення фольклором на професійному рівні, поява перекладів 

українських дум сербською. 

Перші українські пісні, припускає Г. Нудьга, проникають у сербський 

побут усно, внаслідок безпосередніх контактів з Україною, починаючи із 

XIV ст. Згодом «піднесення значущості українського козацтва у міжнародному 

політичному житті, успіхи їхніх походів проти агресивної сильної Туреччини, 

яка загрожувала Європі»1, значно підживлює інтерес уже підкорених 

південнослов’янських народів до життя «республіки козаків». Із початком 

XVI ст. у реєстрах козацьких військ з’являлися серби-добровольці, які й 

здійснювали культурний обмін народів, бо, повертаючись до Сербії, приносили 

у пам’яті і пісню, вивчену й гартовану у боях: «Україна, Київ, козацтво 

притягали до себе сербів, хорватів, македонців, у першу чергу, тому, що тут 

жили слов’яни, що тут ніколи не гасла ідея боротьби проти турецько-татарської 

агресії»2. До військового чинника поширення української пісні у цей час 

долучається релігійний, адже із давніх часів мешканці Балкан ходили до Києва 

на прощу, що водночас могло сприяти зацікавленню побутом місцевих жителів 

та інтенсивному культурному обміну з ними. 

Одним із найбільш яскравих моментів першого періоду в історії 

взаємовпливів культур Г. Нудьга називає діяльність Київської академії (I пол. 

XVIII ст.), що гуртувала навколо себе представників багатьох європейських 

націй, де можна було зустріти і десятки сербів, хорватів, чорногорців. У цей час 

з’являється мода на укладання рукописних збірників із «напівкнижними» чи 

«напівнародними» поетичними зразками – віршами, кантами, псалмами, які 

творили й розповсюджували бурсаки, учителі, духовні особи. Відтак у 

сербських рукописних збірниках XVIII ст. дослідники віднаходять і записи 

українських пісень (кант «А хто, хто Миколая любить», різдвяна пісня 

                                                             
1 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 22. 

2 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 51. 
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«Предвічний родився» (збірник 1750 р.), світські народні пісні «Ах, погнала 

дівчинонька овечок у поле», «Бігав заєць по полю», «Що кому я виноват, за що 

погибаю», «Ох, скажіте, мої мислі» (збірник 1780 р.)). Прикметним, за 

Г. Нудьгою, у побутуванні української пісні на південнослов’янських теренах є 

те, що сербські студенти «перенесли на свою Батьківщину готові українські 

пісенно-віршовані твори, а разом з тим, наслідуючи своїх київських вчителів, 

складали власні пісні-вірші, вживаючи для цього українсько-слов’янську мову, 

якої навчилися в Києві, вводячи до неї сербські елементи»1.  

Про високий рівень слов’янської народної поезії європейський світ 

починає активно говорити у добу романтизму, коли «пісня стає джерелом для 

розвитку літератури, своєрідним і ефективним засобом освіження її мови»2. Із-

поміж слов’янського загалу з особливим захопленням виділяють сербський 

епос, найбільш цінною ознакою якого відзначають самобутність, надзвичайну 

єдність давньої і новішої поезії, її тісний зв’язок із сучасним життям народу: 

«Серби з давніх часів були народ войовничий і пастуший; вони, як маса, нічого 

не запозичили ні од Візантії, ні од латинського Заходу, з котрим зближувалися 

їхні династії й бояри; вони залишилися тими ж самими і під турецьким 

пануванням. За цих часів їхня войовничість повстала проти турецького гніту і 

породила незчисленні славні вчинки Чорногорців, гайдуків і приморських 

ускоків, – ті вчинки, що саме й дали зміст пізнішому епосові, котрий складався 

по старому плану. Таке безпосереднє вражіння від сербського епоса, який 

зложився в устах народа в довгу, суцільну й одностайну поему його історичної 

долі»3. Проте у цей час дедалі частіше з’являється й думка про подібність 

багатющого сербського, хорватського фольклору із українським, про схожість 

історичних обставин, у яких перебували народи, а також про однаково важливу 

роль пісні, що знаходилася у центрі їхніх життєвих суспільних інтересів. Увага 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 309. 

2 Нудьга Г. У колі світової культури… С. 25. 

3 Дорошенко Д. Слов’янський світ у його минулому й сучасному. Київ: «Темпора». 2010. 

С. 390. 
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до особливостей сербсько-українського культурного діалогу згодом сприятиме 

цікавим спостереженням у наукових дослідженнях М. Драгоманова, І. Франка, 

В. Гнатюка, Ф. Колесси та ін., які дискутуватимуть про спільні джерела, 

історичні взаємовпливи народнопісенної творчости українців та південних 

слов’ян. 

Кінець другого періоду міжкультурної комунікації Г. Нудьга 

характеризує значним послабленням зв’язків України та Сербії: «Сербія, після 

виходу першої збірки пісень (1814 р.), підготовленої Вуком Караджичем, 

пожинала все багатші «плоди слави» своєї країни і до творчості інших народів 

майже не викликала зацікавлення»1. Пасивність південних слов’ян стає 

особливо помітною на фоні загальноєвропейського резонансу української пісні, 

що виник після виходу збірників українських дум М. Цертелєва, українських 

пісень і дум М. Максимовича, Вацлава з Олеська, І. Срезневського та ін. 

Відсутність реакції на видані збірники українських пісень Г. Нудьга пояснює 

«внутрішньонаціональними клопотами» сербів, які розглядали (як і українці) 

пісню як «частку проблеми відродження», тому й зосереджувалися, в 

основному, на її популяризації у Європі задля утвердження авторитету Сербії. З 

іншого боку, відчуваючи на собі вплив німецької і французької філології, яка на 

той час збагачувалася дослідженнями про самобутність української народної 

поезії, сербські видання, на думку Г. Нудьги, могли б звернути увагу на 

український фольклор, але їхній погляд був скерований, здебільшого, на Росію, 

а «національно-визвольні і взагалі політичні прагнення України для сербів за 

тих умов були малозрозумілими», та й українці тоді «виявляли менше енергії та 

ініціативи в обороні своїх прав на міжнародній арені…»2. Правда, на сторінках 

«Нового сербського літопису» упродовж 1837–1839 років, хоч поодиноко і з 

неточностями, та все ж з’являються українські народні пісні (поетичні твори 

Т. Падури), легенди про запорожців, передруковані із німецьких джерел, 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 314. 

2 Там само. С. 317–318. 
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уривок про південних слов’ян із праці О. Бодянського «О народной поэзии 

славянских племен». 

Своєрідним імпульсом, який порушив відносну південнослов’янську 

інертність у сприйнятті українського фольклору і мав переломний характер, 

Г. Нудьга називає публікації сербських перекладів дум і пісень Стояна 

Новаковича, здійснені у 60-х рр. XIX ст. У тогочасних реаліях сербського 

запізнілого романтизму українська історична пісня, дума із героїчним пафосом 

та реальним зображенням боротьби з турецько-татарськими ордами, 

підкріплена захопливими відгуками неслов’янської Європи, таки здобуває 

певний інтерес у тамтешніх виданнях («Даница», «Jaвор»), які час від часу 

друкують Новаковичеві переклади творів, узяті зі збірок Цертелєва, 

Максимовича. Г. Нудьга ретельно аналізує перекладацький хист С. Новаковича, 

відзначаючи його майстерність у передачі історичного змісту, поетичності, 

правдивого духу українського епосу, а також збереження поетичного стилю, 

форми і ритміки, залежно від жанрової приналежності твору (за винятком 

труднощів із передачею ритмічно-стилевого ладу дум, які завжди виникали при 

першому знайомстві із цим унікальним жанром нашої усної словесності). 

«Глибше і детальніше освоєння поетичних багатств України», фаховий 

інтерес до народнопісенної традиції українців, за твердженням Г. Нудьги, 

розпочинається із появою книги «Исторические песни малоруского народа с 

обьяснением Вл. Антоновича и М. Драгоманова» (Київ, 1874 р.) і посилюється 

із кожним новим виданням М. Драгоманова, про що свідчать статті-рецензії, які 

з’являються у тогочасній періодиці (у сербській – «Јавор», «Побратимство»; у 

хорватській – «Слобода»)1. У другій половині XIX ст. увесь 

південнослов’янський простір ще ближче знайомиться з Україною: звучить 

перший захоплений відгук про українську пісню, її мистецьку вартість від 

літератора і публіциста хорвата А. Люкшича; з’являються кваліфіковані 

спостереження хорватського вченого В. Ягича, словенських філологів 

Ф. Міклошича та Ф. Марковича щодо давности, історизму та самобутности 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 329. 
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української пісні та епосу; популяризують українську народнопісенну традицію 

словенські прихильники козаччини, Шевченка та народної пісні Я. Крек, 

Й. Абрам, О. Жупанич, Й  Мурн, Р. Петерлін-Петрушка тощо1. 

Надзвичайно актуальними на південнослов’янських теренах, на думку 

Г. Нудьги, є наукові розвідки 20-х рр. XX ст. (хорватів І. Єсиха, С. Бановича) 

про доцільність досліджувати сербо-хорватський епос у зв’язку із українськими 

думами, оскільки «в Україні юнацькі пісні були відомі давно писемні згадки 

про них та сербів-дударів тут відомі з XIV–XV ст., тоді як в Сербії та Хорватії 

писемні згадки про них збереглися з другої половини XV ст.»2.  

Зіставлення української думи та пісні зі зразками сербо-хорватського 

епосу допомагає з’ясувати, з одного боку, спільні художньо-поетичні 

характеристики, зумовлені подібністю історичних обставин виникнення цих 

творів, а з іншого – виявити унікальні риси українського фольклору, зокрема 

Г. Нудьга наголошує на своєрідному «природному контрапункті», народному 

багатоголоссі, яке в інших культурах розвивалося лише у професійній музиці. 

Українсько-сербські творчі стосунки Г. Нудьга вкладає у рамки своєї 

культурологічної концепції, причому відразу звертає увагу на несинхронність 

інтересу слов’янських і неслов’янських народів до української пісні, що вважає 

природним явищем, бо ж, наприклад, для англійців, німців, французів, 

слов’янська культура свого часу стала цікавим відкриттям «варварського 

сходу», а згодом і засобом «оздоровлення» їхньої музики літератури.  

У площині внутрішньослов’янських культурних контактів Г. Нудьга, як і 

багато українських дослідників (О. Бодянський, М. Старицький, І . Франко, 

В. Гнатюк, М. Гуць, С. Мишанич та ін.), порівнює сербську та українську 

піснетворчість, розмірковуючи над їхньою схожістю за багатством, ідейним 

наповненням, функціональним призначенням та резонансом у світі: «Ця 

близькість, дух спорідненості між сербами, хорватами та іншими південними 

слов’янами та українцями виявилися не лише в етнічній спільності, історичній 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 324–340. 

2 Там само. С. 341. 
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долі народів, а й у подібності ролі, яку відіграла у суспільному житті пісня, 

особливо сербів»1. 

Цікаво, що міжнародний діалог сербів та українців у дослідженні 

Г. Нудьги набуває форми своєрідної конкуренції за домінування у культурних 

взаєминах або у першочерговому визнанні на світовій культурній арені2. До 

прикладу, у часи Київської Русі сербський вплив є відчутнішим, але після 

поразки у битві з турками на Косівському полі у 1389 р. та зі славою козацьких 

звитяг у наступних століттях популярність українських пісень зростає; або ж на 

початку XIX ст. сербська пісня стає у центрі уваги світової культури й філології 

у зв’язку із виданням збірки Вука Караджича, проте за кілька років із виходом 

збірок пісень М. Цертелєва, М. Максимовича, Вацлава з Олеська українська 

пісня упевнено займає чільне місце у дослідженнях про духовне життя слов’ян 

та отримує захоплені відгуки світової громадськости. У будь-якому випадку 

такі «змагання» були виключно на користь як двом народам, що у цьому 

культурному обміні збагачувалися, «омолоджувалися», взаємно надихалися 

героїкою національно-визвольного чину, так і світовій культурі, скарбницю 

якої поповнили унікальні пісенні твори, зокрема зразки сербського та 

українського героїчного епосу. 

Не менш продуктивними виявилися у підсумку українсько-польські 

міжфольклорні взаємини, що спричинено як періодами спільної історії так 

спорідненістю народнопоетичних традицій. Особливого пожвавлення цей 

діалог набув у ХІХ столітті, коли значна частина польської знати перебувала у 

пошуку союзників для відновлення своєї державности, втраченої внаслідок 

третього поділу Польщі 1795 року. Г. Нудьга переконливо доводить, що майже 

до середини XIX ст. польські емігранти, починаючи від А. Міцкевича та 

Ю. Словацького і завершуючи шляхтичами з Правобережної України, були 

найактивнішими пропагандистами української поезії в Європі: видавали збірки 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 303. 

2 Гарасим Л. Українська пісня в Сербії: культурологічна концепція Григорія Нудьги. 

Україністика і слов’янський світ: Зб. наук. праць. Белград. 2017. С. 357. 
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українських пісень у перекладі іншими мовами, друкували статті й книги про 

Україну, влаштовували концерти і виступи на міжнародних конгресах. 

Об’єктивно це йшло на користь української культури і її міжнародному 

авторитету. Пісня була тим культурним фактом, що єднав прогресивні польські 

емігрантські кола з українцями1. 

Характерним є те, що зі згасанням наприкінці кінця ХІХ століття 

романтичних ідей народности й утвердженням позитивістичних підходів до 

народознавчих студій зацікавленість українським фольклором у сусідів не 

зникає, а продовжує посідати досить високий ступінь пошукової актуальности. 

У результаті цього «з особливою увагою поставилася до української народної 

поезії польська наукова фольклористика, особливо Краківська Академія наук та 

варшавські наукові товариства. Віддаючи данину то міграційній, то 

антропологічній, то історико-культурній школам, польські філологи не лише 

подають український матеріал, а й надають йому першорядне місце на 

сторінках своїх видань, додаючи до нього для порівняння факти з творчості 

інших народів»2. Напрочуд продуктивними, хоча й не без деяких напружених 

тонів спілкування, є у цей час фольклористичні контакти Івана Франка з його 

західними колегами, насамперед І. Коперніцьким, про що свідчать регулярні 

публікації упорядника «Галицько-руських народних приповідок» у польських 

періодичних виданнях та етнологічних часописах. 

При розгляді міграційних маршрутів мотивно-сюжетної тематики 

українських пісень просторами Чехії і Словаччини вчений демонструє неабияке 

розуміння усієї складности цієї проблеми, що пов’язано насамперед з 

безпосередньою географічною близькістю проживання та тісно переплетеною 

історичною долею сусідніх етносів. «Процес взаємного обміну пісенною 

культурою на територіях, де стикалося населення двох, або й трьох народів, – 

уважає він, – був, очевидно, найінтенсивнішим і тепер уже важко навіть 

виділити, що запозичили словаки або чехи від українців, а що сприйняли 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 124. 

2 Там само. С. 153. 
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українці»1. Зрештою, фольклорист переконується, що для того, щоб визначити 

батьківщину пісні, популярної у кількох народів, треба брати до уваги не один, 

а кілька факторів: зміст, мелодію, історію побутування і т.д.: «Це складна 

робота. Тому історія багатьох пісень залишиться нез’ясованою, але в багатьох 

випадках ми вже сьогодні можемо сказати, який народ створив яку пісню й 

якими шляхами вона вийшла за межі своєї батьківщини»2. 

Генетично не спорідненими, але територіально суміжними й історично 

контактними у Східній Європі для українців є угорські та румунські етнічні 

спільноти, міжфольклорні зв’язки з якими є теж високопродуктивними і 

щедрими на цікаві факти взаємопроникнення, зокрема на рівні окремих 

уснословесних жанрів. Стосовно румунів, то найвиразніше відчутний творчий 

взаємозв’язок, напевно, в обрядовій поезії, особливо в колядках (та обрядах, 

пов’язаних зі звичаєм колядування). Ця схожість є надто виразною і вже 

неодноразово привертала увагу дослідників. Автором досить просторого 

зіставного дослідження про текстові перегуки між слов’янськими і 

румунськими обрядовими піснями був П. Караман3. Обопільні впливи, 

переплетення творчості сусідніх народів упродовж кількох століть були 

настільки інтенсивними, що на сьогодні, за П. Караманом, вивчення 

календарно-обрядової пісенности (колядкових текстів) окремо у румунів та 

дискретно у слов’ян є майже неможливим. Критично аналізуючи цю працю, 

Г. Нудьга робить загалом позитивний висновок щодо її результатів: «Не все у 

роботі румунського автора досліджене і вивчене до кінця, багато питань, 

спрямованих на вияснення процесу творчих взаємин українців і румунів, 

порушені гіпотетично, однак певним є те, що український елемент у 

румунських колядках і звичаях, пов’язаних із колядуванням, – значний»4. 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 185. 

2 Там само. С. 186. 

3 Caraman P. Obrzęd kolędowania u słowian I rumunów. Kraków. 1933. 680 s. 

4 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 185. 
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Цікавим для подальшого опрацювання може виявитися й характер 

інтеграції коломийкового жанру в угорську фольклорну традицію. Згідно зі 

своєю головною фольклористичною доктриною стосовно національної 

самобутности творів української усної словесности Г. Нудьга переконливо 

говорить про те, що коломийка (пісня і танець) – специфічно українське і дуже 

давнє мистецьке самобутнє явище. За його спостереженнями, ще у XVI-

XVII ст. українські коломийки були популярними серед народів Європи, 

доказом чого можуть служити нотні записи в давніх польських і німецьких 

табулятурах. Водночас угорське населення протягом віків мало безпосередні 

стики з носіями української пісні і зокрема коломийки – з мешканцями Карпат і 

Закарпаття. Тут проходив безпосередній обмін піснями і танцями, звідки 

коломийкові мелодії перейшли в побут угорського народу і там були піддані 

органічному переплетенню, переробці, відповідно до законів і властивостей 

угорської пісенної музики. «Органічно вливаючись в пісенно-музичну 

скарбницю угорського народу, – пише учений, – коломийка видозмінювалась, 

наповнювалась новою кров’ю і прищепилася на пісенному древі сусіднього 

народу»1. 

Ознайомлення з угорською народознавчою наукою підштовхнуло 

Г. Нудьгу до продуктивних висновків методологічного характеру стосовно 

ступенів засвоєння народнопісенних зразків ув іноетнічному середовищі. Він із 

цікавістю сприйняв ідею угорського колеги Золтана Кодая про різницю між 

простим зацікавленням і правдивим запозиченням у процесі міжфольклорної 

дифузії. «Якщо народ співає пісню іншого народу, – резюмує етномузиколог, – 

це ще не є запозичення, це тільки «пісні-гості», які не втратили свого 

іноземного характеру. Справжнє запозичення починається тільки тоді, коли до 

мелодії іншого народу додається угорський текст; сторонній характер від цього 

моменту уже більше не усвідомлюється і народ сприймає пісню як власну, як 

своє багатство»2. Відгомін цих поглядів згодом зустрічаємо вже й у самого 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 384. 

2 Кодай З. Венгерская народная музика. Будапешт. 1961. С. 93. 
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Г. Нудьги, який, вистежуючи західноєвропейські міграційні маршрути 

фольклорної перлини «Їхав козак за Дунай», напише: «Українська пісня 

прийшла до Німеччини спочатку як гостя, а згодом була «усиновлена» і пішла в 

інші країни уже як німецька»1. 

