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ЛІРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ ЯК МЕНТАЛЬНА 

ОЗНАКА 
 

Анотація: Статтю присвячено розкриттю специфіки ліризму як 

ментальної ознаки українства і своєрідності її втілення в співочій традиції. 

Ключові слова: ліризм, ментальність, пісенна традиція, вокальна 

музика.  

 

Summary: The article is devoted to the disclosure of the specifics of lyricism 

as a mental feature of Ukrainianness and the originality of its embodiment in the 

singing tradition. 

Key words: lyricism, mentality, song tradition, vocal music. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Яскравою рисою української 

ментальності є традиція співацької творчості, яка має більш ніж тисячорічну 

історію. Здавна світ пізнавав Україну через її співочу традицію. Перебуваючи 

на перехресті культур Сходу і Заходу, Україна зберегла притаманну її народу 

ментальність – природну музикальність, одним з фундаментальних виявів якої 

є спів. 

Проблема з’ясування специфіки духовного світу нації важлива й з точки 

зору мистецтвознавства, оскільки сьогодні чимало науковців аналізують твори 

окремих авторів на основі українських ментальних особливостей. 
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливою категорією 

культурології є поняття «ментальність», яке розуміється як одна з форм 

адаптивної поведінки, що формується в глибинах підсвідомості, доводиться до 

ступеня автоматизму і реалізується людиною майже механічно. Ментальність 

(від лат. mens – розум, мислення, спосіб мислення, душевний склад) – 

полісемантичне поняття для позначення глибинного рівня людського мислення, 

що не обмежується сферою усвідомленого і сягає в несвідоме. Той чи інший тип 

ментальності властивий певній культурній добі або соціальній групі як 

специфічний тип емоційної реакції на навколишній світ. 

Спроби пізнати й схарактеризувати українську ментальність мають 

давню історію. Ще у Нестора Літописця знаходимо характеристики деяких 

племен, з яких складався український народ. Починаючи від Геродота, 

дослідники не раз описували побут і звичаї українського народу, його 

духовність. Так, велике значення для пізнання національного характеру мають 

наукові розвідки М. Костомарова («Дві руські народності»), Хв. Вовка («Студії 

з української етнографії та антропології»), І. Нечуя-Левицького («Світогляд 

українського народу»), М. Грушевського («Хто такі українці і чого вони 

хочуть»), Т. Рильського («Kъ изученію украинского міровоззренія»), 

Т. Булашова(«Космологичесские воззрения украинского народа») та інших.  

У вітчизняній науковій думці дослідження питань щодо визначення 

особливостей національної ментальності присвячено праці М. Костомарова, 

І. НечуяЛевицького, Д. Чижевського, О. Кульчицького, Б. Цимбалістого, 

В. Русанівського, М. Холодного та інших. Вони намагались виявити ті  основні 

риси, які характеризують українську ментальність, і знайти засоби для її 

аналізу. 

На сучасному етапіфеномен української ментальності постав об’єктом 

дослідження таких вчених, як І. Бичко, П. Гнатенко, І. Грабовська,П.Кравченко, 

О. Лісеєнко, Є. Онацький, А. Швецова та інші. 
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Метою статті є аналіз особливостей української ментальності та 

виокремлення ліризму української пісенної традиції як однієї з характерних 

ментальних ознак. 

Виклад основного матеріалу. Розгляд філософського традиційного 

осмислення проблеми українського менталітету дає можливість ознайомитись 

із логікою побудови перших спроб обґрунтування його як категорії. 

Так, вперше питання про наукове дослідження специфіки національного 

світосприйняття, зокрема через поняття «менталітет», «етнічна ментальність», 

«національний характер», «національна вдача» на рівні політики, релігії, 

культури, поставили М. Костомаров, П. Чубинський, В.Антонович, 

М.Грушевський та інші. З точки зору національно-обумовлених психофізичних 

властивостей розглядають ці категорії І. Огієнко, Д. Донцов, Д. Чижевський, 

І. Мірчук, О. Кульчицький, В. Янів, І. Лисяк-Рудницький та інші.  

