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Анотація. В статті розглядається специфіка української пісні, її 

романтична природа. Висвітлюються ідейно-естетичні константи 

Романтизму. Акцентується сприйняття національної пісні світовою 

спільнотою. 
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Abstract. The article reviews the specificity of Ukrainian songs, her romantic 

nature. Highlights the ideological and aesthetic constants Romanticism. The attention 

of the national perception of songs by the international community. 

Key words: Romanticism, Ukrainian song music culture. 

Вступ. Під впливом нових соціально-економічних засад набуває 

трансформації традиційне трактування всіх без винятку видів мистецтва, 

психології художньої творчості, духовної культури загалом. З огляду на відомі 

політичні та державні колізії, що відбуваються на теренах України, 

актуалізуються проблеми націоналізму, характеристичних рис українського 

етносу, питання ментальності та їх зв’язок із походженням, природою, 

детермінацією та розвитком мистецтва.  

Огляд літератури. Інтерес становлять роботи М. Шлемкевича „Загублена 

українська людина”, в якій автор аналізує кризовий стан української 



національної самосвідомості [1]; В. Ликоваха „Український Sacrum: 

світовідношення як святовідношення (кроскультурні горизонти філософії 

етнокультури)”, де мисленник концентрує увагу на всебічних вимірах та 

етнічній відповідності української культури [2]; Н. Шаварської „Естетичне 

виховання українською піснею як національна проблема”, в якій авторка 

критикує та засуджує сучасний стан пісенної культури в Україні, пропонуючи 

надати українській пісні належне місце в системі музично-естетичного 

виховання, ширше пропагувати національні пісенні традиції в засобах масової 

інформації [3].  

Українська пісенна спадщина, що синтезує в собі мистецтво з 

етнопсихологією, явище багатогранне та остаточно невимірне. Метою статті є 

висвітлення романтичної природи української пісні. Поставлена мета 

обумовила необхідність виконання наступних завдань: з’ясувати ідейно-

естетичні ознаки Романтизму; його вплив та наслідки на українську пісню 

зокрема та музичне мистецтво в цілому в полікультурному просторі.  

Опис дослідження. Ідейний та художній рух романтизму, в творах 

прибічників якого відома піднесеність, особлива емоційна спрямованість, 

пускає свої паростки ще за часів суспільно-політичної течії Просвітництва. 

Представники останнього мали ідеалістичні уявлення щодо вирішальної ролі 

свідомості в розвитку суспільства, намагаючись змінити його традиції 

шляхом розповсюдження ідей добра, справедливості тощо. Романтизм же, 

створюючи то ілюзорні ідеали середньовічного ґатунку (Новаліс, 

В.А. Жуковський), то прогресивні, але часто утопічні та подвійні образи, 

наповнені внутрішнім трагізмом (Дж. Байрон, К.П. Брюлов, Ф. Шопен, 

Г. Берліоз, Ф. Ліст) з усіх мистецтв виділяє літературу, як більш реально 

дієву, приймаючи „перо за шпагу”. Літературне мистецтво романтизму 

перебуває в контексті ідейно-естетичних ознак поезії народної пісні. Даний 

факт благотворно впливає на неї в тому сенсі, що поетичний зміст 

українських пісень привертає велику увагу світової спільноти. Це сприяло 

популяризації української пісні в полікультурному просторі. Творчість 



народних співців – кобзарів, лірників, бандуристів – в добу Романтизму стає 

дуже популярною. Співців називають „живими рапсодами слов’янського 

світу”. Внесок національної пісенної поезії в світогляд романтиків справді 

неперевершений. Україна залишила далеко позаду всі інші країни світу в 

цьому плані. Г. Нудьга наводить думку канадської дослідниці Тальві, яка 

зазначає, що будь-який природний куточок України оспіваний та 

опоетизований. Що ж до історичної долі, то „Під брязкіт зброї, - як пише 

Тальві, - народ ставав музикальним” [4,115].   

Плеяду українських романтиків представляє академік, мовознавець, 

фольклорист, професор Харківського університету І. Срезневський (1812-1880). 