Головною причиною зацікавлення українським побутом і культурою у 

неслов’янських європейських народів, на думку Г. Нудьги, стала військова 

республіка козаків, а «…часи піднесення козацької слави у зв’язку з успішними 

війнами проти турецько-татарської інвазії на Європу були найсприятливішими 

для творення і поширення за межами України дум та пісень, особливо 

історичних. Європа, схвильована загрозою могутньої Порти підкорити світ і 

потоптати незалежність близьких і далеких сусідів, з великою надією дивилася 

на козацьку Україну і цікавилася не тільки її економікою, міліарною силою, а й 

духовним життям»2. 

Склалося так, що провідним ретранслятором сприйняття європейцями 

неповторної народної пісенності українців у добі романтизму був німецький 

учений, філософ і видавець Й.Ґ. Ґердер, який наприкінці XVIII ст. відійшов від 

стереотипної варвароцентричної позиції при ставленні до негерманських 

етносів. У праці «До філософії історії людства» він схарактеризував слов’янські 

племена як гуманні, гостинні, мирні і волелюбні, а в «Журналі моєї подорожі» 

(1796) зазначив: «Україна стане новою Грецією – у цій країні чудовий клімат, 

щедра земля, і її великий, музично обдарований народ прокинеться колись до 

нового життя». Ці рядки стали своєрідними loci communes української 

романтичної фольклористики, історики якої почали серйозно аналізувати та 

виокремлювати навіть цілий світоглядний напрям «ґердеризм», що мав значний 

вплив на подальший розвиток народознавчого вчення.  

Ще одним ґуру європейської україністики XIX ст. став німецький поет 

Фрідріх Боденштедт у народознавчій праці якого «Поетична Україна» (1845) 

було авторитетно заявлено: «У жодній країні дерево народної поезії не зродило 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 2. С. 32. 

2 Там само. Кн. 1. С. 65. 
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таких величавих плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так живо і 

правдиво, як серед українців. Який захопливий подих туги, які глибокі, людяні 

почування в піснях, що їх співає козак на чужині! Яка ніжність у парі з 

мужньою силою пронизує його любовні пісні… Справді, народ, що міг співати 

такі пісні і любуватися ними, не міг стояти на низькому ступені освіти. Цікаво, 

що українська народна поезія дуже подібна іноді своєю формою до поезії 

найбільш освічених народів Західної Європи»1. Головним джерелом цих 

захопливих оцінок виявилися тексти козацької пісенності, зокрема надзвичайно 

популярні серед європейських реципієнтів «Їхав козак за Дунай» 

С. Климовського та «Пісня про козака Плахту» невідомого автора.  

У другій частині свого монументального корпусу, яка має назву 

«Українська дума і пісня в країнах Західної Європи», Григорій Нудьга 

ґрунтовно висвітлює шляхи проникнення української пісенної традиції у 

культурний простір Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Нідерландів, 

Англії, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Данії, Швеції, Фінляндії. Дослідник 

не зраджує власній, добре випрацьованій у першій частині історико-аналітичній 

методі представлення щедрого фактологічного матеріалу.  

Відправним пунктом зародження міжетнічних стосунків для Г. Нудьги, як 

правило, є доба Київської держави, у якій найчастіше зав’язувалися контакти 

між українською княжою знаттю і монархічними особами інших держав. 

Період монголо-татарської навали дещо пригальмував розвиток 

міжкультурного спілкування, новим імпульсом до стрімкого розгортання якого 

стало козацтво з його привабливим лицарсько-мілітарним іміджем, вірністю 

рідній землі та шляхетністю ліричних почувань до жіноцтва. Ще одним, 

головно історико-політичним бар’єром, при ознайомленні мешканців 

західноєвропейських країн з українською народнопоетичною традицією був 

своєрідний етнічний гетеростереотип, за яким українців ідентифікували як 

невід’ємну частину російського етносу, тобто йдеться про нав’язуваний 

                                                             
1 Цит. за: Хорст Рапіх. До історії «Поетичної України» Ф. Боденштедта. Радянське 

літературознавство. 1969. №7. С. 78–81. 
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століттями і надзусиллями пропагандистів «русского мира» фейк, окреслений 

путінським концептом «адін нарот». Завдання ж професійних дослідників 

полягало якраз у тім, аби на основі достовірних фактів спростувати цю 

маніпулятивну нісенітницю і повернути національну ідентичність явищам 

нашої етнокультури. Найкраще цю проблему можна проілюструвати через 

проникнення пісні «Козак і його дівчина» до Німеччини: «Перші два 

десятиліття її публікують як німецьку пісню на російську мелодію, але в 40-х 

роках, коли з’явилися німецькі збірки пісень з солідними коментарями її 

трактують уже як українську»1. 

Наступні чотири частини праці «Українська дума і пісня у світі» 

присвячені простеженню руху української пісенної традиції за межами 

європейського континенту – у Сполучені Штати Америки, Канаду, на Кубу, в 

Бразилію, Мексику, Австралію, Африку та Японію. Зрозуміло, що тут 

фактологічний матеріал є значно скупіший, а можливості дослідника ще більш 

обмежені, аніж при встановлення міграційних маршрутів у Європі. Автор 

наголошує на винятковій ролі трудової міграції українців для популяризації 

народних пісень на американському континенті, окремо зупиняється на 

якнайширшому висвітленні мистецьких гастролей хорового колективу 

О. Кошиця та його величезному значенню для ознайомлення вибагливих 

американців з унікальним мистецтвом нашого національного багатоголосся. 

Хрестоматійне запозичення українського щедрика та його трансформація в 

американську різдвяну пісню «Carol of the bells» є тому промовистим 

свідченням. 

Вражає розгалужена мережа джерельної бази, на фундаменті якої зведено 

скрупульозний реєстр контактологічних вузлів та пунктів взаємопроникнення і 

дифузії яскравих етнокультурних проявів українців у західноєвропейський та 

світовий літературно-мистецький процес. У поле зору ретельного слідопита, 

окрім усім відомих і зацитованих до дірок літописів та хронік, потрапляють 

подорожні нотатки мандрівників і купців, соціоекономічні описи Польщі, Росії, 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 2. С. 33. 
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Туреччини та інших сусідніх держав, листи європейських резидентів у Москві, 

давні польські і німецькі лютневі табулятури, рецензії у мистецтвознавчих 

колонках авторитетних часописів, кореспондентські дописи до 

найпопулярніших щоденних газет, концертні афіші та анонси виступів тощо. В 

окремих випадках він аналізує навіть нідерландські гравюри XVII ст. на 

українські теми та написи, що їх супроводжують. Зауважимо, що увесь цей 

титанічний труд здійснюється майже виключно у місті своєї постійної 

академічної праці, насамперед у бібліотеках, архівах, музейних фондах, при 

допомозі безперебійно налагодженої кореспонденції з іншими дослідниками та 

знавцями європейських мов, адже Г. Нудьга мав право виїздити хіба що на 

рибалку з близькими приятелями в околиці Львова. 

Розглядаючи багатовимірні процеси інтеграції високомистецьких проявів 

української пісенности ув іноетнічний культурний простір дослідник чітко 

усвідомлює різноступеневий характер цього явища, яке розпросторюється від 

простого запозичення популярних за сюжетикою і мелодикою текстів до 

абсолютного «одомашнення» (термін Івана Франка), тобто набуття статусу 

народних пісень вже у культурі етносу, що її запозичив. Зокрема, українська 

пісня «Одна гора високая, а другая низька…» стала народною у чехів і румун, а 

популярна в усьому світі балада «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці…» 

сприймається як питомо народна в Румунії1.  

Варто зазначити, що аналогічні механізми засвоєння чужорідних 

фольклорних елементів працюють і у нинішній час, про що маємо вдумливі 

спостереження професора Віктора Давидюка. Розмірковуючи на тему розвитку 

національної культури в умовах плебеїзації він звертає увагу на особливості 

проникнення автентичного мелосу до наших сусідів, в результаті якого 

«українські мелодії та ірландська манера виконання створюють той 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 353–354. 
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неповторний колорит, який дуже подобається полякам і сприймається як їхній 

власний етномодерн»1. 

Не менш специфічним виявляється і надання пріоритетности стосовно 

об’єкта запозичення, яким можуть виступати як слова пісні, так і її мелодія. 

Наприклад у Данії перейшли у побут поетичні тексти наших багатьох пісень, до 

яких мелодійне оранжування підібрали місцеві композитори, стилізувавши їх 

подекуди на слов’янський лад. Як справедливо зауважує Г. Нудьга, «це майже 

виняткове явище, тому що в усіх інших країнах, як правило, стійкою 

виявляється мелодія, а слова зазнають більшого чи меншого редагування, а то й 

переробки, що сталося, наприклад, зі згадуваною піснею «Їхав козак за Дунай», 

яку засвоїли майже всі народи Європи, Америки, але кожний з них по-своєму 

опрацював текст й замінив його новим (болгари, угорці), ближчим до рідної 

історії й побуту»2. 

Відрізняються також і шляхи поширення української пісні залежно від 

того, в який період розглядати цей процес. Скажімо, якщо у ХІХ столітті 

головним способом такої міжкультурної інтеграції були публікації в 

етнографічних часописах і збірниках народних пісень, переклади яких 

періодично здійснювалися, то ХХ століття прикметне використанням для цих 

цілей гастролювання українських мистецьких колективів хорового співу – 

спочатку О. Кошиця, а згодом і Г. Верьовки. 

Понад півстоліття українська дума і пісня були вірними супутницями 

вченого на його тернистих наукових стежках. Пронісши величну ідею 

висвітлення їх (думи і пісні) невмирущости, як і самого багатостраждального 

українського народу, крізь війни та лихоліття, таврування та замовчування, 

учений навічно утвердився повноправним репрезентантом пісенного духу 

українського нації, а його ім’я вічно пломенітиме на скрижалях пам’яті 

національної культури.  

                                                             
1 Давидюк В. Національна культура в умовах плебеїзації. Концепції і рецепції. Луцьк: ПВД 

«Твердиня». 2007. С. 284. 

2 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 50. 
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2.3. «Музикальна раса, що має дар Божий»: чужоетнічна рецепція 

українського фольклорного мелосу . 

 

Відгуки чужоземців про особливості українського етнічного побуту, 

свідчення про риси національної вдачі та найголовніші прикмети ментального 

складу, описи окремих звичаїв поведінки та обрядового супроводу релігійних 

свят зафіксовані ще з часів княжого періоду і досить повно представлені у 

монографії В. Січинського «Чужинці про Україну»1. Але нас цікавлять 

насамперед не загальні враження від спілкування з українцями під час 

подорожей чи при виконанні різних релігійно-дипломатичних місій, а реакція 

на ознайомлення з народнопісенною творчістю та мовою, якою ця творчість 

виконана. У цьому плані однією з найдавніших писемних згадок є міркування 

чеського граматика Яна Благослава, оприлюднені разом із текстом пісні 

«Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» 1571 року. Характеризуючи словенське 

плем’я (тобто українців), що мешкає у сусідстві з поляками цей учений муж 

пише: «Кажуть, що й граматику свою мають, але я не бачив її. Зате мають 

багато метафор і інших різних фігур… Є в тім язиці пісень і віршів або римів 

множество. А які вони – можна дещо зрозуміти з одної світської їх пісеньки»2. 

Скупа формула «мають багато метафор і інших різних фігур» – це вже спроба, 

хоча ще не дуже смілива, естетичного поцінування української балади з 

погляду представника чужої етнічної свідомості.  

Завдяки своєрідному невловимому ферментові «незамерзання» 

«незнищення», витоки якого можна віднайти у красі і мистецькій цінності пісні, 

інтерес до неї не знижувався навіть у бездержавні періоди особливої політичної 

напруги у стосунках зі західними сусідами. На глибоке переконання Г. Нудьги,  

«Певно, що в цих випадках виявляли свою силу небуденні прикмети 

української пісні і діяли так, що переборювали всяке упередження і скепсис, 
                                                             

1 Січинський В. Чужинці про Україну. 5-те вид. Авґсбурґ: Вид. Петра Павловича. 1946. 

112 с. 

2 Цит. за: Нудьга Г. Українські народні пісні, записані в XVI–XVIII століттях. Пісні та 

романси українських поетів: У 2-х т. Київ: Радянський письменник. 1956. С. 299.  
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недоброзичливість і міщанське чи панське політиканство. Ба, навіть самі королі 

і шляхта, ганьблячи український народ, все ж не раз були змушені визнавати 

красу й силу українського народного поетичного слова. Тому недивними є 

факти, коли при дворах вельмож, що докладали багато зусиль, аби підкорити і 

принизити український народ, який називали «бидлом», були митці, котрі 

співали їм у вільні хвилини думи, думки та пісні і грали на козацьких 

бандурах»1.  

Більш розгорнуто питання оцінки художньої вартости пісень порушено 

вже у першій суто науковій праці з фольклористики періоду романтизму 

авторства О. Бодянського, де подано характеристику естетичних приваб нашої 

народної пісні, серед яких учений виокремлює особливий лаконізм, її 

спроможність схоплювати «самые резкие, характеристические черты 

предмета», необхідні «для тончайшего, сильнейшего выражения душевных 

чувств». Довгий період та багатослів’я, на його думку, могли б охолодити цю 

експресію, безпосередність виразу психічного стану. В українській пісні – 

«всюду порыв страсти, сжатость, твердость, лаконизм выражения, 

естественность, особенная нежность и сила чувств»2 . Образність цих пісень 

відзначається «природным изяществом и поразительной точностью». Отож 

маємо тут певний синтетичний контур поетики автентичної народної пісні, – її 

психологічної настроєвости, стильового лаконізму й влучности образного 

мислення. У такому до певної міри універсалізованому вимірі формуються 

спільні для пісень усіх слов’ян художні особливості: мінорна тональність, 

безпосередність вислову, «совершенство отделки, незатейливое, но 

гениальное», сміливість – дерзость воображения», близькість до природи, у 

якій варто дошукуватися витоків образности, часте вживання зменшувально-

пестливих форм, а також звуконаслідувальних засобів. 

 Трохи згодом до вивчення національної специфіки та високого рівня 

артистизму ритмомелодики української обрядової пісенної творчости та 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: у 2 кн. Львів. 1997. Кн.1. С. 61. 

2 Бодянский О. О народной поэзии славянских племен. Mосква. 1837. С. 138. 
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позаобрядової лірики ґрунтовно підійшов Микола Лисенко, який на пiдставi 

скрупульозного фахового дослідження текстів українських історичних 

піснетворів та їхньої мелодичної системи, у рефераті, виголошеному в 1873 

роцi на засiданнi Південно-Західного відділу Росiйського Географiчного 

товариства в Києві доходить до обґрунтованого висновку: «У мелодiї 

великоруськiй, завжди дiатонiчнiй, величаво-спокійній, прикрашеній 

фантастичними узорами фіоритур, з рiзкими й великими iнтервалами, з 

вiдсутнiстю будь-якої симетрiї й правильностi в рисунку, з довiльним, 

непостiйним ритмом, з капризним до примхливостi рухом – вiдбилися цілком 

виразно: крута, сувора воля великоруса, його практичний розум, розмашистiсть 

натури та любов до роздолля, до молодецтва. Тодi як у мелодії українській, 

здебiльшого (коли можна так висловитися) сугубо мiнорнiй, з мелiзмами, що 

нагадують не фантастичність прикрас, а переважно надірваний зойк, з дрiбними 

інтервалами й характерними, несподівано смiливими пiдвищеннями, з 

рисунком симетричним і правильним, ритмом здебiльшого постiйним – 

вiдбився, як у дзеркалі, тип українця, миролюбного й глибокого характером, 

палкого й пристрасного з природи, з естетичним почуттям і з розумом 

споглядальним»1. 

 Подібні компаративні студії є також і у Ф. Колесси, який нерідко 

скеровував свій погляд у бік встановлення національної унікальности 

досліджуваних явищ. Зокрема, структуру рецитації дум фольклорист порівнює 

з билинами, з українськими колядками як рештками дружинного епосу 

Київської Русі, з фінським та південнослов’янським епосом і доходить 

висновку про цілковиту самобутність українського рецитаційного стилю, про 

остаточну, відповідно, національну неповторність українських народних дум. 

За оповідною структурою рецитації думи найближчі до «Слова о полку 

Ігоревім». Учений декларує наявність чотирьох окремих типологічних груп 

речитативної ритміки (стиль фінських рун, південнослов’янського героїчного 

                                                             
1 Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, 

виконуваних кобзарем Вересаєм. Київ. 1955. С. 127. 
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епосу, билин, дум). І якщо перші три типи зберігають рівномірність віршів, 

постійні цезури, навіть паралельний складоподіл (у билинах, щоправда, 

подекуди), а в мелодіях демонструють поділ на такти, так що підходять «більше 

до пісень із речитативним відтінком, то в думах речитативний елемент 

найбільше розвинений»1. Відсутність стримуючих факторів у передачі усієї 

гами почуттів (рівномірність віршів, стабільні цезури, злютованість мелодії 

тактовим укладом) сприяє посиленій експресивности думи, що своєю 

оригінальною музикальною декламацією «при доброму виконанню робить 

незвичайно сильне вражіннє на слухача і безперечно превищає згадані взірці 

рецитаційного стилю»2. Зрештою, після виведення дефініції для словесного 

мистецького взірця Ф. Колесса формулює лапідарне визначення етномузичної 

стилістики. Український пісенний стиль, для нього, «характеризують головно 

особливі норми веденню мелодії, улюблені опірні точки і закінчення фраз 

музичних, їх відношення до себе, будова строф методичних, розділи 

звукорядів, всілякі комбінації в лученню кварт і квінт – одним словом: уся 

внутрішня організація, що становить істоту української мелодії»3. 

 Чи не саме цей ориґінальний стиль з його неповторною внутрішньою 

організацією стали головними естетичними критеріями, що вплинули на 

характер сприйняття іноземцями нашого народнопісенного мелосу? На 

сторінках не раз згадуваної уже статті-розвідки «У колі світової культури» 

Григорій Нудьга робить своєрідне узагальнення мистецьких атрибуцій 

української пісні, які із захопленням було сприйнято у світі: «Досконало 

опрацьована ритміка, поліфонія, незвичайна мелодійність, багатство поетичних 

і музичних засобів, глибокий ліризм, проникливе трактування людських 

                                                             
1 Колесса Ф. Про генезу українських народніх дум (Українські народні думи у відношенні 

до пісень, віршів і похоронних голосінь). Львів. 1921. С. 81. 

2 Там само. С. 144. 

3 Колесса Ф. До питання про український музичний стиль. Львів. 1907. С. 12. 
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почуттів – все це світ сприйняв із захопленням, і пішли ці добрі прикмети 

різними стежками до мистецьких скарбниць народів світу»1. 

Не спростовуючи того факту, що у сутності своїх художніх форм наша 

фольклорна пісенність є феноменом наскрізь національно самобутнім, у 

численних європейських відгуках-рецензіях першої третини ХХ століття 

підкреслено, що «українська пісня зворушує всіх тому, що в ній «вище всього 

звучить загальнолюдське, універсальне»2 а це є ознака високого рівня 

мистецької творчості народу, його духовної культури, що переросла суто 

національні рамки»3. «Оригінальне і нове» – це типовий вислів для іноземних 

видань, у яких обговорювалося питання, що принесла Україна у світову пісенну 

культуру. Роздумуючи над феноменом української пісні, Г. Нудьга доходить 

висновку, що «для всякої пісні дуже важливою є гармонія поетичного слова і 

музики, які взаємно себе підсилюють, доповнюють та збагачують, і там, де ця 

єдність виявляється природно, органічно, витворюються міцні, 

високомистецькі сплави, життя яких довговічне і хвилююче»4. 

