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Songs about the national liberation struggle of Ukrainians in 
the middle of the twentieth century were the subject of research 
by a number of modern folklorists, who brought to scientific cir-
culation the little-known texts created by participants of national 
competitions and their relatives, sweethearts, friends, ideological 
supporters as well as eyewitnesses of the events of this period, 
descendants, etc. The people’s liberation struggle of Ukrainians 
of the twentieth century is presented by researchers in the recep-
tive representation of the heroes of folklore, through a deep un-
derstanding of the truth-good-freedom triad, the philosophical 
problem «I» and «Other», the meaning of human existence, the 
tragic paradigm, ambivalence of love and more.

Rebel songs are diverse in subject matter, genre, poetic 
structure, and because these folk samples are «traces of living 
facts», extremely important are the features of the narrative, the 
existence of the narrator, his experience of being in all its diver-
sity and immensity.

The aim of the article is to study the existential conscious-
ness at the level of worldview in lyrical-epic songs about the 
national liberation struggle of the Ukrainian people in the mid-
dle of the twentieth century.

The object of research is lyric-epic songs, the texts of which 
are included in the collections of Ukrainian folklore of the 
XX century. 

The subject of research is the existential consciousness of 
the narrator in terms of worldview, presented in the rebel lyr-
ic-epic songs.

 Research methods: the analytical method is used during the 
selection of features of existential consciousness. The descrip-
tive method is involved in considering the theoretical aspects of 
the topic. A comparative method is used to clarify the spiritual 
universe of the narrator.

Keywords: lyric-epic songs, existential consciousness, nar-
rator, national liberation struggle, rebel songs, text, social and 
domestic event, worldview.
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Пісні про національно-визвольну боротьбу українців 
середини ХХ ст. стали предметом дослідження низки су-
часних фольклористів, які залучили до наукового обігу ма-
ловідомі тексти, створені як самими учасниками народних 
змагань, так і їхніми родичами, коханими, друзями, ідейни-
ми прихильниками, а також очевидцями подій цього періоду, 
нащадками тощо. Народно-визвольну боротьбу українців 
ХХ ст. подано дослідниками через рецепцію героїв фоль-
клорного твору, глибоке осмислення тріади правда — до-
бро — свобода, проблеми «Я» та «Інший», сенсу буття лю-
дини, парадигми трагічного, амбівалентності любові тощо. 

Метою статті є дослідження екзистенційної свідомос-
ті наратора на рівні світовідчуття у ліро-епічних піснях про 
національно-визвольну боротьбу українського народу серед-
ини ХХ ст. Об’єкт дослідження — ліро-епічні повстанські 
пісні, тексти яких уміщено в збірках українського фольклору 
XX ст, періодичних виданнях. Предметом розвідки є ек-
зистенційна свідомість наратора в аспекті світовідчуття на 
прикладі пісень про національно-визвльну боротьбу укра-
їнства ХХ ст. Використано: описовий метод — при роз-
гляді теоретичних аспектів теми, аналітичний — під час 
виокремлення особливостей екзистенційної свідомості, за-
для з'ясування духовного універсуму наратора — компа-
ративний метод.

Ключові слова: національно-визвольна боротьба, ліро-
епічні пісні, повстанські пісні, наратор, екзистенційна свідо-
мість, текст, соціально-побутова подія, світовідчуття.
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Вступ. Постановка проблеми. Автори-виконавці 
ліро-епічних пісень про національно-визвольну 

боротьбу за суверенність України наповнювали тек-
сти не лише фактографічністю, але й подавали осо-
бисте бачення історичних подій, виняткових випадків 
із життя людей того часу, з урахуванням морально-
етичних імперативів, пропонуючи сутнісну оцінку 
представників двох протилежних таборів, осмислю-
ючи одвічну проблему свободи волі людини, струк-
туруючи поетичну складову за законами етноесте-
тики українства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
встанські пісні стали предметом досліджень багатьох 
сучасних українських учених, зокрема Г. Дем’яна, 
В. Кобилянського, О. Кузьменко, Є. Луня, Ю. Пу-
ківського, О. Чікало та інших. 