Аналіз наукових розвідок вчених засвідчує, що від простого опису 

унікальних рис вдачі народу, ототожнювання національного характеру з 

темпераментом, акцентування на ціннісних орієнтаціях, відношенні до влади, 

праці, філософська думка прийшла до розуміння вищеперелічених понять,як 

способу реалізації людської сутності в національному культурному просторі.  

Висвітлення різних аспектів бачення зазначених понять дає можливість 

стверджувати, що усі вони є продуктом культурно-історичного розвитку нації 

в конкретних природних та історичних умовах. 

Слід наголосити, що деякі науковці (А. Бичко,О. Бондаренко, 

В. Буяшенко, Т. Власевич-Хоркава, О. Зоря, Є. Копельців-Левицька, Яцук Н. Є. 

та інші) наголошують на розгляді поняття «ментальність» у зв’язку із етнічним 

контекстом[1]. 

Так, на думку дослідників етнічна ментальність проявляється в 

домінуючих життєвих настроях людей, у характерних особливостях 

світовідчуття, світосприймання, в системі моральних вимог, норм, цінностей та 

принципів виховання, у формах взаємин між людьми, в сімейних засадах, у 
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ставленні до природи та праці, в організації побуту, свят, та мистецьких 

вподобаннях зокрема[2]. 

Більшість дослідників феноменологічного напряму до найусталеніших 

рис українського національного характеру відносять: індивідуалізм, 

гуманність, волелюбність, толерантність та миролюбність, щирість, душевність 

та ліричність, інтровертизм та емоційність тощо[3]. Так, ліризм у цілому 

пов’язують із «…виявленням емоційного ставлення автора або його героя до 

об’єкта зображення»[4]. 

До основних мистецьких засад і принципів художньої виразності 

дослідники відносять примат емоційності, чуттєвості, суб’єктивності 

національного характеру над раціоналістичністю, інтелектуальним началом із 

прагненням до об’єднання різних видів мистецтв у синкретичній єдності. На 

їхню думку саме концентрація на особистості неминуче призвела до переваги 

жанрів і форм монологічного характеру в цілому, а в музичному мистецтві 

зокрема до інструментальних і вокальних мініатюр (співаної поезії)[5]. 

Дослідники одностайно підкреслюють те, що лірична природа 

української душі найбільш повно та глибоко виразила себе в пісенному 

фольклорі, насамперед, в неповторній стихії ліричної та ліро-епічної 

пісенності[6]. 

Окремий інтерес становить порівняння лірики як складової пісенної 

традиції народу-нації (концепція Є.Гіппіуса) та лірики як родового «генокоду» 

європейської культури (концепція Г.Гегеля).На думку вчених, за функцією спів 

є увиразненням зв’язку людини з Богом-Творцем, який наділив її божественним 

голосом. Відтак, науковці сходяться на деяких парадигматичних показниках 

української ліричної вдачі:  

• душевна динаміка, що перетворює реальність і виявляє себе в 

пісенному континуумі, ототожнюваного з ліризмом;  

• обрядово-ритуальний за суттю статус українського ліризму, 

предметом переживання якого є не художньо уявний, але реальний світ; 
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•  всеохоплююча суб’єктивність душевного настрою, але 

принципово відстороненого від індивідуалістичного воління і керованого 

релігійним стрижнем «життя серця»; 

• Одухотворенна понад індивідуальна душевність українського 

ліризму, яка відходить і від полярностей духовного гігантизму й індивідуальної 

героїки мислення в мистецтві і в житті [7]. 

Отже, ментальність вважається важливим етнопсихологічний 

феноменом, який виступає інтегральною етнопсихологічною ознакою 

особистості, народу, нації. Тим самим вона також впливає на всі сфери 

діяльності людини, зокрема й мистецьку. Проблема вивчення ліричних 

вокальних творів у взаємозв’язку з особливістю української ментальності 

потребує подальшого аналізу, пошуку нових шляхів проникнення словесного й 

музичного образів задля створення цілісного художнього контенту. 
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