Закономірно, що максимально інтенсивно зацікавлення українською 

усною словесністю розпочалося у добу романтизму та під впливом ідейно-

естетичної платформи цього стилю. Спершу Й. Ґ. Гердер, а згодом 

В. Караджич, Ф. Боденштедт, Ф. Челаковський, П. Шафарик, А. Міцкевич і 

десятки інших відомих діячів слов’янського відродження та романо-

германської філологічної мислі у коментарях до перекладів наших пісень або в 

рецензіях на опубліковані збірники М. Максимовича (1827, 1834, 1849) 

висловили свої погляд на характер ритмомелодики української пісенности та 

мистецькі прикмети її образотворчої системи.  

На окрему увагу заслуговують ті тези, у яких підкреслюється національна 

самобутність мови пісні, її граматична, стилістична й лексична нетотожність із 

                                                             
1 Нудьга Г. У колі світової культури. Львів. 2006. С. 68. 

2 Algemeen Handelsblad (Голландія).1920. 21 cічня. 

3 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 2. С. 146. 

4 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 62. 
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сусідніми слов’янськими. Зокрема німецький учений Г. Трітен у своїй статті 

«Про народні пісні запорозьких козаків» (1840) зазначив: «Хоча мову українців, 

звичайно, вважають за суміш польської з російською, хоча, на перший погляд, 

ніби це й підтверджує її зовнішня форма, та після детальнішої обізнаності це в 

жодному випадку нічим не підтверджується. Само собою зрозуміло, що вона 

розвинулася, як і її мови-сестри, із старослов’янської. Багато форм, відкинутих 

в інших слов’янських мовах у ній збереглося… Більше, як інші, вона має 

засобів вираження милозвучності… Вона мелодійна, і доказом цього є 

багатство здрібнілих форм. Жоден слов’янський народ не може в цьому 

змагатися з українським»1. 

Надзвичайно жваві імпульси національного відродження з’явилися в 

Галичині з початком культурно-просвітницької діяльности «Руської трійці», 

доробок якої значно підсилили збірники народних пісень, упорядковані завдяки 

Вацлаву Залєському та Жеготі Паулі. Саме в цей час у Львові виходить друком 

книга розвідка польського письменника К. Туровського2 (1835), у якій 

проаналізовано етноестетичну канву популярних народнопісенних текстів. Всю 

книжечку присвячено розглядові естетичної природи пісні (краса словесного 

образу, символу, порівняння, паралелізму і т. ін). Міркування інтерпретатора 

ґрунтуються, головно, на українському матеріалі. Особливо докладно 

прокоментовано пісні «Стоїть явір над водою», «Ой у саду вишенька», «Усе 

луги та берези», «Під дібровою під зеленою»… Значення цієї публікації важко 

переоцінити, адже, на думку Г. Нудьги, «це була перша ширша робота 

польського автора, присвячена розгляду естетики української народної поезії. 

Досі розглядати її більше з історичного та філологічного боку. Естетика 

польського романтизму, як бачимо, опиралася, здебільшого, й на українську 

пісню»3.  

                                                             
1 Trithen H. Űber die Volksgesänge der Zaporoger Kosaken. Blätter zur Kunde der Literatur des 

Auslandes. 1840. № 76. P. 303. 

2 Turowski K.I. Uwagi nad niektóremi pieśniami ludu. Lwów. 1835. 110 s. 

3 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 138. 
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У чеському історико-філологічному колі цього періоду до оцінки нашого 

фольклорного мелосу неодноразово зверталися такі дослідники, як: Я. Гануш, 

Я. Дуновський, А. Екк, Я. Гебауер, В. Дундер, Я. Грубий та ін. Всі вони 

одностайно тримаються думки, що українська пісня і дума – направду висока 

поезія, дууже самобутня і багата, взірець сильного, витривалого творчого злету 

народу, що зумів проникливо передати з глибоким чуттям та життєвою 

правдивістю свою історію і побут у високомистецьких творіннях. Більшість 

авторів виокремлюють у них три найприкметніші риси: реалізм, історизм та 

шляхетність вислову поетичного чуття. У багатьох питаннях вони 

перегукуються з дослідниками німецькими, французькими, англійськими1. 

Цікаве пояснення неабиякої популярности української пісні в 

іноетнічному середовищі наводить чеський поціновувач Л. Куба, який висловив 

припущення, що народи Західної Європи не знали багатоголосся, а з’явилося 

воно у них лише з появою професійної музики. Натомість, українці, як народ, 

«у своїх внутрішніх музичних запитах і потребах був полишений на власний 

голос, на спів». Прагнучи піднести свою музичну культуру, він «виплекав собі 

багатоголосий хоровий спів», певно, ще у сиву давнину, до прийняття 

християнства, до того, як появилася професійна музика. Куба багаторазово 

висловлює своє здивування від того, що чудесні контрапунктні твори склали 

люди, які ніколи не вчилися музики, тим паче не мають музичної освіти. 

Заслугою дослідника стало те, що «своїми виданнями, статтями і нарисами про 

Україну й її народну музику він ще раз акцентував на специфічності нашої 

пісні, відкрив деякі раніше не знані риси її мистецького світу»2. 

Суголосні думки про поетичність як одну з етнопсихологічних рис нашої 

національної ментальности зустрічаємо і у талановитого пропагандиста 

української народної музи в Австрії К. Францоза: «Майже всі українці, – пише 

він, – імпровізують, кожний український селянин є поет і всякий, хто ступає на 

українську землю, стає сам майже поетом – така там поетична атмосфера, 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 1. С. 235. 

2 Там само. Кн. 1. С. 252. 
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пройнята чистотою почувань, моральністю, любов’ю до вітчизни і до матері, 

про яку в українських піснях сказано: «Де мати плаче – там кривава річка 

тече»1. Ще один чеський народознавець Зденек Неєдлий найважливішими 

прикметами пісенної спадщини українців визнав «мелодійність, композиційну 

простоту, ритмічну творчість, прозорість, невимушеність вислову»2, а 

румунському професору Григорію Нандрішу найбільше закарбувалися в 

пам’яті «багата народна душа, простий і могутній ліризм, де криється 

невичерпна ритмічна різноманітність, свіже натхнення і палка живучість» 3. 

З-поміж інших поціновувачів майстерної краси вислову у текстах нашої 

пісенності варто згадати також угорського дослідника Абрані Корнеля, який у 

статті «Про козацьку народну поезію» зупиняється на розкритті тих чинників 

котрі здійснюють вирішальний влив на появу щедрої й художньо 

відшліфованої багатої і досконалої народної поезії, а саме: 

«І. Природа – багата, поетична, що позитивно впливає на людську уяву і 

творчість. 

ІІ. У житті народу повинні бути й діяти «пружини» різноманітних 

політичних інтересів, які розвивають почуття в різних напрямах і змушують 

народ цікавитися подіями. 

ІІІ. Потрібне прекрасне героїчне минуле з незвичайними подіями й 

героями, життя й діяльність яких відлунюються в сучасності. Під впливом 

спогадів людська душа, творчий дух підноситься на велику височінь змагань за 

волю4 . 

Тяглість рецепції пісенних надбань «музикальної раси, що має Божий 

дар» у Європі продовжується і на початку ХХ століття, а на зміну 

декларативно-захопленим метафоричним реплікам стосовно їхньої мистецької 

сутності приходять серйозні аналітичні досліди та пошуки аргументаційного 
                                                             

1 Цит. за: Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі... Кн. 2. С. 113. 

2 Цит. за: Неврлий М. Зденек Неєдлий та Україна. З історії чехословацько-українських 

зв’язків. Братислава. 1959. С.488. 

3 Цит за.: Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 368–369. 

4 Abrányi Kornél. A kozák népkōltészetrōl. Magyarország és a nagyvilágé. 1869. №41. O. 482. 
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апарату для підсумкових узагальнень. Це не могло залишитися поза увагою 

Г. Нудьги, який стверджує: «Романтизм у Європі ішов на спад, але німецькі, 

французькі, італійські, чеські, угорські видання про українську народну поезію 

писали ще з пієтетом, з емоційним піднесенням і прагненням пізнати її 

історичну й естетичну природу. Це значить, що слава української пісні й думи 

була не випадковою, що їхнє міжнародне значення стало тривким і 

ґрунтувалося на твердих основах правди й краси. Підтвердили це й наступні 

десятиліття, коли європейська філологія перейшла від вислову загальних 

романтичних захоплень фольклором до наукового вивчення спадщини кожного 

народу. Українська пісня і далі сприймалася як визначне мистецьке явище»1. 

Крім того, вчений переконаний, що на об’єктивність і якість дослідження 

першочергово впливає спосіб ознайомлення з пісенним матеріалом. Якщо він 

опосередкований, тобто почерпнутий з писемних відомостей, то це 

позначається на певній поверховости міркувань автора. Натомість безпосередня 

комунікація з виконавцями дум та текстів народної лірики гарантує 

ґрунтовність підсумковим твердженням. З огляду на це, дослідник робить 

висновок, що «статті й розвідки англійських авторів поступаються своєю 

глибиною і конкретністю перед працями кращих німецьких і французьких 

філологів. Основною причиною цього, мабуть, є те, що англійські дослідники 

вивчали пісні та думи з книжних джерел. Морфіл, хоч і бував в Україні, та, 

здається, не чув дум у виконанні кобзарів, тоді як Боденштедт чи Рамбо 

познайомилися з думами в Україні з уст кобзарів, відчули їхню поетичну 

природу і переконалися, яке місце у житті та побуті народу займає цей «живий 

епос»2. 

Рецептивною специфікою ознайомлення світової спільноти з українською 

піснею у ХХ столітті є гастрольні тури хорового колективу, а професіоналізм 

виконавців і неперевершений диригентський талант О. Кошиця стали 

причиною безпрецедентного тріумфу української пісні у європейському та 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… 1998. Кн. 2. С. 178. 

2 Там само. Кн. 2. С. 187. 
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американському культурному світі. Не вдаючись у характеристику тих 

політичних обставин, за яких народився хор, яким керував маестро-віртуоз, та 

не аналізуючи їхньої „путівки у світ” від С. Петлюри, наведемо лише деякі 

лапідарні репліки із тогочасної закордонної преси, аби з об’єктивністю 

запаспортизувати найвищий щабель естетичної височини української пісні. 

“Україна має правдиве, велике мистецтво”, “Україна – рай народної пiснi”, “в 

пiснях лунає увесь змiст України”, „український народ може бути гордий своєю 

пiснею”, „пісня для українцiв є найвищий i найсвятiший закон”, в українськiй 

пiсеннiй музицi “є щось освiжаюче, сильне, позитивне”, „цей народ спiвав 

всiєю iстотою”, українська пiсня для Парижа – “незабутнє артистичне свято”, 

“великi жрецi мистецтва служать у Парижi справi Краси”, – “українцi 

завоювали своїми пiснями Льєж”, “яке щастя бути українцем”, „Україна – 

країна пiсень”, „музичне диво”, “скарб, вiд якого можна збожеволiти”... Такими 

й подiбними висновками i заголовками ряснiли тодi газети й журнали Англiї, 

Францiї, Іспанiї, Бельгiї, Голландiї, Австрiї, Швейцарiї”1.  

Своєрідною журналістською одою чи гімном для української пісні стала 

публікація захопленого відгуку у нідерландському торговому віснику, у якій 

підкреслено її націєтвірне значення: «… українська пісня – це не меланхолія, не 

мінор, як дехто хотів її зобразити, а сила, енергія, мужність і ніжність, 

вироблені в боротьбі за своє існування і «свідомість того, що цей народ зберіг 

себе від знищення… Також ритм має цілковито осібний характер вогневого 

темпераменту»2. 

Таким чином, чужоетнічна рецепція українського фольклорного мелосу, 

яка фрагментарно розпочалася ще у дружинно-князівську добу нашої історії, 

має свою тривалу тяглість та характерні особливості на кожному окремому 

етапі. Упродовж XVI–XVIII століття українська пісня увійшла у європейський 

культурний простір як промовисте свідчення козацького побуту і виразник 

шляхетних лицарських почуттів вірности рідній землі та кохання до дівчини, 

                                                             
1 Нудьга Г. У колі світової культури... С. 43. 

2 Algemeen Handelsblad (Голландія).1920. 26 cічня. 
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входила в урочисто-розважальні заходи дворянсько-шляхетських кіл. У часи 

романтичної популярности ідей народности вона привернула до себе увагу 

освічених європейських діячів спочатку як матеріал до історико-філологічних 

досліджень, а згодом ще й як предмет мистецтвознавчого аналізу. ХХ століття 

по праву може вважатися епохою феноменального тріумфу української пісні у 

світі завдяки репертуару та майстерности хорового колективу під орудою 

О. Кошиця. 
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Висновки до розділу 2 

1. Володіючи багатим науковим фактажем, Г. Нудьга у численних 

різноформатних публікаціях вдається до вирішення актуальних завдань: 

простежити шляхи проникнення українських пісень у побут та соціальне життя 

інших народів, з’ясувати вплив українських мелодій на творчість іноземних 

композиторів, охарактеризувати зв’язок літератури інших народів з 

українською пісенною поезією, проаналізувати іноземні переклади та критичну 

оцінку нашої народної творчості тощо. 

2. У процесі встановлення внеску національно самобутньої української 

етнокультури у світову скарбницю вчений звертає особливу увагу на єдність 

мови і пісні – фундаментальну запоруку здорового етнічного організму. Крім 

того, народну пісню варто розглядати як важливий складник у формуванні 

поетичного і суспільного світогляду народу, джерело утвердження його етико-

естетичних норм і кодексів. Пісенна поезія є також фактором устабільнення 

політичного становища етносу, гарантом незалежності та надійним шляхом до 

розв’язання багатьох державотворчих проблем. 

3. Роль і місце фольклору у духовному житті етносу залежить від 

світоглядних орієнтирів, що змінюються залежно від естетичних уподобань 

культурної епохи. Звідси спад інтересу до народних традиційних жанрів у 

період Просвітництва та потужний розвиток за доби романтизму, що стала 

часом формування національної свідомості слов’янських племен.  

4. Шляхи проникнення різноманітних культурних явищ певного народу в 

іноетнічне середовище варто розглядати, враховуючи географічне положення 

досліджуваних спільнот, їх етнографічну схожість, історичні обставини, які 

складалися на тому чи іншому етапі взаємовідносин. Відтак диференціює типи 

контактів культур як посередні та безпосередні. Культурне взаємне збагачення 

народів, зумовлене суміжністю територій чи етнографічною близькістю, стає 

для них не тільки «своєрідним засобом освіження явищ рідної пісенності», а й у 

важкі історичні часи має консолідуючу духовну силу. 
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5. У результаті проникнення українського мелосу в західноєвропейський 

культурний простір трапляються випадки, коли першочергово засвоюються 

слова пісні, її зміст, до якого місцеві композитори підбирають відповідну 

мелодію, стилізуючи її під слов’янський спів. Але це скоріш за все є явищем 

випадковим, бо набагато частіше саме мелодія стає об’єктом запозичення, а 

текстова частина, навпаки, зазнає істотного редагування, інколи навіть 

цілковитої переробки. Зокрема, майже не зміненою залишилася мелодія балади 

«Ой не ходи, Грицю», тоді як текст її у США, Ізраїлі та інших країнах зазнав 

великих змін. 

6. З-поміж багатьох естетико-художніх прикмет української пісенності 

чужоетнічні реципієнти особливо виокремлювали досконало опрацьовану 

ритміку, унікальне багатоголосся, органічну незвичайна мелодійність, значне 

число поетичних і музичних засобів, глибокий ліризм у проникливому 

потрактуванні людських почуттів. Реалізм, історизм, демократизм – це ті три 

риси змістового наповнення українських дум і пісень, які гарантували їм 

національну самобутність та мистецьку непересічність «у колі світової 

культури». 
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РОЗДІЛ 3. 

ФОЛЬКЛОРНІ ЖАНРИ У ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОМУ 

ОСМИСЛЕННІ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ 

 

 

3.1. Григорій Нудьга як дослідник і видавець українського героїчного 

епосу.  

На початку ХХ століття в українській фольклористиці можна простежити 

наукову проблематику, яка, з огляду на приділену їй увагу, цілком може 

претендувати на статус пріоритетної. До фольклорних жанрів з підвищеним 

пошуковим інтересом потрапляють насамперед думи, про що свідчать як 

особливо вагомі здобутки щодо фіксації їхніх текстів та мелодій на 

фоновалики, так і теоретичне осмислення цього унікального для української 

народнопісенної традиції жанрового різновиду героїчного епосу.  

Власні дослідження українських дум Г. Нудьга здійснював, опираючись 

на праці ХІХ – початку ХХ ст. Фіксацію, інтерпретацію та оприлюднення цього 

жанру на Лівобережній Україні започаткували М. Цертелєв, І. Срезневський, 

М. Максимович, П. Лукашевич. Важливе значення у цьому ракурсі для 

української фольклористики мали вихід збірника пісень А. Метлинського та 

поява праць П. Куліша. Ґрунтовні студії українських дум і пісень належали В. 

Антоновичу, М. Драгоманову, П. Житецькому. У 1870-х – 1880-х рр.. кілька 

мелодій дум, почутих від О. Вересая, записав М. Лисенко, а Леся Українка на 

початку ХХ ст. організувала експедицію зі збирання фольклору, наукове 

керівництво якою провадив відомий музикознавець зі Львова Ф. Колесса. 

Таким чином, вже у перші десятиріччя минулого століття було зібрано значну 

кількість текстів дум разом із мелодіями, що дало підстави Комісії українського 

фольклору Академії наук УРСР 1924 року запланувати видання трьохтомного 

корпусу дум, з якого, щоправда, був опублікований лише перший том. 

Поза сумнівом, найґрунтовніше до вивчення жанрової природи, генези, 

ритмомелодичних особливостей дум підійшов Філарет Колесса. У його 
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багатому доробку про “козацький епос” (термін Ф. Колесси) маємо цілу низку 

думознавчих досліджень: “Мелодії українських народних дум” (1910–1913), 

“Про ґенезу українських народних дум (Українські народні думи у від-

ношеннях до пісень, віршів і похоронних голосінь)” (1921), “Формули 

закінчень в українських народних думах у зв’язку з питанням наверстування 

дум” (1935), “Українська усна словесність” (1938), “Хмельниччина в 

українських народних піснях і думах” (1940), збірник “Українські народні 

думи: Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками 

кобзарів” (1920). 

Величезною подвижницькою місією – виданням повного академічного 

зібрання текстів народних дум з варіантами – перейнялася Катерина 

Грушевська, яка у питаннях трактування жанрової специфіки цих творів 

притримувалася вихідного принципу історизму1. На її думку, нам варто 

дошукуватися насамперед історичних джерел, які стали основою для складання 

думи, і за їхнім текстом вистежувати достовірність зображуваних конкретних 

подій з минулого. Особливі заслуги К. Грушевської полягають в ретельному 

збиранні, систематизації та критичному оглядові видань думового епосу (див. 

“Переднє слово” до зб. “Українські народні думи. Том перший корпусу”, 1927. 

– CV–CCXX). Зрештою, у цій царині нинішня фольклористика має щасливу 

можливість послуговуватися солідним бібліографічним виданням І.Матяш2, де 

найповніше представлено історіографічні джерела з вивчення дум. 

Як бачимо, серед попередників Г. Нудьги у теоретичному збагненні 

генологічних тонкощів національно унікального козацького епосу 

представлено найавторитетніші імена, тому завдання самого фольклориста 

мало не відкривавчий характер, а полягало здебільшого в узагальненні 

здобутків своїх колег та популяризації жанру серед читацького загалу. 