Історико-фольклористичний аспект пісень, які ви-
никли в середовищі воїнів ОУН—УПА в середині 
ХХ століття, представлено у студіях Г. Дем’яна. 
Окрім того, дослідник вважає ці твори, які він збирав 
і записував особисто, найвагомішим надбанням усієї 
усної традиційної культури українства ХХ сторіччя. 
Стрілецькі пісні, відомі в Україні та поза її межами, 
на думку фольклориста, також вплинули на розви-
ток культуротворчості борців УПА. Г. Дем’ян зна-
чну увагу приділяє прагматиці повстанських пісень, 
які виконували не лише побутову, але й інтегратив-
ну функцію, оскільки такі твори, які поширювали-
ся навіть із нотами, сприяли згуртуванню патріотич-
них сил, постаючи однією з високоефективних форм 
національно-визвольної боротьби [1, с. 4]. 

Виокремлюючи вплив традиції на пісенність укра-
їнських повстанців на Прикарпатті протягом серед-
ини 1940-х — початку 1950-х років, дослідник му-
зичного мистецтва В. Кобилянський констатує, що 
цей пласт фольклору «увібрав, освоїв та розвинув усе 
найкраще з народно-поетичної творчості попередніх 
епох» [2, с. 335]. Повстанські пісні засвоїли сюжетно-
образні, поетичні елементи творів про визвольну війну 
під проводом Богдана Хмельницького, про забуті ко-
зацькі осередки Чигирин, Батурин, про вміння укра-
їнців консолідуватися і як єдина нація досягати зна-
чних успіхів у процесах державотворення [2, с. 335]. 
Отже, магістральними лейтмотивами ліро-епічних пі-
сень цієї тематики є осягнення власної місії у визволь-
ній боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, 
незламність духу, жертовність, героїзм.

Відомим дослідником повстанських пісень був 
Є. Луньо, який присвятив цій проблематиці низку сту-
дій: «Народ і батьківщина у повстанських піснях» (на 
основі фактичних матеріалів з Яворівщини)» [3], «Са-
тира на гітлерівське військо у повстанських піснях» [4], 
«Нацистські окупаційні порядки в українському селі 
крізь призму народнопісенної сатири» [5] тощо. У ро-
боті «Степан Бандера в пісенному фольклорі Яворів-
щини» вченим проаналізовано образ народного про-
відника, який зображений у зразках пісенної творчості 
не шаблонно, а різнопланово, у мотиваційному контек-
сті, через рецепцію учасників та очевидців визвольних 
змагань, прихильників, родичів, нащадків [6].

Концепти та константи народних пісень про ви-
звольну боротьбу українців у ХХ столітті детально 
проаналізовано дослідницею О. Кузьменко у моногра-
фії «Драматичне буття людини в українському фоль-
клорі: концептуальні форми вираження (період Пер-
шої та Другої світових воєн)» [7]. Наприклад, кон-
цепт «ворог» О. Кузьменко простежує в діахронному 
аспекті, з’ясовуючи роль традиції та новації у процесі 
текстотворення. На думку авторки, у народній пісні 
періоду Першої та Другої світових воєн оприявнюєть-
ся сутність фольклорної свідомості, перехід від інди-
відуального до соціального та загальнонаціонально-
го. Концепція свободи розкривається не лише на рівні 
особистісного сприйняття, але й на рівні колективного 
осягнення її справжньої сутності [8, с. 1088].

Метою статті є дослідження екзистенційної сві-
домості на рівні світовідчуття у ліро-епічних піснях 
про національно-визвольну боротьбу українського на-
роду середини ХХ ст. З-посеред завдань: простежи-
ти сутнісні ознаки екзистенційної свідомості наратора 
в аспекті амбівалентності; виявити особливості цього 
феномену в ліро-епосі на рівні темпоральності. 

