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Українська філософія та культура розуміють людину як вільну, яка сама, 

за своїм власним вибором, творить своє життя. Сучасна українська культура 

знаходиться у взаємодії з багатьма культурами інших народів. Це є закономір-

ний процес. Вона знаходиться в стані збагачення, самооцінки, 

самоусвідомлення, перетворення і в цьому процесі орієнтується на цінності 

українського народу, які формувалися віками. 

Мало в кого викликає сумнів той факт, що українці, росіяни й білоруси 

належать до східної гілки слов'ян. У давньому літописі говориться, що східні 

слов'яни, нинішні українці, росіяни й білоруси, прозвались «Руссю», і мова у 

них була спільна − слов'янська. Ідея їхньої єдності простежується в казках, 

билинах, у багатьох літературних пам'ятках. Ідея єдності виражалася у 

створенні спільних розмовної і літературної мов, які увібрали в себе місцеві 

діалекти, а також у архітектурі, побуті тощо. Красномовним пам'ятником 

культурних зв'язків східних слов'ян є синодик Києво-Печерського монастиря 

(поч. XVI ст.), до якого включені імена багатьох жителів України й Росії, житія 

Сергія Радонєжського, митрополита Олексія та ін. Єдність літературної мови 

дозволила Івану Федорову спочатку в Москві, а потім у Львові друкувати свої 

книги. Написана в Україні «Граматика» Метелія Смотрицького була 

надрукована в Москві і на довгі роки стала основним підручником, який 

російський вчений Михайло Ломоносов назвав «вратами своей учёности» [1, 

с. 51]. 

Етнічна культура східних слов'ян пояснюється сприйняттям їхньої етно-

культурної індивідуальності, яка сягала давньої держави − Київської Русі. На-

родні пісні, легенди, міфи, ранні літературні пам'ятки дають повну уяву про 

ні- дносини східних слов'ян, із яких сформувалися три сучасні нації − українці, 

росіяни та білоруси. Близькість мов, культур, ментальностей спонукає їх до 

тісних взаємин, особливо культурних. 

Слов'янські народи сформували своє особливе світобачення, відгомін 

якого простежується у численних традиціях і обрядах, що дійшли до наших 

днів. Основу правильного способу життя вони традиційно вбачали в сім'ї, 

головна роль у якій відводилася батькові. Їх сімейне життя традиційно 

супроводжувалося різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-

символічній формі відзначали певні етапи життя людини та найважливіші 

стадії розвитку родини в її життєвому циклі: утворення сім'ї, народження 

дитини, її повноліття, сімейні ювілеї, смерть когось із членів сім'ї. Давні 

слов'яни поважали землю, вклонялися їй, називали землею-матінкою, 

складали про неї пісні, заговори. 



Відповідно до природного циклу існування людини склався комплекс 

сімейних обрядів, метою яких було забезпечення щастя, багатства, 

благополуччя родини. Найголовніша давня традиція слов'ян була спрямована 

на виживання сім'ї, роду. Поняття честі було відоме слов'янам під іменем 

правди, репутація людини часто була для неї дорожча за життя. 

Приналежність до того чи іншого роду можна було легко визначити за 

одягом. Одяг кожної людини містив багато деталей, які свідчили про неї: з 

якого вона роду, племені, і як з нею треба себе поводити. 

Важливим складником духовної і матеріальної культури східних слов'ян 

була календарна і трудова обрядовість, яка визначалася аграрним устроєм 

життя. Для кожної пори року, для кожного свята були свої особливі традиції. 

Як свідчать літописи, були танці й пісні, ігри й хороводи, які «переповнювали 

душу». Традиційні обрядові пісні − колядки, щедрівки, веснянки, купальські, 

троїцькі, обжинкові − свідчать про багату музичну культуру давніх слов'ян. 

Урочисті весняні обряди перетворилися на дитячі ігри та пісні, такі як «А ми 

просо сіяли», «Іди, іди, дощику» та ін. Порівняння календарних пісень, 

записаних у різних областях України, Росії, Білорусі, свідчать про спільні 

архетипи, закономірності побудови та ладову організацію пісень. 

Пісня глибоко проникала в життя людини, супроводжувала всю її 

діяльність від народження до смерті. Важливі свята, усі види трудової 

діяльності, події особистого життя − все супроводжувала пісня, заповнюючи 

працю і відпочинок, охоплюючи різні емоційні сфери. Тому сімейно-побутові 

пісні утворюють численну групу: весільні, плачі, колискові, дитячі. 