                                                             
1 Грушевська К. До питання про історизм в українських думах. Родовід. 1997. №15. С. 12–

22.  

2 Матяш І. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці: історіогр. нарис. 

Бібліогр. Покажчик. Київ. 2008. 240 с.  
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Можливо, саме тому Т. Беценко, аналізуючи різноаспектні підходи до вивчення 

народної героїчної епіки у своїй розлогій статті1, зовсім не згадує імені вченого, 

хоча дещо пізніше присвятить йому окрему, ювілейну розвідку2. 

У фольклористичному доробку дослідника не так вже й багато 

спеціальних думознавчих праць поза історико-культурним простором корпусу 

«Українська дума й пісня у світі». Насамперед, це антологія «Думи: Поетичний 

епос України», яка вийшла друком 1969 року з ґрунтовною вступною статтею 

(35 с.) та примітками (26 с.) Григорія Нудьги. Через два роки у серійних 

випусках товариства «Знання» було опубліковано невелику науково-

публіцистичну брошуру «Український поетичний епос» на 48 сторінках, яка 

містить такі розділи: «Давність жанру і терміна «дума», «Записи, видання та 

вивчення», «Поетичний епос України за рубежем», «Історична основа появи 

жанру», «Творці дум», «Зміст, форма, стиль», «Дума сьогодні». Варто згадати 

ще статтю «Ідея свободи в українському поетичному епосі», що побачила світ у 

варшавському часописі «Український календар» 1978 року, та декілька 

малоформатних біографічних дописів про представників виконавського 

кобзарського цеху, що виходили здебільшого у газетній періодиці. 

На думку М. Дмитренка, Г. Нудьга дотримувався «епосоцентричної 

концепції розуміння дум як національного феномену традиційної усної 

творчості» і у своїх працях «чітко розрізняв жанрову специфіку пісень та дум за 

численними компонентами»3. Відштовхуючись від думки, що “епос – обличчя 

нації, історичний вираз її зрілості, стійкості та єдності, ознака утвердження того 

важливого для кожного народу суспільно-політичного стану, який називають 

самосвідомістю, відчуттям свого місця в світовій історії, відповідальності за 

                                                             
1 Беценко Т. Аспекти дослідження народного героїчного епосу. Слово і час. 2012. № 1. 

С. 51–65.  

2 Беценко Т. Дослідження Григорія Нудьги про народні думи. Народознавчі зошити. №4 

(112). 2013. С. 693–695. 

3 Дмитренко М. Григорій Нудьга і дослідження українських народних дум. Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 

С. 35. 
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долю кожної одиниці і всього народу як цілості за своє майбутнє”1, він 

послідовно підкреслює: думи – національний реалістичний епос; за 

походженням – це жанр народнопоетичної творчості, що зародився десь ще 

перед ХVІ ст. як ревіталізація епічної спадщини, яка своїми витоками сягає 

давнішої родинно-обрядової ліро-епічної пісенності, що ще перед тим виникли 

з народних голосінь. Учений уникав ототожнення дум із піснями, як це можна 

було простежити у більшості дослідників. «З усіх видів поетичної творчості, – 

резюмує він, – дума протягом століть хоч і не була ізольована від інших жанрів 

народної поезії, але, мабуть, єдина галузка, що найменше піддавалася 

асиміляції і зовнішньому впливу. Незважаючи на нестійкість форми словесного 

і музичного вислову, вона [...] уперто зберігала свої традиційні риси, своє 

жанрове обличчя. Найтісніше дума стикається з піснями, зокрема з баладними, 

з якими розробляє подібні сюжети, але від пісень вона відрізняється, в першу 

чергу, вільним ритмом, відсутністю строф, а в зв’язку з цим і своєрідністю 

музичної форми. Якщо в пісні всі строфи мають ритмічну схему, мелодія 

повторюється при співанні кожної строфи, то в думі строфи відсутні, їх 

заступають періоди або тиради, які відповідають певній завершеній думці, 

логічно завершеному образові. Періоди або тиради висловлені ритмічними 

рядками, розміри яких різні: від 4 до 30, а то й більше, складів. Рядки в періоді 

єднаються (не завжди) римою, найчастіше дієслівною або прикметниковою, 

причому відсутність єдиної ритмічної схеми дає можливість співцеві 

імпровізувати як словесну тканину, так і розстановку рим. Імпровізується, 

звичайно, й мелодія дум, яка, на відміну від пісень, також не має суворої схеми 

і нагадує собою речитатив похоронного голосіння і мелодекламації віршів. […] 

Основне в думі не мелодія, а зміст твору...»2. 

Г. Нудьга демонструє добру обізнаність з історією вивчення жанру дум в 

українській фольклористичній думці ХІХ–ХХ ст., у першу чергу, багато уваги 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України. Думи. Упоряд. текстів, вст. стаття, 

примітки та коментарі Г.А. Нудьги. Київ: Радянський письменник. 1969. С. 5. 

2 Там само. С. 23–24. 
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приділяє тим студіям, що мали значний науковий резонанс. Він віддає належне 

сміливій концепції книжного походження народних дум, яку запропонував у 

своїй монографії П. Житецький, хоча сумарно поглядів його не розділяє. 

«Житецький, – стверджує дослідник, – блискучий філолог і знавець української 

давньої літератури, зосередив увагу на двох корінних питаннях: походженні 

жанру і мові та поетичному стилі українського епосу. Зародження дум він 

поставив у тісний зв’язок з розвитком літературного віршування, і хоч за такий 

зв’язок дум і віршів промовляло багато фактів, проте кінцеві висновки були 

невдалими. Але робота Житецького сколихнула дослідницьку думку, і від її 

появи українським епосом почали цікавитися набагато серйозніше»1. 

Причини виникнення дум та пісень були зумовлені історико-політичним 

становищем українських територій наприкінці ХV ст. Це була доба завершення 

«формування української частини Великого Кордону між 

східномусульманською та західнохристиянською цивілізаціями»2. Регулярні 

наступи Кримської орди спричинилися до руйнування та занепаду суспільного 

життя в Україні, загрози самому існуванню українців як етнічної спільноти. На 

цей виклик Україна відповіла створенням особливого соціокультурного 

феномену у вигляді козацтва, у подальшому – створенням козацької держави. 

Усе це й стало підставовим для зародження хронологічно пізнього, у порівнянні 

з іншими народами, героїчного епосу – дум та історичних пісень. З огляду на 

це, завдання, які ставили перед собою його творці, були зовсім іншого 

характеру, ніж ті, що виконували хроністи та літописці. Твори нового епосу 

максимально героїзували та міфологізували події козацької епохи, сприяли 

піднесенню духовних сил народу у його боротьбі. Поява перших дум належить 

до ХV століття, однак, як зазначає Г. Нудьга, епічні традиції України походять 

з давньоруських часів3. У такому контексті і «Слово о полку Ігоревім» є не що 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України… С. 14. 

2 Шевчук Т. М., Балушок В.Г. Чи були герої зрадниками, або ще раз про проблему 

історизму фольклору. Укр. іст. журн. 2012. №5. С 189. 

3 Нудьга Г. Український поетичний епос (думи). Київ: Знання. 1971. С. 27–28. 
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інше, як літературно опрацьована дума ХІІ–ХІІІ століть. Головним аргументом 

такого погляду є оспівування як  у «Слові», так і в думах драматичних подій, 

що закінчуються поразкою. Система художніх засобів, стилістика, символіка та 

спосіб нарації також мають багато спільних рис. Учений припускає, що витоків 

«Слова» і дум треба дошукуватися у найдавніших пісенно-епічних традиціях 

східних слов’ян, що беруть початок від легендарного Бояна. 

Після несподіваної заяви І. Франка 1908 року у «Плані викладів з історії 

української літератури» про позірну неавтентичність думового епосу та його 

пізнішої появи на основі літописної традиції XVIII століття особливо гострим 

постало питання авторства цих високомистецьких зразків рецитаційного стилю. 

У методологічній опозиції І. Франко – Ф. Колесса Г. Нудьга стає на бік автора 

«Української усної словесності», який переконливо доводив, що думи 

складалися безпосередньо після зображуваних подій, а не по прочитанні 

літописів, адже столітня часова відстань вірогідно могла спричинитися до 

деактуалізації творчої зацікавленості співців, якими, очевидно, ставали 

талановиті воїни, що втратили зір, і мали важкі рани. Підтвердження цієї думки 

можна віднайти і в писемних джерелах. «В літературі XVI–XVII століть, – 

доводить він, – не раз подаються згадки про те, що козаки у вільні часи співали 

пісні, думи, приграючи на бандурах. Збереглося й чимало народних малюнків, 

на яких зображений козак з бандурою, а біля нього зброя і осідланий кінь. В 

документах, що збереглися від козацьких часів, згадується, що козацькі 

отамани мали в себе співців-бандуристів, які нарівні з усіма утримувалися на 

Січі і входили до складу полкової музики»1. 

Варті уваги міркування стосовно цієї проблеми були вже у молодого тоді 

ще Ізмаїла Срезневського – видавця “Запорожской старины”. З його поглядів, 

опублікованих у передмові до названого видання, найважливішими були саме 

здогади, що творили думи бандуристи, які супроводжували козацькі війська у 

походах, а також судження про форму дум, які згодом розгорнув та поглибив 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України... С. 22. 
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М. Максимович1. У ХІХ ст. кобзарі і лірники переважно Лівобережної України 

епічні твори історико-героїчного змісту (думи) називали по-різному: козацькі 

пісні, лицарські пісні, псалми козацькі. Кобзар Магадан говорив, наприклад, що 

його думи – невільничі плачі, а дума про Коновченка – лицарська пісня. Таку 

термінологію зустрічаємо і в ХVІ–ХVІІ ст. при визначенні слова «дума», яке на 

початку ХІХ ст. у словнику кобзарів чомусь призабуте. Гадаємо, що це сталося 

у зв’язку з перенесенням центру кобзарських шкіл на Чернігівщину, 

Полтавщину, Харківщину, де думи зазнали консервації й певного мистецького 

шліфування кобзарями. Після появи збірки пісень М. Максимовича у 1827 році 

термін знову почали вживати кобзарі2. 

Методологічно базовою для дослідника є концепція національної 

самобутності жанру народних дум та його естетичної унікальності у порівнянні 

з типологічно схожими жанровими різновидами в інших етнокультурних 

традиціях. Ще П. Куліш свого часу у певній гіперболізованій формі 

стверджував: «Се такі твори, що Шевченко читав їх, стоячи навколішках. І не 

було б Шевченкового стиха в нас, коли б свого не було... Се наша древня 

передшевченківська словесність, тільки невідомі автори. Се – Гомер»3. 

Кулішева романтична метафорика не може задовольнити Г. Нудьгу, а тому він 

намагається віднайти аргументи на користь мистецької неповторності дум, які 

попри загальну епічну тональність у своїй художній структурі мають потужний 

ліричний струмінь. «На відміну від епічного спокою, плавності і широти 

розповіді гомерівського епосу, – стверджує дослідник, – у думах наявні сильні 

ліричні відступи, які разом з драматизмом викладу здібні потрясати 

найспокійніші людські душі. В цьому відношенні думи близькі до балад, і 

деякий час європейські учені називали їх українськими баладами, їх своєрідна, 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України... С. 13. 

2 Там само. С. 18. 

3 Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. Нью-Йорк. 1984. 

С. 197–198. 
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надто оригінальна, виключно їм притаманна форма, неповторний стиль, вся 

поетика в них такі відмінні, що назвати їх баладами аж ніяк не можна»1. 

Нагадаємо, що потребу такої чіткої диференціації між думою і баладою 

як жанровими різновидами народного ліро-епосу спричинили міркування 

професора Оксфордського університету В. Ентвістла, автора жваво написаної 

книги «Європейська балада»2, який виділив думи в «зовсім окрему ланку» 

світової поезії, проте не вивів її за рамки дефінітивних атрибутів баладних 

текстів. У плані визначення унікальности цих творів він узагальнено дублює 

зауваги і висновки попередніх дослідників, зазначаючи, що «…винятковості 

думам подають своєрідно піднесені сюжети, історизм і реалізм, велика 

емоційна наснага, демократизм, народні риси характеру героїв… а особливо 

віршована форма й поетичний стиль, яких не знає жоден народ Європи. Це 

жанр, характерний лише для творчості українського народу і пов’язаний тільки 

з історією та побутом, але національне викладено такими художніми 

узагальненнями, що стає міжнародним добром»3. 

Продовжуючи розмірковувати над диференціальними прикметами 

української епічної спадщини стосовно відповідних європейських моделей 

художньої репрезентації героїчного минулого, Г. Нудьга намагається 

зосереджуватися на спільних та відмінних рисах аналізованих явищ. Відтак 

приходить до висновку, що якщо формою віршування, мелодіями наспівування 

епічна творчість європейських і неєвропейських народів певною мірою 

споріднена між собою, то українські думи з вільним своєрідним віршем, 

речитативним стилем не мають аналогів у світовій епічній поезії. Це власне 

українська епічна культура – породження національного генія України. Її 

оригінальність проявляється не лише в унікальности жанрових форм, а й у 

поетиці, способах образотворення, і знову ж таки, як це підкреслював 

В. Ентвістл, в історизмі, реалізмі і неперевершеному ліризмі. До того ж 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України... С. 25. 

2 Entwistle William. European bakkadry. Oxford. 1939. 424 p. 

3 Цит. за: Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 2. С. 197. 
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принципово неоднаковим є світогляд творців дум та характер художнього 

історизму в оцінці зображуваних подій. Культуролог переконаний, що «думи – 

це епос, що не має центрального героя, навколо якого концентрується 

розповідь, як маємо в грецькому, фінському, німецькому чи французькому. 

Кожний сюжет має свого героя, духом і тілом пов’язаного з епохою, з реальною 

історією, з соціальною і політичною проблематикою тогочасного суспільства. В 

українських думах дивує всіх пластичність зображення обставин дії, мистецька 

довершеність психологічної характеристики героїв, поєднання загального й 

індивідуального у психології персонажів («Маруся Богуславка», «Втеча трьох 

братів з Азова», «Самійло Кішка» та ін.). Гама характеристики героїв надто 

велика: від поважності, ліризму, гумору, шаржу до бурлеска»1. 

Зрозуміло, що розкриття широти власних думознавчих візій Г. Нудьги 

потребує аналізу не лише у вузько спеціальних статтях, передмовах і 

примітках, а вимагає їхнього пошуку й на сторінках монографічних видань, 

головно, «Української думи і пісні у світі». Саме тут він, як жоден інший 

інтерпретатор, упритул підійшов до проблеми розмежування термінологічного 

апарату у проекції на специфіку еволюції українського та польського 

фольклорно-літературного процесів. Відтак у польських джерелах XVI ст. дума 

пов’язується першочергово з українською пісенною творчістю, а коли термін 

потрапляє до тексту польськомовного твору, то застосовується в одних 

випадках як назва просто пісні або ж як позначення музичних зразків 

речитативного характеру, а найчастіше – як «лицарська елегія», жалібна пісня, 

де возвеличень шляхетність хороброго героя, що мужньо захищав вітчизну і 

відважно загинув у бою. Саме таку характеристику думи знаходимо у літописця 

Сарніцького. У підсумку фольклорист формулює п’ять демаркаційних пунктів, 

за якими й розмежовує український та польський модус розуміння та 

семантичного наповнення категоріального поняття «дума». А саме: «1. Термін 

«дума» в польській літературі в значенні «пісня» відомий з XV ст. Про думу як 

жанр української народної поезії збереглися свідчення в польських джерелах 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України.... С. 39. 
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XVI ст. За визначенням тодішніх авторів (Сарніцький, Коберніцький та ін.), це 

були лицарські пісні, що прославляли героїв, хоча думою називали іноді пісню 

взагалі. 

2. Таке розуміння терміна «дума» характерне і для XVII ст.. Але є 

конкретні свідчення, що думою в XVII cт. Називали всі історичні епічні пісні (і 

куплетні, й речитативні). 

3. Про думу в польських джерелах говориться у зв’язку з українськими 

кобзарями, козаками й запорожцями, отже різними способами підкреслюється 

приналежність жанру до української народної творчості. Особливо виразно це 

проявляється у писаних джерелах XVI ст., а також кінця XVIII–початку XIX ст., 

коли польські письменники пробують усвідомити шлях жанру. 

4. Старопольська дума як літературний жанр розвивається самостійно, але 

зв’язки її з українським поетичним епосом виявилися не тільки в тому, що було 

запозичено назву, а й у змісті: деякі твори особливо проти турецькі, близькі за 

змістом і стилем до дум українських. 

5. У творчому зв’язку з українськими думами розвивався і жанр думи у 

польській музиці XVI–XVII ст.»1. 

Не варто забувати, що радянська фольклористика розвивалася в умовах 

абсолютного домінування вульгарно соціологічних ідеологічних догм, де було 

сформовано неофіційні вимоги до наукового тексту з гуманітаристики, без 

дотримання яких годі було сподіватися на його публікацію. Першочерговий 

необхідний атрибут – покликання на цитати класиків марксизму-ленінізму та 

гнівний осуд реакційних ідей представників дрібнобуржуазного націоналізму. 

Крім того, невід’ємною частиною у роботі мало бути гостре висвітлення 

проблеми класової боротьби, навіть якщо за об’єкт студій календарно-обрядову 

поезію дружинно-князівського періоду. Ззовні такі приписи виглядали досить 

абсурдними, але мало хто наважувався нехтувати ними. То ж і в епосознавчих 

публікаціях Г. Нудьги можна знайти відповідні пасажі. Добре знаючи жахливі 

факти духовної трагедії українства у 30-х роках ХХ століття – фізичне 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 1. С. 88–89. 
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знищення сотень кобзарів і лірників, – учений на догоду системі змушений був 

у передмові до антології текстів дум написати цілком протилежне: «Чутливі до 

соціальної несправедливості, народні співці прославляли революційні події, 

дехто з них брав активну участь у політичному рухові, а після встановлення 

радянської влади відразу поповнили свій репертуар найновішими піснями»1. 

Проте, справедливо буде наголосити на тім, що при формулюванні власної 

дослідницької позиції фольклорист дуже часто опирався на своїх попередників, 

філологів з так званого «дожовтневого» періоду чи доби українізації, в тому 

числі проскрибованих радянською владою (П. Куліш, М. Драгоманов, 

К. Грушевська). При оцінці національної специфіки фольклорної системи 

неодноразово апелює до авторитету М. Драгоманова, який мав чітко 

випрацюваний підхід у цьому питанні. «З поводу моїх порівнюючих студій, – 

писав він, – мушу сказати взагалі таке: я ділю нашу народну словесність на 

національну і інтернаціональну... Майже всі пісні наші вважаю за національні, 

окрім невеличкого числа балад про пригоди незвичайні. Більша частина прози 

належить до інтернаціональної історії»2. 

Наукове видання творів думового епосу, яке Г. Нудьга здійснив 1969 

року, вимагало від ученого надзвичайно копіткої, так званої, чорнової 

текстологічної роботи, що полягала у ретельному вивченні усіх попередніх 

фольклорних збірників та варіантів, які публікувалися в періодиці. 

Закономірно, що при цьому особливо рельєфно постало питання фальсифікації 

окремих дум, та встановлення фактів книжної підробки. Відомо, що перевірку 

фольклорного матеріалу  на автентичність здійснили ще В. Антонович та 

М. Драгоманов, готуючи до друку «Історичні пісні малоруського народу», а 

К. Грушевська назвала їхні едиторські принципи «революційним переворотом в 

українському народознавстві».  

