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тонкі нюанси місцевого колориту й особливості настрою в живописній 

роботі. Практику спілкування з образотворчим мистецтвом свого краю 

культивують місцеві краєзнавчі музеї та художні галереї. Також необхідні 

умови для залучення молоді до виконання на практиці творчих проектів, 

що відбивають тему патріотичного служіння Батьківщині, національного 

героїзму, великих битв і подвигів відомих полководців та пересічних 

вояків минулого (козацька доба) і сучасності (військові події на Сході 

України). 

Таким чином, образотворче мистецтво в цілому та історичний жанр 

живопису, зокрема – це наймогутніші засоби формування національної 

самосвідомості, освоєння національних традицій, виховання патріотичних 

почуттів учнівської молоді та прилучення її до загальнолюдських 

цінностей. 
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ДРАМАТИЗМ СЕЛЯНСЬКОГО ЖИТТЯ У КРІПАЦЬКИХ, 

БУРЛАЦЬКИХ, НАЙМИТСЬКИХ І ЖЕБРАЦЬКИХ ПІСНЯХ 

 

Розвиток національно-суспільної свідомості, інтеграційні процеси 

українського народу спричинили виникнення окремої групи ліричної 

пісенності, в якій головне місце посідають не особисті родинні проблеми 

чи духовні конфлікти, а всезагальні масові суспільні явища. Сучасні 

процеси духовного відродження викликають глибокий інтерес до пісенної 

творчості представників професійних і соціальних груп. 

https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary
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Бурлацькі пісні неоднорідні за походженням. Бурлаками називали 

людей, що не мали власного притулку або поневірялися на чужині, далеко 

від рідної домівки. Ними ставали втікачі від феодального гніту, але так 

називали і наймитів, що заробляли на шматок хліба по чужих людях. 

Основну групу бурлацьких пісень складають твори про поневіряння 

втікачів від кріпаччини. Більшість бурлацьких пісень пройнята сумними 

настроями, що їх породжувало бездомне життя на чужині, тривожні думки 

про осиротілу родину, жаль за змарнованими молодими роками. 

Бездольне бурлацьке життя порівнюється з ранньою росою:  

Вітер повіє, сонечко пригріє, 

А роса на землю впаде, – 

Ой то так моє життя бурлацькеє 

Та отак марно й пропаде!  

Із глибоким співчуттям змальовується бурлака, що помирає на 

чужині. Образи білих снігів, одинокого дерева зі спущеним гіллям, 

нагнітання різного типу повторів, що підкреслюють самотність бурлаки, 

звертання до такого ж безщасного брата-товариша, пестливо-зменшувальні 

форми слів – усе це надає трагічного звучання пісні «Забіліли сніги»:  

Забіліли сніги, 

Забіліли білі, 

Ще й дібровонька, 

Та ще й дібровонька. 

Заболіло тіло 

Бурлацькеє біле, 

Ще й головонька...  

Окрему групу складають пісні про поневіряння бурлаки в наймах. 

Бурлака «гірко робить, аж піт очі заливає», зазнає незаслужених образ від 

господаря. Ідейно й тематично такі бурлацькі пісні зливаються з 

наймитськими [11, с. 75].  

Глибокою реалістичністю у змалюванні нестерпного становища 

поневоленого селянства відзначаються кріпацькі пісні. Тяжка панщина, 

знущання поміщика і його посіпак, безправність і зубожіння кріпаків, 

протест проти поневолення – лейтмотиви цих пісень, пройнятих 

соціальною непримиренністю і ненавистю до гнобителів. У них із такою 

нещадністю викривалося кріпацтво, що сам собою напрошувався висновок 

про необхідність його знищення. 

Простими й економними художніми засобами змальовуються 

картини, що вражають своєю страшною правдою. Характерні для поетики 

козацьких і чумацьких пісень розгорнуті метафори, образна символіка, 

щедрі зіставлення відступають у кріпацьких піснях перед конкретним, 

точним відтворенням реальних життєвих фактів. Ось звичайний, ніби 

протокольний перелік панських робіт, що їх треба відбути, а як виразно він 

дає відчути безпросвітність життя кріпаків: 
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 Женуть батька в степ косити, 

 Сина молотити, 

 Третю дочку-паняночку – 

 Тютюну садити, 

 А невістку з свекрухою 

 У лан жита жати [20, с. 91].  

У кріпацьких піснях початку XVIII ст. відобразилось посилення 

феодального гніту. Поміщики відбирали у селян навіть неділю – святковий 

день, працювати в який вважалося за гріх.  

Майже в кожній пісні говориться про підневільність, безправ’я 

кріпаків, приниження їхньої людської гідності, про знущання. 

Контрастним зіставленням панських розкошів і зубожіння та бідування 

селян викривається паразитизм кріпосників. У пана-нероби «білії онучі», у 

його дочок і жінки дорогі прикраси й убори, а кріпаки ходять «голі, без 

сорочки», «мало не безштанні», у них «нема в хаті й кішки» [3, с. 85]. 

Народ дав чітке визначення панщини одним словом: панщина-даремщина.  

Аналізовані жанрові різновиди становлять важливий пласт української 

народної пісенності, розвиток кожного з них пов’язаний із певним 

історичним періодом у житті народу. Ці пісні дають узагальнене 

відображення характерних для нього явищ, ситуацій. Найпоширенішими 

мотивами кріпацьких, бурлацьких, наймитських і жебрацьких пісень були 

бідування на чужині, туга за родиною, нарікання на лиху долю. 
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