Основна частина. Екзистенціалізм, який у сучас-
ній філософській думці детермінується як «філософія 
існування», на відміну від методологізму та гносео-
логізму, йде шляхом пріоритетності онтології, нама-
гається осягнути буття не в аспекті емпіричної ре-
альності, даної людині в зовнішньому осягненні, не 
в плані раціональної моделі в розумінні філософів-
ідеалістів, а в аспекті безпосередньої сутності, роз-
крити онтологічний сенс переживання.

За філософським енциклопедичним словником, 
«екзистенція (від лат. еxsistо — «існування») — 
специфічно людське існування у світі, що характе-
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ризується як «позамежове» (трансцендентальне) 
відносно натуралістично-психологічних параметрів 
буття і як посутньо незагальне — однократне, уні-
кальне» [9, с. 187].

Екзистенційна свідомість — особливий спосіб 
філософствування і різновид світовідчуття, змісто-
ве поле, на якому розгортається проблематика ек-
зистенціальної філософії, а також екзистенціально 
зорієнтованої художньої літератури. Цей феномен 
характеризується великою кількістю різноманітних 
концепцій, які втілили кризове світовідчуття євро-
пейської цивілізації XX ст. [10]. За К. Ясперсом 
специфіка помежової ситуації пов'язана з виникнен-
ням екзистенційної свідомості [11, с. 313]. У моменти 
кризи людина починає омислювати власну сутність і 
сутність інших людей, шукати першопричини подій, 
які змінили звичайну налагоджену структуру буття, 
аналізувати дилему життя — смерть, виокремлюва-
ти домінантні цінності та сенс життя загалом [12]. 

На прикладі ліро-епічних повстанських пісень 
можна простежити, що саме в кризових ситуаці-
ях відбувається формування самосвідомості: че-
рез осмислення власної місії у важливих подіях, по-
шук власного «Я», усвідомлення свого місця у часо-
просторовому континуумі. Наприклад, у пісні «На 
зеленій траві я лежав у крові» наявний деталізований 
опис учасника бойових дій про поранення, відтворе-
но переживання не через страх смерті, а через втрату 
можливості продовжувати боротьбу: А друзі всі мої 
вже вступали в бої, / гучно грали смертельні маши-
ни. / За ідею свою тут ведуть боротьбу — / не мар-
нує ніхто ні хвилини. / Не стріляв тільки я і машина 
моя.../ Як дитя хотів я заридати. / Не так рана пе-
кла, як давила туга, / що я мусив бездільно лежати 
[13, с. 424]. Екзистенційна свідомість героя фоль-
клорного твору оприявнюється на різних рівнях: че-
рез страждання (На зеленій траві я лежав у крові, / і 
рука вже була перебита); через роздуми про сутність 
людського життя (Батьківщину свою мужньо ви у 
бою, / До останку життям боронили); через визнання 
важливості власної участі в національно-визвольній 
боротьбі (Вашу смерть пімстимо, ворога розб'ємо, / 
І здобудемо волю Вкраїні!) [13, с. 424].

Модус осмислення екзистенційної свідомості в 
контексті українського ліро-епосу доволі амбівалент-
ний. Насамперед вона постає тим структурним ком-
понентом, завдяки якому здійснюється системний 

аналіз проблеми людина — буття, оприявнюється 
сутність особистості через виняткову подію, помеж-
ову ситуацію, фатальний збіг обставин. Е. Гуссель, 
зокрема, виокремлює поняття метапозиції, концепти 
Lebenswelt (життєвий світ), Zeitbewuβtsein (свідо-
мість), простежує проблему дорефлексивного досві-
ду людської свідомості у процесі пізнання світу ре-
чей, пізнання людини, практичного освоєння серед-
овища існування. Отже, феномен свідомості можна 
простежувати за кількома рівнями: дорефлексивний 
досвід свідомості, екзистенційна рефлексія і філо-
софська метарефлексія [14].