У приватному архіві дослідника є кілька чернеткових папок під 

загальною назвою «Підробки думи», ознайомлення з якими уводить нас у його 

                                                             
1 Нудьга Г. Народний поетичний епос України... С. 31. 

2 Драгоманов М. Лист до О. Огоновського. Зоря. 1894, С. 358. 
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творчу лабораторію та демонструє, всю широту джерельної бази та 

неймовірний діапазон пошукових маршрутів. Насамперед натрапляємо на 

перелік дум, які фольклорист трактує як «явні підробки». Це: «Дари Баторія. 

Смерть Богданка», «Татарський похід Серпяги», «Битва Чигиринська», «Похід 

на поляків», «Семен Палій і Мазепа», «Похід коломийця на турків», «Похід 

руського князя на греків», «Про Коваленка». Щодо варіанту думи «Смерть 

кобзаря», то із архівних записів дізнаємося: її «К. Грушевська вважала за 

підробку на тій основі, що Куліш сказав таку думку Олені Пчілці. Інші 

вважають тільки підредагованою»1. Значну частину цих варіантів було 

надруковано в «Запорожской старине» І. Срезневського. 

Далі Г. Нудьга робить спробу виявлення критеріїв «грандіозної 

містифікації» та з’ясування причин масових підробок дум. Услід за 

К. Грушевською він припускає, що на промовистими ознаками не 

автентичності є такі параметри: 1) не зустрічається в записах від кобзарів: 2) 

подібність думи до «Истории русов»; 3) погана контамінація, відсутність 

органічного зчеплення окремих частин; 4) стиль.  

Назагал, процесові підробки та фальшування сприяло ще те, що у період 

XVIII–XIX століття такі факти віднаходимо у багатьох європейських народів 

(«Пісні Осіяна», «Краледвірський рукопис», «Суд Любуші» тощо). Проте 

учений усвідомлює відмінність та локальну специфічність цих явищ, бо «якщо 

чехи хотіли мати свій епос, то українці мали, але хотіли: 1) «пов’язати з 

давніми часами – Київ, татарська навала, дохристиянський період; 2) неоспівані 

події оспівати, звести в одно, об’єднати; 3) представити різні політичні 

прагнення: Богданко – поляки, Мазепа – Росія». У численних нотатках та 

принагідних записах він фіксує кожну письмову згадку про сумніви стосовно 

автентичності текстів, аби у такий спосіб дійти до віднайдення найдрібніших 

зерен наукової істини. Ймовірно, саме це й дало підстави Т. Беценко 

стверджувати: «Г. А. Нудьга створив фундаментальну за змістом працю, яка 

                                                             
Матеріали з особистого архіву Г. Нудьги. Покликання на фонди та одиниці збереження 

здійснити немає змоги, бо архів ще не опрацьований. 
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стала основою, плідним ґрунтом для подальших досліджень дум. 

Спостереження, міркування, сформовані погляди Г. А. Нудьги не можна 

заперечити. Це свідчить про глобальність наукового мислення дослідника, 

достовірність його пошуків»1. 

Назагал, думознавчі студії автора теоретичного трактату «У колі світової 

культури» складають невід’ємну ланку його фольклористичної концепції. 

Скрупульозна текстологічна робота, ретельне вивчення історіографії, всебічне 

висвітлення проблеми авторства та специфіки речитативного стилю, 

осмислення імпровізації виконавської майстерності, акцент на національну 

самобутність та мистецьку унікальність жанру у порівнянні з європейською 

ліро-епічною традицією є тими теоретико-методологічними засадами, що 

визначають Г. Нудьгу як авторитетного дослідника-фольклориста. 

 

 

  

                                                             
1 Беценко Т. Дослідження Григорія Нудьги про народні думи. Народознавчі зошити. №4 

(112). 2013. С. 694. 
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3.2. Жанр української балади та чумацькі пісні у фольклористичному 

вченні Григорія Нудьги.  

 

У жанровій системі фольклору будь-якого етнічної спільноти важко 

знайти більш класичний жанр народного ліро-епосу, аніж балада. Разом з тим у 

генологічній свідомості носіїв, скажімо, української народнопоетичної традиції 

він абсолютно відсутній, натомість широко представлений у наукових студіях з 

усної словесности. Парадоксальність полягає у тім, що ті тексти, які дослідники 

класифікують як балади, самі виконавці називають зовсім по-інакшому: «сумні 

пісні», «колишні пісні», «протяжнії», «любовні», інколи навіть «вельми 

харошії».  

Серед фольклористичних студій Г. Нудьги балада (народна і літературна) 

посідає важливе місце і є чи не стрижневим об’єктом для формування його 

наукових стратегій. За відносно короткий період часу (5 років) завдяки власній 

титанічній працьовитості й системності дослідницької праці учений підготував 

до друку й опублікував дві об’ємні антології: «Українська балада» (1964) та 

«Баладні пісні» (1969), у супроводі солідних передмов та скрупульозно 

виписаних приміток, здебільшого фактологічного штибу. Згодом на основі 

опрацьованого фольклорно-літературного матеріалу будуть написані й 

теоретичні розвідки «Українська балада (З теорії та історії жанру)» (1970) та 

«Українська народна балада» (1978).  

Таким чином, можна простежити логіку формування концептуальних 

положень Г. Нудьги-фольклориста – від напрацювання об’ємної текстологічно-

едиторської практики до формулювання глибоких теоретичних узагальнень. 

У ракурсі визначення головних жанрових атрибутів баладних творів 

дослідних орієнтується на позицію Л. Первомайського, що само по собі не 

може викликати особливого захоплення, адже це візія насамперед письменника, 

а не теоретика-вченого. Отож у передмові до власної  книги перекладів «З 

глибини» («Балади народів світу». К., Держлітвидав України, 1956) автор 

«Дикого меду» дефініціює баладу як ліро-епічну пісню, «у якій драматизм події 
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з надзвичайною силою поєднується з епічною об’єктивністю викладу і 

глибоким ліризмом». Паралельно він висловлює слушне міркування про те, що 

в баладі, фактично, «відбивається національний характер народу», і тому у 

баладах кожного окремого етносу можна відстежити специфічні відтінки: в 

одних переважає лірична тональність, в інших – епічна, в третіх – драматична і 

т. д. Крім того, до визначення балади важко підходити з позицій «чистоти 

жанру», бо, по суті, балада, як правило, «схрещується» зі спорідненими 

жанрами (поемою, романсом, думою, віршованим оповіданням)1. Г. Нудьга 

приймає ці зауваги, погоджуючись з тим, що «між ними не так легко прокласти 

межу. Тому-то в роботах про баладу натрапляємо на запитальні нотки: чи 

взагалі можна дати їй чітке визначення, особливо після спроб багатьох поетів 

докорінно змінити обличчя цього давнього жанру?»2. 

Що ж до українських варіантів балад, то у контексті 

загальноєвропейського ліро-епосу вони мають суттєві відмінності. Ще 

М. Костомаров зауважив, що у наших баладах немає тієї «страшної» 

фантастики, яка притаманна пісенності деяких інших народів Європи. Від тих 

«страшних балад» українське письменство, ймовірно, відмежували своєрідні 

риси фольклорних пісень-балад, тісно переплетених з життям народу, а також 

блискуча творчість Т. Шевченка. Можна припустити, що романтична 

літературна стихія початку XIX століття була органічно пов’язана з боротьбою 

за народність, за долю нації, її мову3. 

З-поміж великої кількости народнопоетичних перлин увагу дослідника 

особливо прикуто до фольклоризованої балади про козака Плахту, 

встановлення ґенези якої розростається до своєрідного історико-

культурологічного трактату, де продемонстровано енциклопедичні знання 

української та польської тогочасних літератур, а також кількісного й 

персонального представництва українців у високих школах Європи.  

                                                             
1 Тимофеев Л. Основы теории литературы. Москва: Учпед-гиз. 1963. С. 353.  

2 Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру). Київ: Дніпро. 1970. С. 7.  

3 Там само. С. 30.  
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Услід за Михайлом Возняком учений підтримує безпідставність 

припущень, що її автором міг бути польський поет. Абсурдність таких гіпотез 

посилюють ті факти, що «балада складена українською мовою, на грунті 

українських історичних, мовних і фольклорних традицій, відповідає духові 

української тогочасної літературної і народної творчості» 1. Ставити питання 

про її польське походження лише тому, що вона вперше була надрукована в 

польському виданні, за Г. Нудьгою, є шляхом помилковим і хибним. Це 

приблизно те ж саме, щоби пісню про Стефана Воєводу вважати надбанням 

чеського фольклору власне через те, що її вперше записав і подав у своїй 

граматиці Ян Благослав, мимоволі надавши (при переписуванні) окремим 

українським лексемам чеських рис.  

Так само не зараховують численну кількість українських пісень, 

записаних завдяки польським ентузіастам у XVII–XVIII століттях до польської 

народної творчости. На противагу цьому, Г. Нудьга переконаний щодо 

української ґенези цього твору з огляду на специфічну її етико-філософську 

настроєність, характерну головно для запорозького оточення. «Балада про 

козака й Кулину, – зауважує вчений, – має багато специфічного і в сюжеті, і в 

трактуванні образів. Її породило козацьке середовище, на характері персонажів 

балади відбилися моральні риси мужніх запорожців. Автор, творячи баладу, 

орієнтувався на багату народну поезію, де подібні образи й сюжети уже були, 

певно, розроблені у кількох варіантах, і, мабуть, ще до зародження Запорозької 

Січі. Адже подібні ситуації, образи й мотиви зустрічаються ще в українській 

обрядовій поезії – веснянках, весільних піснях»2. 

Значне місце, на думку дослідника, у цій популярній баладній пісні 

відведено досить реалістичним малюнкам побутового змісту, що допомагає 

створити для слухача пригодницьку атмосферу козацького життя та звичаєвої 

системи і водночас допомагає йому відчути подих історичної доби. Загалом, це 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру)... С. 47.  

2 Там само. С. 53. 
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балада історико-побутового змісту, що зазнала певного впливу народних, 

насамперед козацьких, гумористичних пісень.  

Не менш цікавою «Пісня про козака Плахту» є в плані представлених 

топосних маркерів та аксіологічної парадигми етичного кодексу. Відомо, що 

для козака степ чи ліс, луг чи діброва все одно позначені атмосферою дому, 

тобто є засвоєним простором; має він чи не має нічого у своїй власності – це не 

суттєво. Зброя і кінь – чи не єдине багатство. І не без промовистої іронії натякає 

він про це дівчині, намовляючи її розділити з ним такі «зручності» й щедроти. 

Над усім у творі домінує адорація такої важливої цінності, як воля людини, її 

незалежність. Персонаж балади, звичайно, з гумором, змальовує всі умовні 

приємності його життя; віч-на-віч зі стихією і загрозами, а відсутність палаців, 

табунів коней, пухких перин, незручності від носіння «серм’яшки» та ночівлі 

під «котергою» повністю компенсує його статус – вільний і незалежний, в 

оточенні близьких друзів – «козаків», «юнаків», дужих, сміливих, які не бояться 

ні боярина, ні татарина. Як бачимо, «козак щаслив, хоч не богат, нікому нич не 

винуват». І йдеться не про ідилічне примирення з фактичним станом речей у 

соціумі, де одні мали багато, а інші нічого, а прославлення передусім волі 

людини, її незалежності як передумови щастя. 

Про рівень майстерности українського віршування у XVI–XVII ст. можна 

скласти враження, якщо заглибитися в художні тонкощі поетики аналізованої 

балади, докладніше розглянути особливості її звукоструктури та лексико-

граматичні нюанси. Дослідник наполягає на близькості гіпотетичного автора до 

народнопісенної поетики, яка першочергово виявилася в застосуванні рим: 

«Вони прості, з точки зору сучасної поетики дещо примітивні, здебільшого 

дієслівні (горює – чатує, поїхати – тримати), але поруч римуються також 

іменники (Запороги – дороги, козаки – юнаки, бочище – головище) і менше – 

прикметники та займенники (зелений – оздоблений, мій – твій і т. ін.). Охоче 

автор вдається і до внутрішніх рим («Войлочище під бочище, А сідлище в 

головище»), які неважко було йому спостерегти і запозичити в народній пісні»1.  

                                                             
1 Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру)... С.61. 
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Фонетична організація віршової структури балади витримана на 

чергуванні чоловічих і жіночих (парних) рим у певній стабільній послідовності: 

перші два рядки і завершальні два рядки – чоловіча рима, посередині 

строфічної ланки – жіноча рима. Дактилічна рима є великою рідкістю, 

застосовується лише один раз: «розбитая – прикритая» і, то, ймовірно, 

випадково. Що ж до жіночих і чоловічих рим, то їхнє паралельне використання 

спростовує думку, згідно з якою лише після XVIII століття в українському 

письменстві почали послідовно вживати обидва види рим. У кількох місцях 

закономірність застовування жіночих і чоловічих рим порушено, але це буває 

там, вважає фольклорист, де маємо справу з відверто попсованим або 

переробленим текстом твору. 

У наратологічній структурі жанру балади функціонально продуктивним є 

часте використання діалогічної форми, а тому діалог у ній є одним з улюблених 

способів викладу змісту твору. Класичною ілюстрацією цього може бути 

складена за зразком народних творів згадувана вже перша українська 

літературна балада XVII століття «Піснь козака Плахти» – яскравий приклад 

застосування досконалої форми і виразного діалога, до якого зверталися поети і 

попередніх часів, і сучасні для дослідника автори українських балад.  

На думку Г. Нудьги, «діалог (рідше монолог) дає можливість не тільки 

найкраще відтворити напруження і боротьбу в сюжеті балади, а й об’єктивно та 

економно вести розповідь, чіткіше й точніше окреслювати стики людських 

характерів. Для виділення і акцентування якогось мотиву в баладі часто 

застосовується рефрен»1.  

Доволі непростим завданням для теоретиків балади було встановлення 

своєрідних демаркаційних ліній між нею й іншими спорідненими видами 

словесного мистецтва (усного й писемного) з чітко означеним епічним 

струменем, насамперед дум і легенд. Опираючись на цікаві спостереження 

М. Гоголя, Г. Нудьга вкотре увиразнює непохитну автентичність та історичну 

вкоріненість дум на відміну від ореолу втаємничення баладних сюжетів. «Дума, 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру)... С. 20.  
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– зазначає автор «Тараса Бульби», – є рід віршів, не запозичений ні в кого, а 

витворений у слов’ян. Вона не балада, змістом якої вибираються таємничі 

поетичні перекази, неясні явища, що лякають людську уяву. В ній немає нічого 

такого, що було б нез’ясованим, непевним і приманювало б своєю поетичною 

невиразністю. Навпаки, в ній все певно і ясно. Її тема – справжня історична 

подія, яка справді була, або ж легенда, яка так виразно збереглася в народі, що 

сама історія перенесла її на свої сторінки... Цей рід можна було б зачислити до 

творів епічно-драматичних, коли б думи не співалися так, як пісні...»1  

Формально-стильові прикмети тексту думи, за Г. Нудьгою, настільки 

рельєфно оприявнені, що, не беручи до уваги все інше, а зосередившись лише 

на них, кожен з легкістю може відрізнити її від балади, яка витворилася 

головно на основі народних пісенних творів. Саме завдяки фольклорному 

походженню у ній проступає простота викладу, зв’язок матеріалу з життям 

народу і його мовою, що відразу окреслюється, як лише поставити баладу 

поруч з іншими різновидами ліро-епосу або чистої лірики: поемою, сонетом, 

романсом і т. ін. Народна пісня також вплинула і на зміст, стиль та форму 

балади (рефренна архітектоніка, карбований ритм, гучна рима, строфічна 

експресія, милозвучність вірша, колоритність мовних ресурсів і т. ін.). 

Фольклорний ґрунт спричинився і до прямого, зовні об’єктивного розкриття 

виклад життєвої конфліктології, особливо в сюжетах побутового змісту. 

Дещо по-іншому виглядає маркування межі між баладою і легендою. «У 

практиці, – запевняє дослідник, – буває важко прокласти чітку грань між 

баладою і легендою, що стикаються між собою по кількох лініях. Легенда як 

жанр (у фольклорі та літературі) орієнтується в першу чергу на казковість і 

фантастику. Події і люди не виключні, а звичайні, виступають у легенді не 

земними, а фантастичними, такими, як їх змальовують у деяких казках»2. Він 

переконаний, що такі фантастично-казкові домисли чи поетичні фікції можна 

                                                             
1 Русские писатели о литературном труде. Т. 1. Москва: «Советский писатель». 1954. 

С. 480–481. 

2 Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру)... С. 37.  
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бути застосувати і до явищ цілком реальних (легенда про народних героїв), 

внаслідок чого звичайні перекази про конкретні події і людей набувають ознак 

легендарности. Це до певної міри споріднює легенду з баладою. Але віршові 

твори та оповідки легендарного змісту не завжди відзначаються драматично 

напруженим сюжетом чи урочисто-піднесеною емоційністю викладу – тобто 

тим, без чого неможливо собі уявити баладу. В легенді розповідь іде зазвичай 

плавно, стишено, без особливого вияву вибухових пристрастей і конфліктного 

сценарію. 

Щедрий естетичний потенціал фольклорної баладної творчости 

закономірно спричинився до того, що вона стала важливим джерелом 

оновлення художньої стилістики та ідейно-змістової наповненості літературних 

текстів. Така літературно-фольклорна контактологія розпочалася ще у 

романтичній добі і з різним ступенем інтенсивності триває до сьогодні. 

«Основним і найбагатшим джерелом для сюжетів перших баладистів, – 

стверджує Г. Нудьга, – був фольклор. З нього черпалися фабули і навіть готові, 

добре відшліфовані сюжети, до яких автори частенько майже не додавали 

нічого свого. Такі балади подибуємо не тільки в українських романтиків першої 

половини XIX століття, а й у поетів російських, польських, німецьких, 

англійських та інших народів. Зміст балад і естетика народної пісні-балади 

відповідали їхнім засадам – і, отже, сприймалися, так би мовити, узагальнено»1. 

Разом з тим дослідник добре розуміє, що у цьому процесі варто 

розрізняти явища художньо-інерційного наслідування, стилізації в дусі 

народнопоетичних творів від тих проявів, коли талановиті поети великою 

творчою індивідуальністю підпорядковували фольклорні сюжети своїм ідейно-

естетичним настановам (Й.-В. Гете, Ф. Шіллер, Т. Шевченко та ін.). У такому 

випадку уснословесні пісенних традиції були лише поштовхом до їхніх 

мистецьких пошуків (Тарас Шевченко, Леся Українка та ін.). Однак загалом 

народна поетична творчість була і є найбагатшою скарбницею для поетів-

баладистів. Найчастіше їхні шляхи приводили до пісні-балади, щедро 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру)... С. 25–26. 
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представленої в українському фольклорі, але не оминали і народної легенди, 

народних вірувань, переказів, історичних оповідань і подекуди навіть байок та 

притч. 

З інших проблем теоретичного характеру Г. Нудьга доволі докладно 

аналізує специфіку фабульно-сюжетного розгортання у баладі, оповідну 

співвіднесеність ліричного, епічного та драматичного елементів, композиційну 

нестандартність і стиснутість, що дають підстави наблизити її «художнє 

обличчя» до новелістичного жанру. Він також здійснює розлогий опис 

міжнародних маршрутів поширення баладних текстів ув іноетнічне 

середовище, наголошуючи, абсолютними лідерами у цьому плані є 

народнопоетичний шедевр «Ой не ходи, Грицю», число фактів запозичень 

якого та варіантів переробки є просто вражаючими. 

