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Статтi

Наталiя ШУМАДА

ЩЕ КIЛЬКА
ФОЛЬКЛОРИЗОВАНИХ ПIСЕНЬ

Natalia SHUMADA. And Several Folklorized
Songs Once More.

У фольклористику давно вже увiйшло поняття
“фольклоризованi пiснi”, тобто авторськi твори,
написанi з використанням фольклорної поетики i
змiстом близькi до фольклорних. Вони й увiйшли
до багатющої фольклорної скарбницi – спiваються
як народнi без називання (а часом i без знання)
iмен авторiв. Чимало таких творiв було складено
в часи боротьби сiчових стрiльцiв i взагалi лю-
дей, надiлених поетичним хистом, якi виражали
свої емоцiї, неспiвзвучнi з пов’язуваними тодiш-
нiми можновладцями, – нiмецькими окупантами,
а пiзнiше радянськими “вождями”.
Бiльшiсть таких творiв – це звичайнi лiричнi

пiснi, в яких лише окремi штрихи при уважному
читаннi даються бачити “другий план”, зрозумi-
ти, коли й ким вони були написанi. Сотнi таких
творiв зафiксовано в окремих солiдних виданнях,
розсипано в рiзноманiтних збiрках, використано
як iлюстративний матерiал в наукових працях.
Серед них є й вiдомi автори, але навiть у ХХI ст.
можна натрапити на зразки, що зберiгаються в
пам’ятi старих людей, але з тих чи iнших причин
не потрапили в друк; забулися й обставини, коли
i вiд кого були почутi, а вчасно опублiкованi мог-
ли б доповнити список таких вiдомих авторiв, як
Михайло Гайворонський, Левко Лепкий, Роман
Купчинський, Микола Трильовський та iн.
Можливо, твори, що друкуються нижче, спiва-

ються й тепер ще десь по селах або пам’ятаються
старшими людьми, але, наскiльки знаємо, нi у
фольклористицi, нi в сучасному лiтературознавст-
вi їх ще не аналiзували. Спiвали їх як фольклорнi,
бо йдеться в них про загальнолюдськi емоцiї, але
є в них i конкретика, i художнi прийоми, не влас-
тивi народним пiсням. Наприклад, пiсня “Я поки-
нув свiй край” (мелодiя її збереглася, теж ближча

до професiйної, авторської), очевидно, створена
сiчовим стрiльцем, який опинився за межами рiд-
ної землi, перебуваючи на вишколi в навчальному
закладi. Це типова лiрична пiсня, однак згадка
про стояння “на вартi”, наказ “до бою” – реалiї,
що дають пiдстави для висловленого припущення:

Я покинув свiй край, я покинув рiдню,
Я покинув кохану дiвчину свою...
Ось тут, на чужинi, ввижається менi
Мiй рiдний край:
Дiвчина, вечiр, сад, ручай –
Мiй рiдний край.
Чи у школi учу, чи камiння товчу,
Чи на вартi стоячи я думку сную.
Ось тут, на чужинi, ввижається менi
Мiй рiдний край:
Дiвчина, вечiр, сад, ручай –
Мiй рiдний край.
А як завтра нараз, завтра гряне наказ
I як сурма до бою закличе: вже час,
Ось тут, на чужинi, згадається менi
Мiй рiдний край:
Дiвчина, вечiр, сад, ручай –
Мiй рiдний край.

Iз цiєю пiснею тематично перегукується твiр,
складений дiвчиною, можливо, не як вiдповiдь на
попередню, але їх єднає настрiй, деякi типовi для
народних пiсень лексеми (вечiр, темний гай, ру-
чай) i пряме звернення “до тебе” (не названого).
Можемо припустити, що цi й подальшi зразки –
поетична розмова двох обдарованих людей. Адже
таке поетичне листування – звичайна рiч для мо-
лодi деяких захiдноукраїнських земель. В архiвi
фольклориста П.Лiнтура збереглося кiлька десят-
кiв таких листiв, написаних коломийками. Цито-
ванi ж автори ближчi до професiйної поезiї, хоч
фольклорна пiдоснова в деяких пiснях прогляда-
ється, наприклад:

Сумно пливуть хвилини,
Думка до тебе лине,
Серце тривожно б’ється
I вдаль несеться в країну снiв:
I присниться май,
Нiчка, темний гай,
Ми заслуханi з тобою...
I присниться май,
Нiчка, темний гай,
Бо нема тебе зi мною...
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Тему кохання, розлуки, вiрностi продовжує пiс-
ня хлопця, який звертається до своєї дiвчини,
благаючи її зберегти почуття:

Любов, дiвчино, це обман,
Що швидко проминає,
Немов метелик навеснi,
Серденько iзмiняє.
Так бережи ж серця свого,
Ти бережи його зрання.
Метелик верне навеснi,
Не вернеться кохання.
Так бережи серця свого
I не давай йому волi,
Метелик верне навеснi,
А молодiсть – нiколи.