Концепти екзистенційної свідомості наратора 
можна виокремити, проаналізувавши низку повстан-
ських пісень, магістральною в яких постає ідея сво-
боди волі людини, щасливого життя в умовах віль-
ної незалежної держави. Текстуальний аналіз таких 
фольклорних творів підводить до важливих конста-
тацій: у ході власного вибору відбувається людинот-
ворчий процес: особистість народжується у тому ду-
ховному універсумі, який визначає подальший шлях, 
презентує власну сутність у очах інших представни-
ків соціуму. Цей вибір часто пов'язаний із змінами, 
кризою існування, і може бути усвідомлений як фа-
тальний для власного буття, але сенсотворчий для 
власного «Я» і для інших особистостей (коханих, 
рідних, товаришів), ціннісний для соціуму, країни, 
світу [12, с. 45—46]. Внаслідок морального вибо-
ру у свідомості відбувається рух від абстрактного до 
конкретного, від імовірного до дійсного, через від-
кидання несправжнього від справжнього. 

Дослідник С. Франк зауважує, що ні права люди-
ни, ні воля народу не є священними як такі, оскільки 
священною є лише правда як абсолютне добро, що 
не залежить від людини. Отже, людська поведінка 
визначена не правом, а обов'язком, і саме обов'язком 
служити добру [15, с. 146].

Реалізація обов'язку відносить існування людини 
від буттєвого, іманентного до рівня трансцендентно-
го, вічного. В одній із пісень (№ 18) із записів Р. Пу-
ківського йдеться про трагічний випадок, коли по-
встанець робить вибір і надає перевагу не життю, а 
смерті, прагне приєднатися до кагорти убитих у бою 
товаришів: Йшли ми до бою опівночі, / А місяць нам 
ясно світив. / Як надійшов лютий той ворог, / Він 
нас тут усіх побідив. / Нас було там підесят чотире,  / 
Ніхто не остався, тільки я. / Двайцять п’ять тяжень-
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ко ранили, / А решту побили на смерть.  / Підніс же 
він очі угору / І крикнув: — Добийте мене! Нема 
моїх друзів на світі, / Не треба вже тут і мене. / А 
ж тут старшина відизвався: — На тебе тут смерти 
нема. / Як хочеш щоби тя добите, / То ляжемо тут 
обидва. / Наладував острого кріса / І вистрілив в 
грудь у мою. / Співайте, дівчата, сумної / За нами 
до могили до темной. / На моїм хресті напишіте: «Ге-
рої за славу полягли» [16, с. 121].

Екзистенція наратора в цьому творі виявляється 
по-особливому, оскільки оповідач відтворює події з 
власного досвіду, усвідомлюючи сутність трагічного, 
створюючи комплексну модель ситуації в аспекті мо-
рального вибору на тлі глибоких переживань, що пе-
редаються від транслятора до реципієнта. Випадок, 
відтворений у пісні, є винятковим: категорія смерті 
оприявнюється через усвідомлення глибинних контр-
астів буття. Енергія світовідчуття наратора зливаєть-
ся у єдиний потік із енергією аудиторії. 

Зокрема, світоглядна позиція К. Ясперса полягає 
у детермінації поняття «екзистенція» як свободи, яка 
не може існувати в звичайному світі речей. Свобода 
постає не власне природною і не моральною необхід-
ністю, а насамперед особистим, екзистенціональним 
феноменом [11, с. 145—147].