Як можна переконатися з довідкової літератури, 1969 рік виявився 

напрочуд продуктивним у фольклористичному життєписі Г. Нудьги, адже 

окрім об’ємної антології думового епосу, у видавництві «Музична Україна» 

побачила світ ще й розлога збірка «Чумацьких пісень» – жанру, чільні 

дослідники якого О. Дей та А. Іваницький розгортатимуть власні дослідження 

на фундаменті, закладеному у теоретичних положеннях молодшого наукового 

співробітника Інституту суспільних наук у Львові.  

У не дуже  ґрунтовній передмові до збірника упорядник зробив дуже 

стислий огляд історії вивчення цього цікавого пласту української необрядової 

лірики, вказав на його поетичні особливості і більш докладно зупинився на 

виникненні та соціоекономічній характеристиці чумацького промислу. 

Г. Нудьга зазначив, що змістовність і своєрідність чумацьких пісень чи не 

вперше оцінив ще М. Максимович, опублікувавши у своєму першому збірнику 

«Малороссийские песни» (М., 1827) кілька зразків чумацької лірики. З того 

часу соціально-побутова пісенність чумаків стає невід’ємним складником 

друкувалася усіх фольклористичних видань XIX ст. З особливим пієтетом до 

неї поставився Тарас Шевченко. Автором першої великої роботи про чумацькі 

пісні став Іван Рудченко, упорядник відповідної збірки текстів. Він звернув 
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увагу на історизм цієї групи пісень і підкреслив їхню значну естетичну вартість. 

Чумацькі пісні, для І. Рудченка, це «пам’ятники народної творчості, які 

говорять нам стільки, скільки не можуть сказати ніякі довгі фоліанти». У них 

«яскраво і повно відобразився не тільки дух чумацтва, але й уклад його 

життя»1, а Ф. Колесса в авторитетній студії «Українська усна словесність» 

чумацькі балади долучав до групи тих творів, що прикметні особливою красою 

і поетичністю. 

Численні тексти поетичної душі чумаків та пілігримний характер їхнього 

побуту наштовхнули дослідника на думку про певну естафетну спорідненість 

цього пісенного пласту з козацьким епосом. «Щасливо відбув чумак мандри, 

обійшов чуму. переміг ординця й харцизяку, подолав відстань і тепер 

веселиться, гуляє. Один на радощах, інший – з горя. Малюнки чумацької 

гулянки «у Києві на риночку» може й прибільшені в пісні, можливо й 

«романтизовані», але вони відповідають настроям «лицарів-мандрівників». У 

характері багатьох чумаків – щось від вдачі запорожця: товариськість, зневага 

до багатства й жага життя, бажання веселощів і жарту»2. 

Аналізуючи ідейно-естетичну настроєність чумацької лірики, Г. Нудьга 

відзначає, що вона є вкрай гуманною й морально досконалою, сповнена 

глибокої пошани і любові до людини, особливо до родини, коханої дружини чи 

дівчини. Тут проблискує світло душі, щедрої гамою почуттів; дивної 

невичерпністю стремлінь і прагнень, ніжністю і турботливістю щодо своїх 

коханих і близьких. Незворушний чумак, відбивши напади зайд чи орди, зручно 

вмощується на возі і заводить пісню, у якій потопають нестерпні болі чи то від 

ран, чи то від хвороби.  

Завершує передмову доволі пафосний пасаж – не цілком доречний для 

наукової стилістики, але зрозумілий зі становища залюблености вченого в 

об’єкт студій: «Разом з іншими творами фольклору пісенна поезія про чумацтво 

є предметом національної гордості українського народу, його творчих 

                                                             
1 Рудченко И.Я. Чумацкие народые песни. Киев: Тип. М.П. Фрица. 1874. С. 6. 

2 Чумацькі пісні. Упоряд. і вступ. ст. Г.А. Нудьги. Київ: Муз. Україна. 1969. С. 24. 
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мистецьких досягнень. Зникли чумаки, але залишили в складених ними піснях і 

баладах свій голос, свою думку, свої гарячі почуття»1. 

Отже, як можна переконатися з проаналізованих ґенологічних студій 

Григорія Нудьги, народна балада та соціально-побутова лірика активно 

входили у сферу його наукових зацікавлень, були скрупульозно вивчені крізь 

призму національної самобутности й чітко співіднесені з історичним буттям 

українського етносу. Вчений сформулював чітку позицію стосовно жанрової 

унікальности фольклорних баладних текстів у зіставленні з іншими творами 

ліро-епічного характеру, а також започаткував дослідження чумацької 

пісенности у соціокультурному контексті.  

 

 

  

                                                             
1 Чумацькі пісні... С. 27. 
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3.3. Пісні літературного походження у джерелознавчій спадщині ученого.  

 

Як дізнаємося з «Малої автобіографії» Г. Нудьги, 1945 року в Інституті 

літератури під керівництвом академіка О. Білецького було обговорено й 

рекомендовано до друку його роботу «Пісні українських поетів першої 

половини ХІХ ст. в українському фольклорі». Призначили день захисту1. 

Щоправда, рукопис праці було завершено ще до Другої світової війни, але 

ситуація зі звільненням з Інституту фольклору не сприяла успішному 

завершенню цього процесу, і до самого захисту тоді не дійшло. Зрештою, 

навіть попри позитивний відгук Ф. Колесси, не відбудеться захисту і в 

призначений вже вченою радою Інституту час (20 травня 1945 року), бо 

репресивна тоталітарна машина приготувала для невтомного подвижника 

української гуманітаристики черговий неприємний сюрприз у формі судового 

вироку і табірного заслання. І це лише через те, що відмовився доносити на 

людей, які допомогли йому уникнути фронтового пекла і подбали про 

працевлаштування у львівських академічних інституціях. Довготривала 

«одіссея» вистражданого захисту завершиться у 1956 році, а українська 

фольклористика поповниться ґрунтовною концептуальною студією про цікавий 

й маловивчений на той час жанр пісень літературного походження – його 

історію й теоретичне осмислення. Того ж року у серії «Бібліотека поета» 

побачить світ двотомова антологія «Пісні та романси» українських поетів з 

передмовою й примітками Г. Нудьги. 

Проблему співвідношення фольклору і літератури ставили вже 

представники романтичної фольклористики (М. Максимович, О. Бодянський, 

П. Куліш, М. Костомаров), але особливо предметно її окреслив 

М. Грушевський. Зокрема, він цілком по-новому розглядає взаємодію усної і 

книжної словесності у солідному аналізі «Слова о полку Ігоревім», 

                                                             
1 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Григорій Нудьга. 

Біобібліографічний покажчик. Упор. В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака. Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. С. 154. 
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спостерігаючи його поліґенезу й роль фольклоризму у комплексі різних жанрів 

книжної літератури, висуваючи гіпотезу про наявність своєрідного кровообігу 

між книжною літературою і фольклором у попередній до «Слова» добі, 

вбачаючи у цій унікальній пам’ятці вплив «княжого риторства». Поетична 

символіка «Слова» розглядається як спільність не лише української 

словесности, а й взагалі слов’янської. У темах і стилях героїчної поеми 

дослідник виявляє виразні ознаки народних голосінь і заклять, молитов, старих 

мотивів плачу. Водночас, на думку М. Грушевського, у фольклорну поетику 

автор «Слова» вніс багато свого, індивідуального. Відзначає вчений «ті 

міфологічні постаті і персоніфікації, які являються унікатом в нашій 

літературній праці»1. 

У «Передньому слові» до першої частини четвертого тому, яке є 

своєрідним методологічним прологом до великого задуму, автор викладає своє 

розуміння усієї складності трансформаційного процесу, що відбувається під час 

впливу одного типу словесності на інший. Схему такого кровообігу в дуже 

загальних рисах накреслив уже І. Франко, коли розглядав фольклоризм Степана 

Руданського: фольклор – книжна література – фольклор – книжна література. 

М. Грушевський її посутньо доповнив, запропонувавши виділити п’ять етапів 

такого кровообігу2. 

Якщо автор шеститомної «Історії української літератури» аналізує 

фольклорно-літературні взаємини на різних етапах розвитку словесности й 

крізь призму значного числа жанрів, то Г. Нудьга застановляється, в основному, 

на новітньому різновиді народнопоетичної жанрової палітри – піснях 

літературного походження і на їхньому ґрунті теоретично осмислює такі 

важливі проблеми, як фольклоризм та фольклоризація авторської писемної 

                                                             
1 Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 1. Упоряд. 

В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Приміт. Л.Ф. Дунаєвської. Київ: Либідь. 1993. 

С. 210. 

2 Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. / М.С. Грушевський. Т. 4. 

Упоряд. В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Приміт. Л.Ф. Дунаєвської. Київ: 

Либідь. 1994. Кн. 1. С. 8. 
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творчости. Безсумнівно, що на підсумкові результати його пошуків мала вплив 

та академічна атмосфера, у якій кристалізувалися наукові погляди талановитого 

обсерватора пісень та романсів українських поетів. Згадку про неї знаходимо у 

цитованій вже неодноразово «Малій автобіографії»: «Працюю разом  

М. Возняком (зав[ідувач] відділом), Ф. Колессою, В. Щуратом, І. Свєнцицьким, 

І. Крип’якевичем, О. Степанів, Кордубою, Роздольським та багатьма старшими 

й молодшими спеціалістами різних галузей науки й культури. Засідання й 

конференції були дуже повчальними. Любив слухати, як Возняк завжди 

закликав займатися ділом, а не голим теоретизуванням, як важливо знати 

джерела нашої культури і виявляти та публікувати»1. 

Розпочинає дослідник з методологічно необхідного опрацювання 

понятійного апарату власних студій та намагання вникнути у сутність 

термінологічної неусталености при окресленні контурів досліджуваного 

фольклорного пласту, що вже давніше увійшов у пісенний репертуар народу і 

потрапив на сторінки фольклорно-етнографічних видань та пісенників без 

належного потрактування. Учений ставить перед собою завдання встановити 

місце літературної пісні в загальній масі народної поезії та з’ясувати підстави 

зараховування пісень окремих поетів до народних та визначитися щодо їхньої 

назви. Г. Нудьга визнає, що на той момент ще не було закріплено якогось 

єдиного терміна, що дефініював би хоч приблизно цю групу текстів. 

М. Максимович і його сучасники з романтичної фольклористики вживали 

термін «искусственная песня», що згодом був перекладений засобами 

української мови як «штучна пісня». Незручність такого терміну виглядає 

безсумнівною, на чому неодноразово наголошували дослідники. Насамперед 

він веде до нівеляції мистецької вартости народної пісні, бо на противагу 

використовували поняття «безыскусственная песня». До того ж, термін 

«искусственный», «штучний» може сприйматися ще й як неприродний, 

неорганічний, незвичайний, привнесений ззовні. У науковій літературі можна 

                                                             
1 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Григорій Нудьга. 

Біобібліографічний покажчик… С. 153. 
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натрапити й на інші терміни, інколи описового характеру. Зокрема доволі часто 

на зламі ХІХ–ХХ століть вживалася словосполука «романс во вкусе народной 

песни», «народно-подражательная песня», «сочиненная песня» і т. ін. 

М. Закревський у науково-популярній передмові до «Старосвітського 

бандуристи» згадує про пісні «сочиненные», М Дашкевич пісні 

І. Котляревського характеризує «удачными подделками под народную песню». 

У Франковому фольклористичному дискурсі можна простежити цілий 

термінологічний ряд: «штучні», «книжні», «полународні» пісні. М. Лисенко у 

статті про торбан і музику Відорта пристає на вживання відомого уже терміну 

«искусственные песни». В. Перетц паралельно оперує кількома назвами: 

«народная и искусственная песня», «полународная и полуискусственная», 

«литературного и народного стиля», «искусственного происхождения», 

«литературного происхождения», «сочиненная песенка» і ін. Максимальної 

описовості досяг В. Данилов, що запропонував використовувати громіздке 

словосполучення «ненародные песни в украинском фольклоре». В. Гнатюка 

приваблювала назва «спопуляризовані пісні», а Ф. Колесса і М. Возняк 

дотримувалися більш класичних поглядів, іменуючи твори цього жанру як 

«пісні книжного походження», «літературного походження» та ін. Особливо 

оригінальні інтерпретатори пропонують навіть термін «пісні інтелігентського 

походження», закладаючи у таке формулювання певний соціологічний підхід. 

Прикметно, що значна частина використовуваних у цій умовній дискусії 

термінів має чітку тенденцію до увиразнення різниці якраз в аспекті 

походження пісень фольклорних та літературних, не позбавляючи їм спільної 

назви – «народні». Врешті упорядник акцентує на методологічній доцільності 

народности як обов’язково атрибута при осягненні цих пісень, адже «цим 

фактично стверджується думка про те, що народним слід вважати не тільки те, 

що пішло від народу, а й те, що сприйнято ним як своє власне. Щодо усталення 

якоїсь одної назви, то вона, на нашу думку, може прийти лише після вирішення 

багатьох питань, зв’язаних з поняттям «народний», «народність», і тих 

проблем, які були зачеплені в ході останньої дискусії з приводу радянського 
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фольклору. Було б вживати поруч загального терміну «народна пісня» ще й 

терміни, що визначають розчленування цього поняття на пісні суто народні і 

пісні літературного походження, або, умовно назвемо, «літературні пісні»1. 

Переконливо, з ерудицією фахівця, на широкому джерельному матеріалі 

дослідник вистежує авторське походження відомих і популярних пісень, що у 

свідомости носіїв фольклорної традиції міцно вкоренилися як народні. Разом з 

тим звертає увагу на те, що зразки народних пісень XVI століття, на які 

орієнтувалися окремі поети XVII–XVIII століття, були у повному розквіті, а 

відтак в естетичному плані фактично щезає різниця між авторською та 

імперсональною творчістю цього періоду. «Як бачимо, – пише він, – любимі 

тепер народом пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Ой гіля, гіля, гусоньки, на 

став», «Ой у полі три криниченьки», «Ой у січі на риночку п’ють козаки 

горілочку», «Орав мужик край дороги», «Ой під вишнею» та багато інших були 

уже в XVII ст. широко відомими, їх, як і літературні пісні, записували не тільки 

українці, а й поляки, чехи, росіяни, що безперечно свідчить про високий рівень 

української пісенної і музикальної культури. Звернімо увагу, що мова цих 

пісень у записах XVII ст. мало чим відрізняється від сучасної української 

мови»2. Чи не ці узагальнення вченого дали підстави сучасній дослідниці його 

наукового доробку Богдані Крисі зробити важливий історико-культурологічний 

висновок: «Характерно, що Григорій Антонович належав до тих небагатьох, 

відомих у світі, українських фольклористів, які не протиставляли народної та 

книжної культури. І таке непротиставлення, мабуть, – одне з важливих його 

послань молодшим поколінням дослідників»3. 

Потужний вплив народнопоетична традиція мала вже на першу когорту 

освічених поетів, які здобували теоретичний вишкіл у тогочасних школах, але 

                                                             
1 Нудьга Г. Пісні українських поетів та їх народні переробки. Пісні та романси 

українських поетів: У 2-х. т. Київ: «Радянський письменник». 1956. С. 10-11. 

2 Там само. С. 17. 

3 Криса Б. Григорій Нудьга про Семена Климовського, або Портрет як автопортрет. 

Парадигма: Зб. наук. праць. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН 

України, 2013. Вип. 7. С. 67. 
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не змогли вийти з-під впливу яскравої народної поетики, водночас привносячи 

у фольклорне віршування й елементи своєї літературної вчености. «Українські 

поети, – на думку Г. Нудьги, – що одержували перші елементарні відомості з 

поетики в тодішніх школах, живучи серед простого народу, не могли устояти 

проти великої і всесильної народної поезії, що була зразком як образності, так і 

мовних норм. У свою чергу книжна творчість, школа до деякої міри сприяли 

розвитку народної версифікації, розширювали ритмічні багатства народної 

поезії, сприяли удосконаленню строфіки, римування і ін. І в цих добрих 

взаєминах перевага була на боці народної естетики, народної поезії. Сила 

поетичної краси зразків народних пісень вабила шкільних поетів і вивела їхні 

вірші з окаменілих рамок шкільної силабіки до гнучких форм віршування 

поетичних образів, мови і ритміки»1. Як резонно зауважив один з рецензентів 

праць дослідника, «літературно-критичні твори Г. А. Нудьги відбивають рух 

авторської думки від аналізу поодиноких фактів літературного життя до 

осягання глобальних, визначальних напрямків розвитку української літератури. 

Він по-господарськи, дбайливо й принципово ставиться до вивчення і 

опанування явищ літературного минулого, піклується про розширення 

джерелознавчої бази нашого літературознавства, поглиблення його наукової 

системи»2. 

Розв’язуючи методологічну проблему пріоритетности для фольклоризаційного 

процесу одного з двох складників пісенного твору (мелодії чи тексту), яка ще й 

по нині виглядає доволі дискусійною, Г. Нудьга припустив, що «створення 

хорошої музики до літературного вірша має велике значення для переходу його 

у фольклор, тому ті вірші, до яких підібрали музику чи автори-поети, чи 

композитори, швидше фольклоризуються. Водночас до хороших віршів народ і 

                                                             
1 Нудьга Г. Пісні українських поетів та їх народні переробки. Пісні та романси 

українських поетів... С. 25. 

2 Сандул В. Спрагле бажання діяльності. Комуністичним шляхом. 1988. Січень. 
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сам охоче підбирає музику»1. Сучасна дослідниця О. Кузьменко слушно 

вважає, що він «у теоретичній концепції схилявся до первня вербального 

тексту»2. Підтвердженням цьому можуть слугувати міркування авторитетного 

інтерпретатора суспільного резонансу функціонування пісенних творів з його 

статті “Пісні українських радянських поетів” (1957), де він безапеляційно 

заявляє: “долю пісні вирішує, звичайно, зміст…”3. Отож у потоці 

фольклоризації Г. Нудьгу «цікавлять передусім якість змісту літературних 

пісень, невідповідність яких народним канонам є підставою для переробок та 

корінних змін»4.  

У прикінцевому підрозділі передмови до першого тому антології «Пісні 

та романси українських поетів» дослідник намагається з’ясувати 

закономірності фольклоризації літературних явищ, вистежити трансформаційні 

зміни, що її супроводжують, та вказати на стадіальність цього процесу. Він 

доводить, що при усній передачі літературні пісні втрачають ті композиційні 

частини, що передають надто конкретизовану ситуацію. Більше того, 

необхідною умовою переходу літературних творів є також згладження деяких 

поетичних прийомів, не характерних для народнопоетичної традиції. До 

прикладу, всі ті пісенні фрагменти, де наявні інверсії, обов’язково підлягають 

переробці, а народна поетика намагається усіляко уникати інверсії. 

Насамкінець упорядник подає повний перелік основних принципів, що він 

                                                             
1 Нудьга Г.А. Песни украинских поэтов первой половины XIX в. и народные переделки 

их: Автореф. дис... канд. филол. Наук. АН УССР, Ин-т лит. им. Т. Г. Шев-ченко. Киев. 1956. 

С. 18 

2 Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія 

Нудьги. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка. 2010. С. 43. 

3 Нудьга Г. Пісні українських поетів та їх народні переробки. Пісні та романси 

українських поетів… С. 28. 

4 Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія 

Нудьги. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка. 2010. С. 43. 
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ними керувався при відборі поетичних творів до збірника: «а) популярність 

твору серед народу в наш час; б) наявність записів з уст народу; в) 

надрукування літературних творів на сторінках фольклористичних збірників; г) 

постійні передруки їх в інших збірниках пісень; д) для XVII—XVIII ст. – часті 

записи на сторінках рукописних збірників; е) свідчення сучасників на сторінках 

історико-літературних та мемуарних творів про популярність пісні в минулому 

чи тепер»1. 

