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НАРОДНІ ДУМИ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ДУМОЗНАВСТВА 
 

Народний епос – це твори, які ніби уособлюють історичний і 
духовний світ, психіку нації. Кожен народ, усвідомлюючи себе як окрему 
етнічну одинцю, передусім намагався утвердитися на землі, тому і починав 
творити свій епос. Вивчення пісенної епічної творчості є важливим 
завданням сучасної фольклористики. В системі пісенних жанрів особливе 
місце посідають думи.  

Думи, на відміну від інших жанрів, таких, як пісні, народні легенди і 
казки, займають особливе місце в українській культурі, не лише під 
оглядом їх соціального значення і статусу, але й з огляду на їх функцію. Ці 
твори, як відомо з інформацій багатьох збирачів фольклору і етнографів, 
називали поважними, святими піснями. Їх співали не раз поряд з псалмами, 
переважно сліпі (зрідка жінки), під акомпанемент бандури, ліри або кобзи. 

Виконавці творів, крім професійної майстерності, здобутої від своїх 
вчителів, були наділені також тим, що Ф. Колесса називає «внутрішнім 
даром», здатністю впливати на найглибші людські почуття і викликати 
колективний емоційний настрій, при якому могли відкриватись певні 
глибокі культурні та універсальні істини. Думи забезпечували механізм 
збереження в культурі і передачі суспільних вартостей, норм і прийнятих 
істин, що стосуються загальнолюдських норм і моралі. Сенс переказу цих 
культурних істин можна знайти не так на рівні подій, як глибше, на рівні 
міфічного мислення. 

Виникнення творів відбувалося не тільки під впливом соціально-
історичних обставин, подій, а й у зв’язку з особливостями оформлення 
ідейно-змістової константи – поетики. У першій половині ХІХ ст. 
починають звертати увагу на поетику фольклорного жанру, тоді ж 
досліджено стилістичні засоби і композиційні прийоми в зображенні 
внутрішнього світу людини у різних жанрах фольклору. 
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Першою згадкою українських дум в наукових джерелах вважають 
повідомлення польського хроніста С. Сарницького (ХVІ ст.), першим 
записом – текст думи «Козак нетяга» в рукописному збірнику Кондацького 
(1684). Вітчизняна фольклористика пов’язує початок збирання і 
дослідження дум з ім’ям князя М. Цертелєва, який у 1819 р. під заголовком 
«Опытъ собранія старинныхъ малороссійскихъ песней» видав невеличку 
збірку українських народніх дум (всього девять). Вчений захоплювався 
красою поезії, точністю зображення, глибиною образів та емоцій 
кобзарських пісень. 

Згодом книгу було передруковано М. Максимовичем у 1827, 1834 та 
1849 рр. та доповнено новими записами.  

Ф. Колесса вважав, що «згадані дослідники зібрали майже повний 
засіб звісних до тепер кобзарських рецитаций у найкрасших і 
найповнійших варіянтах. Сей засіб доповнився ще трьома до недавна 
незнаними думами, коли П. Житецький разом із своєю студією «Мысли о 
народныхъ малорусскихъ думах» 1893 р. видав найстаршу збірку дум, 
передану йому проф. A. A. Котляревським» [1]. 

Перше дослідження текстів дум із зібранням їх варіантів та з 
поясненнями підготували М. Драгоманов та В. Антонович у збірці 
«Историческія песни малорусскаго народа» (т. І. Київ 1874 і т. II. 1875).  

Збиранням дум та історичних пісень займалися П. Іващенко, 
П. Чубинський, К. Ухач-Охорович, В. Каллаш, Б. Грінченко, 
Х. Мартинович, О. Сластьон, М. Сперанський, Ф. Колесса, Д. Зеленіна. 

У 1870-х роках М. Лисенко записав мелодії дум «Про Федора 
Безрідного й Удову» у виконанні легендарного Остапа Вересая та «Про 
Барабаша й Хмельницького» від кобзаря Братиці. Практитчно одночасно з 
ним, А. Рубець друкує уривок з думи про Удову у збірнику «Варіянти 
мельодій українських народніх дум, їх характеристика й ґрупованне» 
(Записки HТШ, Т. CXVI, Львів, 1913). М. Лисенку ми завдячуємо за 
перший опис кобзи-бандури. 

Недоліком перших записів дум є те, що фіксувався спочатку 
виключно текст, а потім, коли до нього долучили фіксацію мелодію, 
залишали поза увагою особу виконавця. Не записували і коментарі, які 
давали сліпці. 

