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Кожен фольклорный meip, зокрема народна теня, мае прямого чи опосередкованого автора 
(aemopie). Шляхом визнання слухацько-виконавською аудиторкю та розповсюдження вуенш 
традицп пкня тддаеться процесу фольклоризаци. 

У давнину переважно селянство репродукувало фольклорш твори. 3 розвитком мкькоi 
культури воно також асимыювало мкький романс. Шзшше значно!рол! у фольклоризаци ni-
сень набули рукописш зб1рнички. На сучасному emani фольклоризаци тддаеться також ав-
торська аматорська пкня, твори, продуковаш засобами масовоI шформаци, друкована про-
дукщя, зразки ктчевог культури тощо. 
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дитория, селянство, мкька культура, мкький романс, рукописш збгрнички, ктчева культура. 

Every folkloric composition, for example folks song, has direct or indirect author (authors). Through 
the recognition listener-peiformation audience and spreading in the oral tradition the song succumb to the 
process of folklorisation. 

In old times mainly peasantry produces folkloric compositions. By development of city culture it also 
assimilates town love song. Later on sizeable role in folklorisation of songs gain handwritten collections. On 
modern period to the folklorisation succumb author's amateur song, compositions, made by mass media, 
printed matte, examples of kitschy culture and act. 

Key wordy: folklorisation, folks song, author's song, listener-performation audience, peasantry, city 
culture, town love song, handwritten collections, kitschy culture. 

Кожен фольклорний TBip, зокрема народна т е н я , мае прямого чи опосередковано-
го автора (aBTOpiB). Шляхом визнання слухацько-виконавською аудитор1ею та розпо-
всюдження в уешй традицп т е н я тддаеться процесу фольклоризаци. 

Процес фольклоризаци шеенних творив у р^зних юторичних епохах розвитку люд-
ства мае свою специфжу. Можна визначити кшька тривалих його «спалах1в» в icTo-
pi'i слов'янства та украшського етносу зокрема. Вони були прямо чи опосередковано * 
пов'язаш з культурними епохами CBiTOBoi культури i завжди певним чином перебували 
пщ впливом загального стану европейсько! культури. 

Найяскрав1ше явище останным — еллшютична культура грецькоУ та шзшше — 
римсько! iMnepift . Бона характеризуеться розквггом дохристиянсько! релетн покло-
н ш н я явищам природи та и божествам, пантеону 6or iB. У тогочасного слов'янського 
населения на територн Укра'ши простежуеться «спалах» розвитку обрядовоси та об-
рядово! n iceHHocTi , поклоншня божествам на л о т природь Обрядовш регламентацп 
пщдавалися Bei явища громадського та особистого життя людини. У пюеншй твор-
40CTi — це перюд формування достроф1чних i мoнocтpoфiчниx форм колисково!, ве-
с1льно1 та календарно-обрядово! niceHHocTi. 

Процес фольклоризацй' новостворених шсень TOfli мав громадсько- регламентова-
ний безособовий характер. Над виконавцями тяжши вимоги регламентованост!, спад-
K0B01 передач! фольклорних TBopie. Для супроводу народження дитини, одруження та 
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CMepTi юнували (i д о а юнують) певш cniBoni колективи, що i'x запрошували на вщпо-
вщш заходи. Вони також брали участь у проведен Hi календарних обряд1в, присвячених 
зимовому та лггньому сонцестоянню, приходу весни, початку та завершению альсько-
господарських po6iT. 

Основною метою обрядових фольклорних TBopiB було привертання до людини по-
тойб1чних сил, прагнення одержати вщ них благословения. Процес фольклоризаци 
обрядових niceHb носив регламентований, обов'язковий характер. Це була своерщна 
школа громадського та культурного виховання, яка зберпала та пщтримувала !нститут 
обрядовое™ i надал1 в часи тривалого середньов1ччя. 