Він, як і М. Гоголь, наполягав на пізнавальному значенні українських народних 

пісень: “Підпорядковані музиці, передані слово в слово... вони випробували 

менше впливу часу, вірніше зберігали свій зміст і крім свого змісту цікаві, як 

твори народні, несуть на собі відбиток смаку, думок, схильностей народу: вони 

є пам'ятники не тільки про давнину, але і давнини” [5,14]. Українська культура 

у вигляді пісень, за І. Срезневським, є ключем до внутрішньо-народного, 

найбільш потаємних боків менталітету. Процитуємо рядки з його статі “Погляд 

на пам’ятники української народної словесності”: “Ледь чи ми помилимося, 

якщо скажемо, що мало народів, які були б багатіше за українців піснеспівами, 

і щоб сі піснеспіви були настільки витончені у відношенні поетичнім, стільки 

різноманітні за змістом і разом стільки музичні. …пісні це дорогоцінний 

пам’ятник фантазії, вірувань, розуму і спогадів народу українського і разом з 

тим найбагатше джерело для майбутніх поетів України” [6,137 і 140].  

Розвиток музичної культури України взагалі та пісенної зокрема проходив 

під знаком романтизму. Передромантичні тенденції, які спостерігаються у 

кінці XVIII ст. (збагачення музики новим світом почуттів, оновлення 

інтонаційної сфери, простеження чуттєво-сентиментальних рис у сфері 

світських і духовних пісень) переростають у XIX ст. в новий стиль епохи 

Романтизму. Пісенна культура даного століття ґрунтувалась на багатих і 

неоднозначних мистецьких традиціях. Були розвинуті ті здобутки музичного 



мистецтва, які сформувалися у творах українських композиторів другої 

половини XVIII ст., коли виникли нові світські жанри, розквітнув жанр пісні-

романсу, “трансформувалася” духовна музика, в якій відобразилися нові 

стильові процеси цієї епохи. 

Погляди історика і фольклориста Ю. Вєнєліна (1802-1839) засвідчують 

романтичний погляд щодо жанру пісні. Такі його праці, як “Про джерела 

народної пісні взагалі та південноросійської особливо”, “Про характер 

народних пісень у слов’ян задунайських” розвивають ідею про нерозривний 

зв’язок музичної та суспільної свідомості в дусі романтико-психологічного 

тлумачення. Він розподіляє пісні на “чоловічі” та “жіночі”, критерієм обираючи 

почуття любові. Українським пісням, на відміну від російських, на думку 

Ю. Вєнєліна, більше притаманна духовність, естетичність, ірраціональність, що 

йде від почуттів і серця. Російських же пісень провідною рисою є 

раціональність та логічність: “Народна поезія Південної Русі містить в собі 

більше глибоких почуттів, ніж північна; зате геній жителів півночі відобразився 

більше в філософії спостережливій, внаслідок багатьох дослідів та відомостей. 

…Можна сказати рішуче, що серце російського народу знаходиться на півдні, а 

голова на півночі” [7,143]. 

Вплив інтонацій українських пісень, зокрема кантів позначається на 

розвитку глибоко національної вокальної лірики світського типу, традиціях 

українського романсу. Розширюються культурні зв’язки з музичними 

професійними колективами та виконавцями європейського рівня, з’являються 

перші оперні театри. На думку ряду дослідників, провісником нового 

відродження української музичної культури XIX ст. в національному дусі треба 

вважати С. Гулака-Артемовського (1813-1873) – автора співоігор “Українське 

весілля”, “Ніч на Івана Купала”, опери “Запорожець за Дунаєм” та Петра 

Ніщинського (1832-1896) – автора “Вечорниць”, дум “Про Байду”, “Про козака 

Сафрона”. Хоча вони не мають ясно означених тенденцій щодо створення 

української музики та того професіоналізму, як у Лисенка, їхня діяльність 

вийшла з глибокого національного почуття, з сфери народної пісні. 



Висновки. Історичний період Романтизму кардинальним чином вплинув 

на розвиток та усвідомлення значення української пісні у світової спільноти. 

Ідейно-естетичні ознаки Романтизму простежуються в чуттєво-

сентиментальних рисах у сфері світських і духовних пісень, що спирались на 

традиції, поезію пісень народних, синтезуючи музичний твір-текст з новими 

стильовими напрямками. Романтична природа національної пісні визначила 

подальше спрямування та забарвлення української музики в цілому. Всебічний 

аналіз та переосмислення вже існуючих констант в царині національної 

пісенної культури продукують досі небачені підходи та відкривають широкий 

простір для постановки все нових і нових проблем (як наприклад, взаємовпливи 

української пісні з російською, польською, сербською тощо; соціальна 

інституалізація пісні в модерній та постмодерній культурі)  в естетичному полі 

української пісні.     
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