«Першодруки» дум, зроблені М. Цертелєвим, викликали цілу низку 
нових видань, здійснених послідовниками вченого, які виробляли методику 
письмової фіксації фольклорних текстів, вносили своє розуміння в наукові 
засади їх оприлюднення. Серед тих, хто сприяв цьому процесові найбільше – 
П. Куліш, В. Антонович, В. Боржковський, В. Горленко, Б. Грінченко, 
К. Грушевська, М. Драгоманов, П. Житецький, Ф. Колесса, М. Плісецький, 
Д. Ревуцький, І. Франко, Я. Шуст та багато інших українських літераторів, 
учених, дослідників-аматорів. 
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Першою спробою узагальнення публікаторських та науково-
систематизуючих зусиль вітчизняних дослідників думного епосу стала 
стаття Є. Ткаченка-Петренка «Думы в изданиях и исследованиях» (1907), у 
якій автор проаналізував майже всі відомі на той час праці, предметом 
розгляду яких виступав репертуар кобзарів та лірників далекого і ближчого 
у часі минулого. Згадану розвідку є чимало підстав вважати також першою 
коментованою бібліографією думного корпусу, яку невдовзі доповнила 
стаття І. Єрофеєва «Українські думи і їх редакції» (1909). У ній були 
розглянуті всі з відомих на той час дум і їх варіантів. Автор нарахував 
34 сюжети дум, поділяючи їх на три групи. Незважаючи на деякі 
неточності, праця І. Єрофеєва мала велике значення для подальших 
досліджень дум як довідкове передовсім джерело. Реєстри відомих 
варіантів дум після І. Єрофеєва подавали К. Грушевська, Б. Кирдан, 
М. Плісецький, Д. Ревуцький. Порівняльний аналіз наведених у їхніх 
працях даних засвідчує, що 6 текстів дум усіма дослідниками вважаються 
записаними один раз («Вдова Івана Сірка», «Іван Богун», «Отаман Матяш 
старий», «Розмова Дніпра з Дунаєм», «Смерть козака-бандуриста», 
«Смерть козака на Долині Кодимі»), а такі думи як «Втеча трьох братів з 
Азова» та «Іван Коновченко» мають у різних фіксаціях від 14 до 
47 варіантів, що свідчить про їхню популярність. На сьогоднішній день 
відомо понад 50 сюжетів дум у більш ніж 330 варіантах. Слід підкреслити, 
що й ці відомості не повні, оскільки в архівах зберігаються численні 
записи неопублікованих варіантів цього різновиду старовинного 
українського епосу. 

Сучасне літературне значення терміну «дума» і суто художнього його 
наповнення теж містить у собі багато нез’ясованого. Навіть прийнявши у 
якості аксіоми твердження В. Крекотня про те, що «думи – це оригінальний 
і певною мірою унікальний жанр пізнього фольклорного епосу, який 
синтезує епічність з ліричністю і драматичністю» ми не можемо вважати, 
що це абсолютно правильне твердження. Видатний вчений С. Єфремов 
також ставився до дум, як до «єдиного може в своїм роді… синтезу», але 
синтезу літературного.  

Також варто підкреслити, що більшість науковців вважали своїм 
обов’язком не просто записувати, а виправляти тексти, прибираючи 
грубість «простонародної» мови, підганяючи ту чи іншу думу під реальні 
історичні події. 

На відміну від інших епічних творів, думи ніколи не були піснями 
для забави, вони мали не меті не розважити слухачів, а викликати у них 
певні почуття. З висоти свого духу вони базували на вірності 
християнським і материнським заповідям, а з тим і рідній землі, де ті 
заповіді мають силу найвищого закону, через що кожен його переступ 
неминуче жорстоко карався.  
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Говірки Маньківського району Черкаської області територіально 

відповідно до всіх відомих класифікацій [1–5] можна вважати перехідними, 
проте цей статус не є визнаним. Актуальність нашого дослідження 
вбачаємо в розв’язанні питання про статус говірок Маньківщини.  

Джерело дослідження – Атлас української мови (АУМ), власні 
польові записи, виконані під час діалектологічної практики в 2015 році, 
регіональні словники та лінгвогеографічні праці. 

АУМ подає відомості про лексико-семантичну, фонетичну та 
граматичну структуру 4-х маньківських говірок1,24зокрема це говірки 
сс. Дзендзелівка, Кривець, Іваньки, Русалівка. Зауважимо, що лише 
Русалівка знаходиться в басейні річки Гірський Тікич, яка  в багатьох 
дослідженнях подільсько-середньонаддніпрянської межі є демаркаційною 
лінією. Решта ж говірок розміщені західніше. Уже таке територіальне 
розміщення досліджуваних говірок може свідчити про їх неоднорідність, 
оскільки, якщо дотримуватися визначення розмежувань південно-західних 
і південно-східних діалектів, західні досліджувані говірки, ймовірно, 
можуть бути типовими східноподільськими.  

Більшість карт фонетичного рівня фіксують відносну однорідність 
досліджуваних говірок, зокрема в репрезентації таких фонетичних явищ: 
відповідники наголошеного ě у лексемах д҆ірка (к. № 4), хл҆іў (к. № 5), 
хр҆ін (к. № 8), відповідники наголошеного ě після [р] – р҆ічка, р҆ідко, 
гор҆іх, стр҆іти (к. № 7), після губних – б҆ілий, об҆ід, в҆ітеир, в҆іра, п҆ішки 
(к. № 9), після сполучень передньоязикового з губним – с҆ в҆ іт, з҆ в҆ ір, с҆ 
м҆ іх, з҆ м҆ ій (к. № 10); рефлекси ненаголошеного ě  після зубних і [л] – д҆ 
ідок, д҆ іди, д҆ іла, д҆ ітей, т҆іла, поз҆ іхи, с҆ інок҆ іс, ц҆ іпилно, л҆ іси, хл҆ 
іби, у хл҆ ів҆ і, у гн҆ із҆ д҆ і (к. № 11), після губних – в҆ ідро, м҆ ішок, п҆ ісок, 
в҆ ітри (к.№ 15),  у лексемах пас҆ іка (к. № 12), сп҆ івайе (к. № 16), 
рефлекси давнього і після шиплячих – жито, чистий, причина, ширший 
(к. № 18), рефлекси давніх і та ы після [р] – три, гриб, говорити (к. № 19), 
                                                
1 Тут і далі маємо на увазі говірки Маньківського району Черкаської області 