Особливою рисою характеру східних слов'ян була гостинність. 

Мандрівники Маврикій Стратег, Адам Бременський, Ібн Русте, Ібн Фадлан, 

відвідавши землі східних слов'ян, писали, що вони щирі, милосердні, 

справедливі і дуже гостинні. Очевидно, це пов'язано з тим, що форми 

допомоги в слов'янських общинах складалися під впливом язичницької 

свідомості давніх слов'ян, спільного землеволодіння, особливостей сімейно-

побутової сфери. На формування слов'янського менталітету значною мірою 

впливала природа. М. Сумцов, А. Павловський вважають, що поєднання в 

українцях наївності та тонкого розуму, м'якість вдачі в родинному житті, 

краса, мрійливість, пісенність здатні чарувати інших. Українці за характером 

− веселий народ, особливо це стосується жартівливих виразів, пісень, 

приспівів тощо. Ця веселість, співучість, уміння легко сприймати труднощі 

приваблює росіян в українській ментальності й у наш час. Особлива роль 

належить фольклору. Український фольклор використовується росіянами в 

якості повсякденно-побутових свят, пісень, танців, тому часто за їхнім 

святковим столом лунають пісні «Ти ж мене підманула», «Ой, дівчино, 

шумить гай» та інші. 

 



Цілком очевидно, що розвиток сучасних української, російської, 

білоруської культур був підготований попереднім розвитком 

східнослов'янської культури. Оригінальна, багата пісенна культура східних 

слов'ян чинила постійний вплив на світську і церковну музику наступних 

часів, навіть на професійну творчість композиторів. Наприклад, у творчості 

російських композиторів простежується мелодика українського фольклору. 

Найяскравішим прикладом зв'язку російської музики з українським 

фольклором виступає творчість П.І. Чайковського, глибоко й органічно 

запліднена українською піснею, яку він добре знав і любив. Українська 

народна пісня то безпосередньо втілена в його творчості (Симфонія № 2, 

фортепіанний концерт B-moll та ін.), то є лише елементом музичної мови 

композитора, легко відчутна у вигляді окремих поспівок (у операх 

«Черевички», «Мазепа» та ін.). У «Першому фортепіанному концерті»,  Другій 

симфонії, низці інструментальних п'єс звучать українські мелодії. У третій 

частині Другої симфонії простежується вплив українських веснянкових та 

ігрових мелодій, зокрема, мелодії гаївки «Хто видав, хто слихав», яку ми 

зустрічаємо в збірнику «Пісні Західної України» С. Людкевича та 

О. Роздольського [2]. У 1875 р. Чайковський написав Перший концерт для 

фортепіано з оркестром, у якому одну з тем першої частини побудував на 

мотиві лірницького награвання сліпих. Фінал концерту написаний на основі 

мелодичного матеріалу української народної веснянки «Вийди, вийди, Іванку, 

заспівай нам веснянку», мелодію якої Чайковський взяв з відомого збірника 

українських народних мелодій О. Рубця [2]. Так, з великих художніх багатств 

українського музичного фольклору Чайковський черпав натхнення і матеріал 

для ряду своїх визначних музичних творів. 

В оперній спадщині П.І. Чайковського чільне місце посідають твори 

«Черевички» та «Мазепа». Опрацьовуючи українські сюжети, російський ком-

позитор наснажував свою музичну мову українськими народними мелодіями, 

які він чув навколо себе, неодноразово перебуваючи в Україні. Опера 

«Мазепа» належить до числа тих творів, у яких Чайковський найбільш повно 

використовує стилістичні особливості української народної музики. 

Основоположник російської класичної музики і національної опери 

М.І. Глінка щиро захоплювався піснями України. Він написав українську сим-

фонію за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба» про українську героїчну 

старовину. В ній він змальовує тему степу, Запорізької Січі, яка захопила його 

і надихнула на створення прекрасного оркестрового твору. М.А. Римський-

Корсаков також вивчив українську народну пісню, яка стала вихідним 

елементом багатьох найяскравіших образів. В операх «Ночь перед 

рождеством» та «Майская ночь» (за однойменними повістями Гоголя) він 

використав українські колядки, хороводні пісні свята «Трійця», у яких відчув 

тісний зв'язок українського фольклору зі східнослов'янською старовиною. 



Українські пісні міцно увійшли до музичної культури та побуту сусідніх 

народів, для яких український фольклор став живильним джерелом 

художнього пізнання духу і форм народної старовини. 
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