Назагал Г. Нудьга доходить висновку, що, «редагуючи» індивідуальний 

твір, анонімний колектив стає його співавтором, а внаслідок такої співпраці 

пісня стає на вершину художньої досконалости і як продукт колективної 

творчости, втративши конкретну автуру, зараховується до надбань народного 

поетичного генія. «При цьому, – наголошує він, – процес засвоєння 

літературного твору, переходу його від книги у фольклор проходить три 

найважливіші стадії: а) стадію оцінки, коли народ, ознайомившись з 

індивідуальним твором, оцінює його ідейні і художні якості; б) сприйняття, 

коли твір перетворюється у пісню, зачисляється до народного репертуару; в) 

стадію асиміляції, коли твір шліфується, редагується, пристосовується до вимог 

колективу. Після цього твір стає народним. Факти відбору і редагування 

окремих творів українських поетів говорять за те, що народ найкраще уміє 

оцінити твір, його змістові та естетичні якості; що народ перевіряє правильність 

кожної думки, висловленої автором; усуває дріб’язкове, зайве, що не складає 

ніякого інтересу для колективу; удосконалює мистецькі якості твору»2. 

Свого часу Ф. Колесса, аналізуючи механізми офольклорення 

літературного пісенного тексту запропонував до використання понятійну 

словосполуку «нескінченне  шліфування поколінь», у якому специфічно 

книжний стиль їх стирається, пісня узгіднюється як у поетиці, так і в мові з 

вимогами фольклорної традиції, котра своєю чергою, асимілюючи авторський 

                                                             
1 Нудьга Г. Пісні українських поетів та їх народні переробки. Пісні та романси 

українських поетів… С. 82. 

2 Там само. С. 77. 
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твір, повільно, здебільшого малопомітно, оновлюється під естетичним пресом 

літератури. Так формується один із факторів мистецького піднесення пісенної 

культури етнічної спільноти. 

Дещо по-іншому, з позицій категорії «імперсональности» (тобто 

відсутності індивідуальних прикмет) підходив до потрактування цього 

феномену Іван Франко. «Пісні народні (людові), – писав він, – в великій часті 

не повстають відразу готовими з голови одного складача, але, переходячи з уст 

до уст, творяться, ростуть об’ємом, доповнюються, змінюються, 

вигладжуються щодо форми, – одним словом незначне не раз зерно первісного 

індивідуального замислу з часом майже щезає серед тих додатків і переробок, 

котрим підлягає первісний твір в устах цілої маси. Народ задержує і присвоює 

собі пісні і другі твори фантазії не для того, що котрийсь поетичний складач 

зовсім трафно віддав в своїм творі мислі і чуття маси, але для того, що ті мислі і 

чуття вложені там самою масою, а не яким-небудь одним складачем»1. «У 

фольклорі, –продовжує розгортати Франкову теорію Г. Нудьга, – літературні 

пісні також перемелюються відповідно до народних поглядів і смаків та 

конкретної історичної обстановки. Зміни і поправки, які вносить народ, мають 

переважно творчий характер. Найбільше творчості проявляє народ у тому 

випадку, коли твір викликає живий інтерес як своєю темою, так і її рішенням. 

Це видно на тих численних варіантах пісні про Кармелюка, що виникли на 

Україні і поза її межами за останні сто років»2. 

Концептуальні засади Г. Нудьги, сформульовані при теоретичному 

вивченні жанру пісень літературного походження, утверджені при 

впорядкуванні та підготовці до друку значного масиву емпіричного матеріалу, 

мають вагому наукову цінність та вже неодноразово були застосовані у працях 

сучасних фольклористів. Зокрема, теоретико-методологічні напрацювання 

вченого лягли в основу студій поезії Січового Стрілецтва, що їх здійснила 

                                                             
1 Франко І. Із заграничних літератур. Зоря. 1883. № 12. С. 202. 

2 Нудьга Г. Пісні українських поетів та їх народні переробки. Пісні та романси 

українських поетів… С. 70. 
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О. Кузьменко. В одній зі своїх нудьгознавчих статей вона розкрила сутність 

його концепції та оприявнила її методологічну перспективність: «Згадувані 

студії фольклориста заслуговують дуже високої оцінки, оскільки інспірують до 

подальших розробок різних аспектів теорії питання, зокрема з’ясування 

природи двох етапів фольклоризації, які ми називаємо відкритою (коли процес 

входження твору у народну виконавську традицію ще триває) та завершеною 

(коли літературні твори відбули стадію поширення у певному середовищі, 

відтак затратилися або ж перебувають у пасивному репертуарі носіїв 

фольклорної традиції)»1. 

 

 

  

                                                             
1 Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія 

Нудьги. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка. 2010. С. 45. 
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3.4. Гумористично-сатиричні фольклорні твори: генологічна теорія та 

едиторська практика.  

 

У спектрі напрямків дослідницької діяльності Нудьги-фольклориста 

важливу роль відіграє всебічне вивчення сміхової культури українців, 

міжжанрової дифузії художніх елементів гумористичної настроєвости та 

сатиричної викривальности, а «робота над цією темою втілилася у 

кількаразових, щоразу доповнюваних виданнях антологій «Українська народна 

сатира і гумор» (1940, 1957, 1959), що супроводжувалися аналітичними 

оглядами особливостей народної сміхової традиції»1. Сюди ж можна зачислити 

досить солідну антологію «Українські пародії», значна частина якої, щоправда, 

містить літературний, а не фольклорний матеріал. Проте, як ми вже мали 

можливість переконатися, у світлі гуманітаристичних концепцій вченого 

принципової різниці між книжною й усною формами словесности практично 

немає. Едиторській праці передувала історико-теоретична студія «Пародія в 

українській літературі» (1961), у якій «Г. Нудьга обґрунтував генетичні та 

функціональні особливості літературної пародії, дослідив питання пародійного 

мистецтва в українській усній традиції, від якої, згідно з концепцією вченого, і 

походить жанр літературної пародії»2. 

Нагадаємо, що характеристику специфічного тембру українського гумору 

у порівнянні з російським здійснив ще І. Франко у статті «Михайло Євграфович 

Салтиков-Щедрін», який різницю між ними виводив з етноментальних 

відмінностей: як «коренно різниться вдача українця від вдачі великороса. Бо 

коли гумор український більше погідний і попри всій їдкості та остроті більше 

гуманний, гумор великороса остається понурий та терпкий навіть там, де 

                                                             
1 Марків Р. Велична спадщина унікального Вченого. Григорій Нудьга. Біобібліографічний 

покажчик. Упорядкування В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. С. 19. 

2 Віннікова Н. Жанр літературної пародії у дослідженнях Григорія Нудьги. Парадигма: 

збірник наукових праць. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крипʼякевича НАН України. 

2013. Вип. 7. С. 87.  
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вибухає голосним сміхом»1. Майже одночасно з ним І. Нечуй-Левицький у 

своєму нарисі «Українські гумористи і жартівники» (1890)2 не лише 

констатував прикметність сміхової стихії для національної ментальности 

українця, але й акцентував на унікальній соціокультурній значущости цієї 

особливости, виразно показав її життєдайність і функціональність. Вже у часи 

відродження нашої державної незалежності фольклористи особливу увагу 

звернули на вивчення політичної сатири в українському фольклорі, чого зі 

зрозумілих причин не могли зреалізувати під ідеологічним ковпаком 

радянського режиму. Одна за одною з’являються як монографічні, так і 

статейні студії М. Чорнопиского3, Р. Кирчіва4, Є. Луня5 та багатьох інших.  

Щодо самого ж Г. Нудьги, то передумов для його пізнавального інтересу 

та дослідницького захоплення гумористично-сатиричними жанрами можна 

побачити декілька. Насамперед, звичайно, це його козацьке походження. Як 

нащадок давнього запорозького роду він не міг не успадкувати тонкого 

відчуття до іронічного сприйняття життєвих подій та відповідної реакції на 

повсякденні негаразди. По-друге, це участь в укладанні тематичних планів 

Інституту фольклору ще наприкінці 1930-х років, значний обсяг у яких займали 

гумористичні й сатиричні жанри народної прози, здебільшого 

антиклерикального спрямування. Цинізм ідеологічної пропаганди полягав у 

тім, що в часи голодоморів і трагічної загибелі мільйонів людей академічні 

                                                             
1 Франко І. Михайло Євграфович Салтиков-Щедрін. Іван Франко. Зібр. творів: У 50-ти 

т. Київ. 1980. Т. 26. С. 127. 

2 Левицкий И. Украинские юмористы и шутники (Этнографический очерк). Киевская 

старина. 1890. Кн. 9. С. 373–389; Кн. 10. С. 74–93; Кн. 11. С. 233–250; Кн. 12. С. 448–470. 

3 Чорнопиский М. Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття у записах Сергія 

Єфремова. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2001. 170 с. 

4 Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. Львів: Інститут 

народознавства НАН України. 2008. 268 с.; його ж: Двадцяте століття в українському 

фольклорі. Львів: Інститут народознавства НАН України. 2010. 536 с.  

5 Луньо Є. Політична сатира малих фольклорних жанрів (питання інтегральності). 

Народознавчі зошити. 2007. № 1–2. С. 36–44. 
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інституції упорядковували й готували до друку тексти жартівливої 

тональности, ніби ілюструючи цим фальшиве гасло: «Как харашо в стране 

советской жить!». Крім того, саме у цей період, під час фольклорних 

експедицій на Сумщину і Чернігівщину, Г. Нудьга записав багато частівок й 

інших коротких жанрів соціально-побутової лірики, у яких висміювалися вади 

тодішнього суспільного, у тому числі й колгоспного, життя. По-третє, до 

формування концептуальних підходів і подальшої праці у цьому напрямі 

вченого надихнули ті його попередники, з якими він ознайомився у процесі 

вивчення української пісні у світовому контексті. Серед них варто згадати 

виступи Ф. Волховського у Лондоні 1902 року з кількома публічними лекціями 

англійською мовою на тему «Пафос і гумор в українському фольклорі»1, а 

також знахідка професора О. Веселовського, який «виявив, що відомий 

французький письменник Ф. Рабле при написанні роману «Гаргантюа й 

Пантагрюель» скористався двома українськими легендами гумористичного 

характеру про перемогу святих над чортом»2. 

Отож озброєний польовим матеріалом та підкутий теоретичними 

постулатами авторитетних знавців явищ сміхової культури вчений підійшов 

максимально підготовленим до впорядкування народнопоетичних текстів та 

зразків пародійної літератури. Свою дослідницьку позицію він представив 

спочатку у статті «Гостра зброя народу», що у формі передмови до книги 

«Українська народна сатира і гумор» була опублікована 1959 року. Зважаючи 

на різножанрову структуру збірки, у передньому слові до неї автор розглядає 

естетичні можливості та художній потенціал кожної групи текстів, що у своєму 

змісті репрезентує гумористично-сатиричне сприйняття довколишньої 

дійсности. Докладно аналізує весь реєстр адресатів, на яких скеровані гострі 

стріли народної сатири – від очільника російської імперії, «царя-батюшки» до 

найменш форматного підпанка з українських хуторів. Г. Нудьга чудово 

усвідомлює, що власні сміхові арсенали народ спрямовує не лише проти своїх 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі… Кн. 2. С. 188. 

2 Там само. С. 205. 
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ворогів з протилежного соціального табору, він, як можна пересвідчитися з 

текстів, дуже часто добродушно посміхається, глузує над людськими 

слабостями, які проявляються і серед простолюду. Відсутність нормальних 

відносин в родині, зверхнє ставлення до жінки, деструкція морально-етичного 

простору в суспільстві, слабкі сторони та різноманітні недоліки людського 

характеру – все це не можливо заховати від спостережливого ока творців 

фольклору. Фольклорист наголошує на своєрідних інгаляційних функціях усно 

словесних  гумористичних традицій: «Зброєю сміху народ оздоровляє, оберігає 

від плісняви своє життя, свій побут, свої моральні принципи. Кажуть, що в сім’ї 

не без виродка. Якраз проти потворства, ненормальностей, моральних виродків 

спрямована величезна кількість творів, що ми називаємо побутовою сатирою і 

гумором»1. 

Перебуваючи під тиском ідеологічних пропагандивних кліше, Г. Нудьга 

інколи в ненайкращих традиціях радянської офіційної науки гіперболізує 

соціальні фактори, апріорі маркуючи представників вищих суспільних верств 

як недолугих об’єктів кпинів і глузувань з боку дотепних слуг чи наймитів. 

Розкриваючи діапазон сюжетики казок і анекдотів, що потрапили до збірника, 

він стверджує, що на першому плані завжди перебувають твори, де висвітлені 

різноманітні комічні життєві перипетії, при яких хитрий, спритний, розумний 

представник народу тріумфально долає вельможу, майстерно провчає панів чи 

багатіїв, які, прагнучи зневажити наймита, самі пошиваються у дурні («Як 

Гаврило бариню обдурив», «Як мужик з паном розмовляв», «Наймит розділив» 

та ін.). У своєму герці проти надмірної жорстокости і проявів самодурства 

наймити демонструють гідну подиву винахідливість. Наскільки вже був хитрим 

і підступним пан Каньовський, але і його провчили наймити, коли він, 

прикинувшись покупцем, хотів здійснити сплановану провокацію.  

У яскравій жанровій палітрі гумористично-сатиричних фольклорних творів 

особливим польотом здорової народної фантазії прикметно вирізняються 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська народна сатира і гумор. Упоряд. та вступ. ст. Г.А. Нудьги. Львів: 

Кн.-журн. вид-во. 1957. С. 10. 
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дотепно складені «небилиці» і «нісенітниці». Очевидна абсурдність назагал 

доволі реалістичної манери оповіді цього жанру є напрочуд привабливою і 

захоплюють слухачів. «Давно, дуже давно це було. Ще як я був парубком, дід 

ще малим був, а батька ще й на світі не було...» – так, зазвичай, починається 

небилиця, у якій може перехрещуватися більше десятка гумористично-

фантастичних сюжетів. В окремих випадках вона розростається до таких 

розмірів, що оповідачі ладні переказувати її годинами, а то й днями. Бурхлива 

фантазія тут поєднується з реалістичністю, з висміюванням недоречностей 

суспільного життя. Цікавим є погляд вченого на походження небилиць та 

особливості їхнього творення. «Можна сказати, – зазначає він, – що цілі 

покоління брали участь у складанні цього своєрідного за змістом і формою 

твору. Реальні відносини між людьми, правда жаття, переломлена через призму 

фантазії і вигадки, сказане іронічно з виразними натяками на дійсність – 

безперечно стали ґрунтом для виникнення «Небилиць». Твір цей майстерно 

побудований на оксимороні, каламбурах, дотепах, влучних вигадках, буйній 

фантазії, що весь час підогріває інтерес і увагу слухача»1.  

Г. Нудьга, стверджує, що на відміну від сміхової традиції східних народів 

в українському фольклорі немає збірного образу якогось особливо яскравого 

сатирика, гумориста, такого, як наприклад, Насреддін Афанді. Тут сміється, 

глузує з царя, пана, попа, дурня, невігласа, бюрократа і т. п. здорова, всесильна 

громада – народ. Сміх його – всеохопний, його осуд – різкий і спопеляючий, 

але, зазвичай, розумний і справедливий. Можна би було уточнити, що все ж 

таки в окремих випадках такі персоналізації не є зовсім невідомими для нашої 

усної словесности і трапляються, скажімо, у вишколеному стрілецькому гуморі 

(аналог чеського Швейка стрілець Цяпка).  

Не міг оминути культуролог увагою і творчої абсорбації яскравих 

картинок народного гумору представниками українського письменства – теми, 

яка, на його думку, заслуговує на велику і цікаву монографію, адже фактично 

жоден письменник не пройшов мимо гнівного і лагідного сміху народу. 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська народна сатира і гумор… С.14. 
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Закономірно, що у гроні талановитих письменників другої половини XIX ст. 

особливо виділяється творчий профіль Степана Руданського, який, як добрий 

знавець поетичної спадщини свого народу, зумів проникнути глибоко у 

сутність українського народного гумору і спорудити на його основі прекрасний 

і неповторний цикл «Співомовок», які своєю чергою були надзвичайно 

популярними у середовищі простолюду. Зрештою, резюмує дослідник , «такі 

його твори, як «Добре торгувалось», «Просьба» (народний анекдот «Лист до 

архієрея»), «Треба всюди приятеля мати» (народний анекдот «Всюди добре 

мати приятеля»), «Ахмет III і запорожці» («Лист запорожців турецькому 

султану») та багато інших прийняв народ у віршованій редакції поета як свої 

власні»1. 

У кінці передмови подано стислий огляд публікації фольклорних 

матеріалів сатиричної спрямованости. На жаль, з об’єктивних причин, у поле 

зору дослідника не потрапив стрілецький гумор, а тому його концептуальні 

висновки у цьому напрямку не можна вважати цілісними. До того ж, поодинокі 

висловлювання вченого пройняті колаборантською риторикою, насамперед, 

коли треба було дати схвальну оцінку новим віянням у народній сміховій 

культурі, спричиненій «завоюваннями Великого Жовтня». Біографічний факт 

про улюблену пісню Симона Петлюри «Ой, що ж то за шум учинився…» у 

тексті передмови перекручено таким чином, що нібито давню пісню про 

комара, яка виникла ще в XVII ст., було використано для створення сатиричної 

пісні про Петлюру з таким початком: «Ой, що ж то за шум учинився?То 

задумав пан Петлюра ожениться...». Ці міркування, як не прикро, 

продублював вже 1988 року М. Дмитренко2 у вступному слові до видання 

текстів жартівливих пісень. Прийнятне пояснення такої псевдонаукової 

поведінки подає Р. Кирчів у «Вступі» до своєї ґрунтовної праці «Етюди до 

студій над українським анекдотом»: «… в наполегливій кампанії налагодження 

                                                             
1 Нудьга Г. Українська народна сатира і гумор… С. 18. 

2 Жартівливі та сатиричні пісні. Упоряд., передм. та примітки Миколи Дмитренка. Київ: 

Вид-во худ. літ-ри «Дніпро». 1988. С. 14. 
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ідеологічного керівництва фольклорним процесом, підпорядкування його 

«стихії» пролетарській свідомості, в розробці й утвердженні теоретичних 

постулатів «радянського фольклору» не могла не брати активної участі й 

стероризована радянська наука, в тому числі й відомі вчені-фольклористи. 

Одначе вже сама офіційна негація і заперечення народної творчості, в якій 

висловлювалося критичне ставлення та несприйняття радянської дійсності, і 

водночас винищування всяких сумнівних новотворів з возвеличуванням 

соціалістичної революції в принесених нею «благ» ставили науковців, м’яко 

кажучи, у незручне становище»1. Щоправда, потрапити в немилість до владного 

офіціозу можна було навіть пишучи про історичне минуле, не зачіпаючи 

дражливого радянського сьогодення. Один такий випадок колоритно описав 

М. Ільницький: «У 1961 році вийшла монографія Г. Нудьги «Пародія в 

українській літературі». Один з її розділів присвячений аналізу «Листа 

запорожців турецькому султанові». Справа в тому, що твір цей набув широкої 

популярності навіть поза межами України і його ладні були сприймати як 

автентичний історичний документ. Григорій Нудьга трактує його як пародію, 

позаяк справжні історичні джерела засвідчують, що козаки дотримувалися 

дипломатичного етикету і писали такі документи вишуканим стилем. Але 

цікаво, що хтось засигналізував про це самому Микиті Хрущову, тодішньому 

Першому секретареві ЦК КПРС, і той виявив своє невдоволення такою 

інтерпретацією»2.  