Наступна пiсня, якщо продовжити наше припу-
щення щодо поетичної розмови двох конкретних
осiб, додає декiлька штрихiв, що хоч трохи за-
вуальовано вказують на рiд занять дiвчини, яка
очiкує арешту, тому й кличе до себе на прощання
милого:

Бувай здоров, коханий мiй,
Пора менi в дорогу...
Розсипляться китицi мрiй
Без тебе, молодого...
Надiї, мов вишневий цвiт,
Розвiються вiтрами,
Бо я пiду в далекий свiт
Незнаними шляхами...
Машина дзвонить: день-дзелень,
Вона уже на шляху.
Прийди, мiй милий, пригорни
I поцiлуй без жаху,
Бо, може, вже й не вернусь я, –
Ти не вдавайся в тугу!
Бувай здоров, коханий мiй,
Собi ти знайдеш другу...

Пiсня має виразнi нюанси, за якими можна
впевнено судити про хист професiйного поета-
автора: порiвняння – “надiї, мов вишневий цвiт”,
“китицi мрiй” – цього нiчого у пiсенному фольк-
лорi не знайти. А конкретика – машина, яка за-
бирає дiвчину, побоювання не вернутися – гово-
рять про майбутнiй арешт, яких чимало було при
“виловлюваннi бандерiвцiв” та iнших “нацiоналi-
стiв”, яких енкаведисти засуджували на великi
термiни (“строки”). Ось i наступна пiсня вказує:
20 рокiв, i вперше iм’я адресата – Марко:

Чи чуєш, Марку, чуєш, друже?
Бували гарнi “гулянки”...
Отак ще двадцять зим холодних
Дзвонитимуть менi дзвiнки...
Спаливсь i витлiв юний червень
I серпень вигорiв дотла,
I лiто бабине снується
Тендiтним прядивом срiбла.
I я не знаю, чи здається,
Чи справдi так далеко ти,
Що нi прилинуть, нi приб’ються
До тебе бiлiї листи...
Трiпочеться i б’ється серце,
У грудях рветься, нiби птах,
Немов воно заснути хоче
На захисних твоїх руках.
[...Середина твору забулася...]
I пригадалось: бiжимо ми
В розквiтлий i пахучий сад...
Чотири кроки, все чотири
Туди й назад, туди й назад.

Пiсня цiкава ще й тим, що вона як живописне
полотно дає виразно бачити, як ув’язнена стоїть
бiля вiконця i в думках творяться художнi образи,
нiким ще не спожитi, бо вони – наслiдок конкрет-
них переживань. Звiдси й епiтети юний червень,
вигорiлий серпень, срiбне мереживо бабиного лi-
та; несподiванi епiтети: захиснi руки, тендiтне
прядиво. I страшне у своєму контрастi – вiд еле-
гiйних спогадiв пахучого саду в жорстоке повер-
нення сьогодення – чотири кроки... Це – справ-
жня поезiя; було б жаль, якби не знайшлися їхнi
автори – цей, особливо талановитий (чи, точнi-
ше, талановита), i попереднiй, яких слiд було б
повернути, за афористичним висловом академiка
М.Жулинського, iз забуття в безсмертя.

P.S. Пiснi я чула понад шiстдесят рокiв тому
вiд дiвчат, очевидно, приїжджих iз захiдноукра-
їнських областей України, якi вступали до Київ-
ського учительського iнституту, куди вступала
i я. Дiвчата були дуже спiвочi. На перервах стi-
ни лящали вiд пiсень – спiвалося їх чи й не сот-
нi, але багато забулося, а наведених не можна
було спiвати iз зрозумiлих причин. Отже, во-
ни й осiли глибоко в пам’ятi, аби щойно тепер
виринути.– Н.Ш.