У часи темного cepeдньoвiччя в людськш свщомосп MiuHO закршився страх перед бут-
тям, жорстокютю навколишнього ceiTy. Це призвело до «спалаху» пщвищено! уваги до над-
звичайних, часто трапчних подШ у громадському та особистому жита. Не випадково в Ti 
часи простежуеться схильшсть до ешчних TBopiB: у Сврош — до лицарського та геро!чного 
епосу, у слов'янства — до билин i балад, а згодом i дум, пщвищуеться роль шдивщуального, 
сольного, зокрема й чолов!чого, виконавства. Це перюд кристал1зацп строфжи та астро-
ф1Чно'1 еп1ки в народ Hi й пюеннос™, перюд нашвпрофесшно! народно! творчость 

Ренесанс у Geponi викликав в Укра!ш новий спалах штенсивного творения та фоль-
клоризаци шеенних TBopiB, що вщбивають внутриишй евгг людини, i"i ставлення до 
подш громадського та особистого життя. У центр! уваги творщв та виконавщв опини-
лася необрядова n i c e H H a л1рика, основними персонажами яко! стали евши образи «дь 
вчиноньки» та «козаченька». Образи природ и тепер служать не тотемом, а засобом па-
ралел1зму для б1льш точного та яскравого в1дображення почутт1в та настро!в головних 
геро!в n i c e H b . Лише в родин но-побутовш л1риц1 простежуемо збереження настро!в Се-
редньов1ччя (туги та жорстокост1) у зв'язку з особливктю укладу патр1архально! ciM'i. 

Процес фольклоризацй' тогочасних народних TBopiB вщбувався на емоц1йному piBHi, 
коли в p e n e p T y a p i виконавщв зберналися найяскрав1ш! фольклорн1 твори, розкв1тав ж ь 
ночий одиночний та ансамблевий c n i B з багатоголосним могутн1м сонорним звучаниям. 
Народна т е н я в той перюд набула значения самовираження, емощйно! субшмаци особис-
TOCTi. На цей перюд припадае niK розквггу пюенно! строфжи та посилення i"i розмшття. 

У давнину переважно селянство репродукувало фольклорш твори. 3 розвитком 
MicbKoi культури воно також асимшювало мюький романс. Шзшше вагомого значения 
у фольклоризацй' niceHb набули рукописи! зб!рнички. На сучасному е т а т фольклори-
заци пщдаеться також авторська аматорська п!сня, твори, продуковаш засобами масо-
во! шформаци, друкована продукшя, зразки к^чево! культури та iH. 

Упродовж останшх десятилпъ важливу роль у npoueci фольклоризаци вшграе пи-
семн!сть, рукописи! зб!рнички, друкован! джерела, засоби масово! шформаци, кон-
цертно! практики. У результат такого запозичення в!дбуваеться засвоення фольклор-
них TBopiB, нетипових для мюцево! культури, адже репональнють була завжди визна-
чальним показником у фольклорному npoueci. У народному виконавств! дедал! част1ше 
ос!дають aBTopcbKi твори сучасно! поп-культури. Д!тям сп1вають колисанки, почу™ по 
телев!зору, розважають пюнями з репертуару Л. Сенчино!, С. Ротару та iH. 

У школ1 розповсюджуються KiT4eßi в!ршики та п!сеньки, р!зномаштш пародй". Мо-
лодь п1д птарний акомпанемент продукуе творч!сть радянських та пострадянських 
бард!в, не замислюючись над авторством тсень . На с!мейних i громадських святах зву-
чить як народна автентична т е н я , так i естрадш твори, що насаджуються через гучно-
мовц! на курортах i танцмайданчиках. 

Жарт!влива п1сня у межах будь-якого тсенного масиву укра!нського фольклору 
завжди була початковим проявом ютчево! культури, гумористичного бачення сус-
шльних npoueeiß i прояв!в особистого життя людини. Тому в жаривливШ niceHHOCTi 
переважають мал! форми, що мають низький ступшь фольклоризаци та мало пщда-
ються систематизацй". У цшому i к!тчева n i c e H H a культура мае низький ступшь фоль-
клоризаци, адже створюеться на злободенш мотиви i поки що не мае певно! худож-
ньо! ваги. 
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