Окрім з’ясування складних перипетій ґенези популярного у народі 

документа козацької вільної дипломатії, у цій студії дослідник доводить, що 

пародія як жанр зародилася на ґрунті розвитку сатиричної та гумористичної 

творчости. У фольклорі її прояви простежуємо з досить раннього періоду, 

вірогідно, як наслідок «комічного передражнювання, смішного копіювання 

                                                             
1 Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. Львів: Інститут 

народознавства НАН України. 2008. С. 7.  

2 Ільницький М. Бесіди з Григорієм Нудьгою. Парадигма: Зб. наук. праць. Львів: Інститут 

українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. 2013. Вип. 7. С. 39–40. 
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мови, співу, руху і т. ін. Сміховий ефект у пародії полягає в наповненні звичних 

до одного змісту поетичних форм зовсім протилежним змістом, який заперечує 

звичний»1. 

Скрупульозність наукового мислення ученого, його намагання 

максимально вичерпно розкрити кожне аналізоване явище ставали причиною 

появи розвідок, які б суттєво доповнювали і уточнювали попередні 

припущення. Так, врешті постала невелика за обсягом студія «Листування 

запорожців з турецьким султаном» (1963 р.), що містить історико-ґенетичне 

розкодування писемної пам’ятки через розкриття проблеми історичної появи 

жанру, специфіку мистецьких засобів і прийомів, а також ілюстрацію щедрим 

фактологічним  матеріалом. 

Аби об’єктивно і разом з тим критично оцінити наукові досягнення 

Г. Нудьги при збагненні феномену української сміхової культури, варто 

скористатися з відомої Франкової саморефлексії. Із відчутною ноткою 

самоіронії він зазначив у передмові до своєї солідної праці «Святий Климент у 

Корсуні»: «Коли б мене запитав хто про мету і позитивні результати моєї праці, 

то я, мабуть, сказав би хіба: писав, що було цікавого для розуму. Чи дійшов 

правди? Ах, правда, так як і всякий Ding an sich, закрита для нас і ніколи не 

відхилить своєї заслони. Та коли є правда в тім погляді одного з молодших 

французьких філософів, що наука – се не шукання правди, а шукання помилок 

(La science n'est pas la récherche de la verité, mais la récher, ehe des erreurs), то 

смію думати, що моя розвідка в такім разі, при всіх своїх помилках і хибах, не 

лишиться без пожитку»2. 

Як бачимо, фольклористичний аналіз гумористичного і сатиричного 

пластів української усної словесності упорядник текстів літературної пародії 

здійснював з використанням теоретико-методологічних засад, застосованих в 

                                                             
1 Жартівливі та сатиричні пісні. Упоряд., передм. та примітки Миколи Дмитренка. Київ: 

Вид-во худ. літ-ри «Дніпро». 1988. С. 14. 

2 Франко І. Уваги до статті М. Зубрицького «Становище руської журналістики супротив 

наукової роботи в “Наук. товаристві ім. Т. Шевченка”». ЛНВ. 1905. Т. 31. С. 80. 
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інших наукових студіях. Важливими завданнями для нього у цьому плані 

завжди було всебічне вивчення історичного тла та встановлення 

соціокультурного контексту, диференціація фактично перевіреної інформації і 

спонтанних вигадок несумлінних дослідників, з’ясування ролі і місця 

гумористично-сатиричного репертуару в еволюції естетичної свідомости етносу 

та при утвердженні морально-етичного кодексу української нації.  
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Висновки до розділу 3 

1. У фольклористичному доробку Г. Нудьги при потрактуванні окремих 

народнопоетичних жанрів органічно поєднано глибоке теоретико-

методологічне осмислення з доволі продуктивною класифікаційно-

едиторською діяльністю. Поетапна скерованість наукової діяльности не 

була односторонньою і могла змінюватися, залежно від об’єкта студій. 

Зокрема, при вивченні балади теоретичним узагальненням передували 

упорядковані антології зібраних текстів, а при аналізі пародійного жанру 

пріоритетність віддано теоретичній розвідці, лише після появи якої 

дослідник приступив до підготовки відповідного збірника творів. Не 

варто забувати, що багатотиражне видання фольклорно-літературного 

матеріалу, крім суто наукової ваги, мало ще й вагоме прикладне значення 

– істотно впливало на належне матеріально-фінансове становище 

упорядника. 

2. З-поміж широкої української уснословесної жанрової палітри учений 

головну увагу звернув на встановлення історії виникнення, еволюцію 

художньої свідомости та характеристику поетичної структури козацького 

епосу; історико-теоретичні особливості, національну прикметність та 

функціональну приуроченість баладних текстів і чумацьких пісень; 

термінологічне впорядкування відносно нового понятійного апарату 

стосовно пісень літературного походження та з’ясування естетичних 

принципів у процесі фольклоризації авторського твору; аналітичне 

збагнення природи української сміхової культури та жанрову 

неодновимірність гумористично-сатиричного пласту нашої фольклорної 

традиції.  

3. При класифікації та текстологічному опрацюванні думового епосу 

дослідник опирався на досягнення своїх авторитетних попередників 

(П. Житецького, Ф. Колессу, К. Грушевську). Саме тому завдання самого 

фольклориста мало не відкривавчий характер, а полягало здебільшого в 
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узагальненні здобутків своїх колег та популяризації жанру серед 

читацького загалу. Цікавою разом з тим є значна за обсягом його 

джерелознавчо-текстологічна база стосовно виявлення підробок дум та 

розкриття ідейно-світоглядних причин явища «грандіозної містифікації». 

4.  Баладознавчі погляди Г. Нудьги та його оцінка чумацької соціально-

побутової лірики скеровані на поцінування їхніх формально-стильових 

прикмет, проведення чіткої демаркаційної лінії між ними та іншими 

зразками народного ліро-епосу чи епічної традиції (думи, легенди), 

з’ясування соціокультурного контексту та національної самобутності в 

етико-естетичних вимірах. 

5. Концептуальне розуміння амбівалентности фольклорно-літературних 

взаємин теоретик фундаменталізує на ідеї принципового 

непротиставлення усної і книжної традицій як «одного з важливих його 

послань молодшим поколінням дослідників» (Б. Криса). У процесі 

фольклоризації, тобто переходу книжного тексту у фольклор, чітко 

розрізняє три найважливіші етапи: «а) стадію оцінки, коли народ, 

ознайомившись з індивідуальним твором, оцінює його ідейні і художні 

якості; б) сприйняття, коли твір перетворюється у пісню, зачисляється до 

народного репертуару; в) стадію асиміляції, коли твір шліфується, 

редагується, пристосовується до вимог колективу».  

6. Фольклористичне осмислення гумористичних і сатиричних мотивів в 

українській народнопоетичній творчості упорядник антології літературної 

пародії здійснював на теоретико-методологічних підвалинах інших 

наукових студій. Дослідницькою метою незмінно залишалося дотримання 

важливих наукових принципів і неухильне виконання чітко 

сформульованих пошукових завдань: всеохопне встановлення 

історичного тла та панорамна репрезентація соціокультурного контексту, 

розмежування достовірної, фактично перевіреної інформації і 

гіпотетичних припущень дослідників-аматорів, визначення 

етнокультурного статусу гумористично-сатиричного репертуару в 
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естетичній системі етносу та при устабільненні морально-етичної 

аксіології українців. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження фольклористичної концепції 

Григорія Нудьги, вивчення особливостей його наукового життєпису, аналізу 

теоретико-методологічних засад розуміння усної словесности та виявлення 

головних едиційних принципів публікації жанрів української народнопоетичної 

творчости можна зробити низку узагальнень і висновків.  

Спершу стосовно сучасного стану вивчення дослідницької спадщини 

ученого. В останні два десятиріччя можна простежити формування принаймні 

трьох нудьгознавчих центрів у Львові: Фундація імені Григорія Нудьги, 

кафедра української фольклористики ім. акад. Ф. Колесси та Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Фольклористичні студії 

Г. Нудьги є предметом дослідницьких розвідок окремих працівників кафедри 

фольклористики Інституту філології Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка (М. Коломицева) та співробітників Інституту народознавства 

НАН України (Р. Кирчів, М. Горбаль). 

З великого числа проблемних напрямків вивчення наукового доробку 

фольклориста найбільшу увагу приділено фактологічному представленню його 

складної біографії (Р. Марків, П. Шкраб’юк, М. Ільницький, А. Бурдейний, 

В. Худицький), висвітленню експедиційної польової роботи із записування 

текстів українського фольклору (М. Коломицева), з’ясуванню джерельної бази 

до написання фундаментальної праці «Українська дума й пісня у світі» 

(Р. Кирчів, М. Горбаль) та визначенню ролі його пошукових досягнень для 

розвитку сучасного українського уснословесознавства (М. Дмитренко).   

Теоретичні питання фольклористики у доробку Г. Нудьги досліджені 

значно менше. Зокрема, маловивченими залишаються погляди дослідника 

стосовно морально-етичної проблематики та етноестестетики українського 

фольклорного мелосу в рецепції чужинців. Майже цілинним є встановлення 

особливостей інтеграції народної пісенности українців ув іншонаціональний 

культурний простір. Поглибленого аналізу потребує також проблема 

фольклорних жанрів у теоретико-методологічному осмисленні Григорія Нудьги 
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та ґрунтовне прочитання його найменш дослідженого теоретичного трактату 

«У колі світової культури». 

Формування фольклористичного світогляду Григорія Нудьги відбувалося 

поступово, а діапазон його наукових зацікавлень розширювався поетапно: 

записування і фіксація фольклорних матеріалів під час експедиційних 

досліджень – проектна робота над укладанням тематичних планів Інституту 

фольклору та текстологічна підготовка до друку збірників окремих 

народнопоетичних жанрів – написання ґрунтовних теоретичних розвідок з 

глибоким джерелознавчим зондажем про пісні та романси українських поетів; 

ідейно-естетичні особливості баладного жанру; ґенезу та прикметні 

поетикальні особливості героїчного епосу; соціокультурні витоки сатирично-

гумористичних текстів та етноментальні прикмети української сміхової 

культури; багатоаспектний процес входження та поширення української думи і 

пісні серед інших народів світу; функціонування народнопісенного слова 

українців ув інонаціональних середовищах. 

З методологічного боку в особі Григорія Нудьги наша гуманітаристика 

посідає яскравого представника аналітичної фольклористичної думки з чіткими 

позитивістичними постулатами уваги до об’єктивного встановлення конкретної 

фактології, врахуванням логіки історичного розвитку аналізованого явища, 

ефективним застосуванням стратегічного ресурсу порівняльно-історичного, 

типологічного, ґенетичного, естетичного, соціологічного, статистичного 

методів та пильною увагою до національної своєрідності досліджуваного 

фольклорного матеріалу. Фактично на характері його пошукових студій 

позначилися дослідницькі традиції київських народознавчих осередків 

(А. Лобода, К. Грушевська. А. Кримський) та авторитетні надбання 

найчільніших представників Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 

(І. Франко, М. Грушевський, В. Гнатюк, Ф. Колесса), дух якого продовжував 

витати в академічному просторі Інституту суспільних наук у Львові. 

Вульгарний соціологізм та доктринерство марксистсько-ленінської методології 

учений відкидав як ненаукові, хоча й покликався у своїх публікаціях на 
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трафаретні вислови найпопулярніших радянських діячів про важливість 

вивчення народної культури. 

Висвітлюючи наукові здобутки вченого, можна виявити досить широкий 

спектр його зацікавлень у ділянці усної народної словесности, 

літературознавства, історії та всесвітньої філософії. Ідея самобутности 

національної культури об’єднує майже усі його фольклористичні праці, 

незалежно від напрямку дослідження, підпорядковує їх одній з основних засад 

діяльності Григорія Нудьги – заповнення білих плям української культури та 

історії. 

Багатогранність наукових інтересів Григорія Нудьги, беззаперечна 

ерудиція та любов до рідного слова спонукали вченого розгорнути ґрунтовне 

дослідження, яке б демонструвало тяглість і безперервність зацікавлення 

Європи життям, культурою, літературою, мистецтвом українців, виявляло 

закономірності формування національного іміджу України та простежувало 

його еволюцію у суспільно-політичному і культурно-історичному контекстах.  

Для пошуку фактів присутности українського сліду в житті інших 

народів, з’ясування природи таких зв’язків на фоні розвитку європейської 

цивілізації і провідних напрямів філософської думки Григорій Нудьга обирає 

достатньо вдалий культурний індикатор – українську народну пісню, яка 

порівняно із писемною творчістю не лише значно поглиблює історію 

міжнародної комунікації, а й помітно вияскравлює національний образ України 

у світовій рецепції. 

Притримуючись думки, що мова і пісня є найдавнішими здобутками 

матеріальної і духовної творчости цивілізації, дослідник наголошує на їхній 

єдности, яка є гарантією національної безпеки, основою творення і живлення 

духовної культури нації, важливим складником у формуванні поетичного і 

суспільного світогляду, в утвердженні естетичних, моральних норм та кодексів 

етносу.  

Широкий методологічний інструментарій та панорамність виокремленої 

проблеми, сформовані та сформульовані у фольклористичній науці 
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(М. Максимович, М. Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов, І. Франко, 

О. Потебня, В. Гнатюк, М. Грушевський та ін.) дали змогу Григорієві Нудьзі 

вивести культурологічну формулу самодостатньої нації: «кожний народ, 

досягнувши певного рівня культури, починає усвідомлювати ціну рідної мови і 

пісні та всіма засобами оберігати та розвивати їх, дбаючи про долю своїх 

нащадків».  

Культурологічна теорема Григорія Нудьги – унікальне явище у нашій 

гуманітаристиці як із погляду методології дослідження національної 

самобутности української фольклорної традиції, так і в аспекті з’ясування 

прагматичних механізмів міжкультурної комунікації.  

З’ясування умов, причин і потреб міграції української пісні до 

національних культур вимагало від дослідника формування розгалуженої 

мережі джерельної бази, на фундаменті якої було зведено скрупульозний реєстр 

контактологічних вузлів та пунктів взаємопроникнення і дифузії яскравих 

етнокультурних проявів українців у західноєвропейський та світовий 

літературно-мистецький процес. З-поміж багатьох естетико-художніх прикмет 

української пісенности чужоетнічні реципієнти особливо виокремлювали 

досконало опрацьовану ритміку, унікальне багатоголосся, органічну 

незвичайну мелодійність, значне число поетичних і музичних засобів, глибокий 

ліризм у проникливому потрактуванні людських почуттів.  

Шляхи проникнення різноманітних культурних явищ певного народу в 

іноетнічне середовище Григорій Нудьга розглядає, враховуючи географічне 

положення досліджуваних спільнот, їх етнографічну схожість, історичні 

обставини, які складалися на тому чи іншому етапі взаємовідносин, відтак 

диференціює типи контактів культур як посередні та безпосередні.  

З огляду на характер інтеграції та специфіку засвоєння народнопісенних 

текстів українців ув іноетнічному середовищі, що залежали здебільшого від 

ступеня споріднености та інтенсивности контактних зв’язків між етнічними 

спільнотами, дослідник виокремлює три великі групи народів: слов’янські 

етноси, неслов’янські (але європейські) етноси, етноси поза європейським 
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континентом. У кожному випадку, визначивши особливості міжкультурної 

комунікації, вчений у хронологічному порядку та у світовому контексті 

вдається до ретельного аналізу різних сфер культурно-історичного життя 

народів і фокусує свою увагу на наявності українського культурного елемента 

на рівнях: побут – музика – література – переклад – критика.  

У фольклористичному доробку Г. Нудьги при потрактуванні окремих 

народнопоетичних жанрів органічно поєднано глибоке теоретико-

методологічне осмислення з доволі продуктивною класифікаційно-едиторською 

діяльністю. Поетапна скерованість наукової діяльності не була односторонньою 

і могла змінюватися, залежно від об’єкта студій. Зокрема, при вивченні балади 

теоретичним узагальненням передували упорядковані антології зібраних 

текстів, а при аналізі пародійного жанру пріоритетність віддано теоретичній 

розвідці, лише після появи якої дослідник приступив до підготовки 

відповідного збірника творів. Не варто забувати, що багатотиражні видання 

фольклорно-літературного матеріалу, крім суто наукової ваги, мало ще й 

вагоме прикладне значення – істотно впливало на належне матеріально-

фінансове становище упорядника. 

З-поміж широкої української уснословесної жанрової палітри учений 

головну увагу звернув на встановлення історії виникнення, еволюцію 

художньої свідомости та характеристику поетичної структури козацького 

епосу; історико-теоретичні особливості, національну прикметність та 

функціональну приуроченість баладних текстів і чумацьких пісень; 

термінологічне впорядкування відносно нового понятійного апарату стосовно 

пісень літературного походження та з’ясування естетичних принципів у процесі 

фольклоризації авторського твору; аналітичне збагнення природи української 

сміхової культури та жанрова неодновимірність гумористично-сатиричного 

пласту нашої фольклорної традиції.  

При класифікації та текстологічному опрацюванні думового епосу 

дослідник опирався на досягнення своїх авторитетних попередників 

(П. Житецького, Ф. Колессу, К. Грушевську). Саме тому завдання самого 
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фольклориста мало не відкривавчий характер, а полягало здебільшого в 

узагальненні здобутків своїх колег та популяризації жанру серед читацького 

загалу. Цікавою разом з тим є значна за обсягом його джерелознавчо-

текстологічна стосовно виявлення підробок дум та розкриття ідейно-

світоглядних причин явища «грандіозної містифікації». 

Баладознавчі погляди Г. Нудьги та його оцінка чумацької соціально-

побутової лірики скеровані на поцінування їхніх формально-стильових 

прикмет, проведення чіткої демаркаційної лінії між ними та іншими зразками 

народного ліро-епосу чи епічної традиції (думи, легенди), з’ясування 

соціокультурного контексту та національної самобутности в етико-естетичних 

вимірах. 

Концептуальне розуміння амбівалентности фольклорно-літературних 

взаємин теоретик фундаменталізує на ідеї принципового непротиставлення 

усної і книжної традицій як «одного з важливих його послань молодшим 

поколінням дослідників» (Б. Криса). У процесі фольклоризації, тобто переходу 

книжного тексту у фольклор чітко розрізняє три найважливіші стадії: «а) 

стадію оцінки, коли народ, ознайомившись з індивідуальним твором, оцінює 

його ідейні і художні якості; б) сприйняття, коли твір перетворюється у пісню, 

зачисляється до народного репертуару; в) стадію асиміляції, коли твір 

шліфується, редагується, пристосовується до вимог колективу». 

Фольклористичне осмислення гумористичних і сатиричних мотивів в 

українській народнопоетичній творчості упорядник антології літературної 

пародії здійснював на теоретико-методологічних підвалинах інших наукових 

студій. Дослідницькою метою незмінно залишалося дотримання важливих 

наукових принципів та неухильне виконання чітко сформульованих пошукових 

завдань: всеохопне встановлення історичного тла та панорамна репрезентація 

соціокультурного контексту, розмежування достовірної, фактично перевіреної 

інформації і гіпотетичних припущень дослідників-аматорів, визначення 

етнокультурного статусу гумористично-сатиричного репертуару в естетичній 

системі етносу та при устабільненні морально-етичної аксіології українців. 
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Додаток В–5. Список архівних матеріалів Григорія Нудьги 
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