Екзистенційна свідомість оприявнюється в ліро-
епічних повстанських піснях про відірваність від рід-
ного дому. Зміна звичних обставин життя, розлука з 
рідними, близькими, коханими людьми, страждан-
ня, осмислення безвиході, — усе впливало також на 
утвердження ціннісних імперативів. Нова реальність 
наповнювала свідомість наратора, сприяла форму-
ванню нового досвіду, виокремленню сутнісних ха-
рактеристик інших особистостей, іншого середовища, 
формуванню особливого континууму понять і сенсів. 
Декотрі з пісень розпочинаються уявною зустріч-
чю з коханими, рідними, друзями, спогадами, за-
питаннями. Екзистенція оповідача вияскравлюєть-
ся у пісні «Чи памнятаєш, дівчино, коли село горі-
ло?» у кількох реальностях: картина бою (Там було 
чути плач дітей, матерів серце мліло); спогад про 
дівчину (Ох тямлю, тямлю я той час, ти плакала за 
мною / І на прощання раз у раз махала хустиною); 
арешт повстанців і перебування в ув'язненні (При-
везли нас до тих тюрем, тут будут катувате. / Чу-
жий той край — скрізь вороги, а вітер свище в ґра-
ти) [16, с. 121].

У екзистенційній свідомості автора світ постає 
об'єктивно сущим. Зміна реальностей зазвичай впли-
ває на зміну сутнісного «Я». Етнічна і національна 
ідентичність воїна-визволителя презентуються на рів-
ні поведінки, висловлювань, ідей. І, очевидно, що ця 
нова реальність (чужий край — вороги), рефлексія 
автора фольклорного твору не нівелює набуті переко-
нання, а лише допомагає у їхньому ствердженні: Ой 
не тіштеся вороги, то довго так не буде, / Ми не по-
гинем по тюрмах, / Вкраїна не забуде. / Ми України 
не дамо, ні Києва-столиці, / Ми фашистів переб’єм, 
cтанемо на границі [16, с. 121].

Власне «Я», на думку філософів, є насамперед ек-
зистенційним, бо співвідноситься з актом усвідомле-
ного, вільного та відповідального вибору, який піс-
ля структурування в ідею реалізується у вчинках, 
які ідентифікують людську сутність у її домінант-
них цінностях: свобода і відповідальність щодо «Ін-
шого» [17, с. 85—86].

Вагомий вплив на творця повстанської пісні має ка-
тегорія часу, що постійно входить у свідомість нарато-
ра. Аналізуючи онтологію екзистенціалізму за М. Гай-
деґґером [18], А. Бурий визначає сутність поняття 
«скінченність» тотожним до «тимчасовості», оскіль-
ки «час постає найсуттєвішою характеристикою буття, 
а переживання тимчасовості призводить до висунення 
на передній план роздумів таких понять, як турбота, 
страх, рішучість, совість та ін., з допомогою яких про-
вадиться опис структури екзистенції» [19, с. 134].

Власне суб'єктивний час структурується із щоден-
них вражень, переживань, і, очевидно, що екзистен-
ційна свідомість виявляється осягненням саме того 
моменту, в якому людина перебуває. Минуле — те-
перішнє — майбутнє постають у свідомості автора 
своєрідною психологічною моделлю, яка вихоплює на-
ратора з миттєвості земного існування — «скінчен-
ності» — завдяки осягненню важливої місії — ви-
звольної боротьби за свободу і незалежність вітчиз-
ни, щасливе і гідне життя нащадків. Минуле у всіх 
своїх жорстоких реаліях приходить у теперішє, ни-
нішнє постає минулим для майбутнього, минуле аксі-
ологічно наповнює майбутнє. Такі антиномії категорії 
часу представлені у багатьох піснях про визвольну бо-
ротьбу українства середини ХХ ст. Наприклад, у піс-
ні «Хто з повстанців та не знає друга Шугая» мину-
лі події подано завдяки вербалізації концепту «час», 
через дієслівні форми теперішнього часу: Червоніє, 
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в’ється обрій, мов вогненний змій, / Це Шугай веде 
повстанців з ворогом у бій. / Багровіє ціле небо, ба-
гровіє світ, / Гей, привіт Тобі, Шугаю, вогневий при-
віт!; / Хто ж січе там з автомата аж трясеться гай? / 
Це кладе комуну кляту побратим Шугай! / Ой, схи-
лився, ой, упав він тихо на плече, / Кров червона, кров 
повстанська по снігу тече! [13, с. 325].

І, навпаки, опис теперішніх подій (у момент опо-
віді) подано за допомогою дієслівних форм мину-
лого часу: Поховали та під кленом друга Шугая, / 
Посумніла, зажурилась лісова сім'я. І, зрештою, у 
фіналі пісні часова модель вирізняється в антиномії 
теперішнє — майбутнє: Гей, повстанці, не журіть-
ся, не хиліть голов, / Нашим ворогам не жити, буде 
кров за кров! [13, с. 424].

У концепції С. К’єркегора особистість виокрем-
люється на рівні суб'єктивності, магістральною про-
блематикою його філософського вчення стає люди-
на не лише в гносеологічному аспекті, тобто на рівні 
осмислення світу, а й на рівні взаємодії зі світом — 
у мотивах, вчинках, переживаннях тощо [20]. Ко-
релят часовості впливає на зміну екзистенційної сві-
домості. Від минулого до нинішнього, від нинішньо-
го до уявлень про майбутнє. Йдеться, зокрема, і про 
духовні сенси, адже віра співвідноситься з поняттям 
сакрального часу [20].

Текстуальний аналіз повстанських пісень дає змо-
гу простежити специфіку екзистенційної свідомості 
наратора і на рівні темпоральності: Загинув він лиш 
тілом, / а дух його із нами, / і далі йде за волю до 
бою з ворогами [13, с. 424].

Культурологічний контекст повстанських пі-
сень оприявняє специфіку світовідчуття наратора, 
освоєння часо-просторового континууму у всій різ-
номанітності та безмежності. У ліро-епосі про ви-
звольну боротьбу українства топос виокремлюєть-
ся як складова хронотопу, як фольклорний образ 
із певним семіотичним наповненням. І саме топо-
си у багатьох повстанських піснях засвоюються ек-
зистенційною свідомістю наратора як просторо-
ві образи і постають конструктами єдиної моделі: 
минуле — сьогодення — майбутнє. 

Специфіку хронотопу можна простежити на при-
кладі ліро-епічної пісні про події в Загорові. Образ 
монастиря у творі не просто статичний, він наділений 
певною сукупністю сенсів у житті оспіваних особис-
тостей. І, як у традиційних думах, баладах чи казках, 

згадується тричі. На початку пісні — як уособлен-
ня віри: В Загорові на горі, / У старім манастирі, / 
У неділю, рано-вранці, / Там молилися повстанці; 
в кульмінаційній частині про бої — як мотивація: В 
понеділок, на світанку, / В Загорові блищать тан-
ки, / Гудуть авта й літаки — / Облягають німаки; 
у фіналі — як заклик до боротьби: Друзі, алярм, гей 
вставайте, / Манастиря не давайте, Бороніте Укра-
їну. / «Здобудемо або згинем!..» [13, с. 85].

Висновки. Отже, аналізуючи тексти ліро-епічних 
пісень про визвольну боротьбу українців середини 
ХХ ст., переконуємося, що на формування світогля-
ду автора вплинуло прийняття — неприйняття того 
складного, наповненого контрастами світу, так званого 
ірраціонального буття, що вивело екзистенційну свідо-
мість наратора із площини осмислення у площину пе-
реживання, площину створення нових концепцій люд-
ської діяльності. Оповідач, який в умовах війни з воро-
гом опинився на межі життя і смерті, знаходить у собі 
сили і прагне повернути втрачений світ у всіх його ви-
мірах на рівні правди — добра — справедливості — 
свободи — любові, ставши опорою для цього світу. 
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