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Від упорядника
У збірникові вміщено понад 360 зразків українських народних пі
сень1. Серед них 260 зразків з мелодіями. Тематично значна частина
пісень належить до бесідник і кумівських. Хоча їх співають не лише на
хрестинах, однак їх походження завдячує обставинам родильно-хрес
тинної традиції.
До складу збірника долучено 49 зразків колискових пісень. Серед
них 32 з мелодіями (22 різних збирачів та 10 у записах Ярослава Бодака), а також 15 текстів, задокументованих Олександром Малинкою:
співати кота починали на похрестинах — після першого покладення
дитини до колиски. Тому є підстави ставити питання як про генезис
колискових, так і особливо про жанрово-пісенний склад похрестин.
Колискові довершують цілісну картину родин-хрестин: вони є пер
шою духовною сув’яззю, посередництвом якої дитину прилучають до
родинного й громадського побуту.
Збірник не вичерпує варіантів та регіональних відмін родильнообрядових співів. Мета видання — подати в достатньому числі зраз
ків цей вид народної музично-пісенної творчості. Оскільки україн
ська родильно-хрестинна пісенність усе ще не вивчена, як вона того
заслуговує, у доборі матеріалів я мусив почасти вдаватися до гіпоте
тичного відтворення жанрового складу та чинної тематики й мело
дики (докладніше ці питання обговорено у вступній розвідці та ко
ментарях до пісень). Зважаючи на тенденції прискореного занепаду
селянської автентичної традиції, народознавство поширює інтереси
в сторону текстологічних та реконструктивних досліджень. У наш
1
До тому, коли він був вже укладений, пізніше додано ряд зразків та нотні при
клади в коментарях, їх пронумовано з індексами: 97/а або 75-а та ін.
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час слід використовувати й такі джерела як фольклоризм — реставро
вані сільськими жителями традиції, які вони виносять на сцену (запи
си В. Іваннікової) — на оглядах і фестивалях.
Сумна доля традиційних обрядових жанрів, і зокрема родильних
та хрестинних, спершу була обумовлена Руїною (періодом громадян
ських війн та інтервенції 1658-86 pp. Польщі, Туреччини, Росії). На
слідком стали дисперсні переселення з Центральної України та По
ділля на Лівобережжя, що супроводжувалося неминучими в таких
випадках культурними втратами. До цих негативних факторів у XVIII
столітті долучилося покріпачення Східної України та заборони росій
ської православної церкви відправляти українські традиційні народні
обряди. Не випадково родильні й хрестинні пісні були здебільшого
записані на західних землях, переважно на теренах поширення греко-католицької віри. За винятком кількох прикладів кумівських пісень
з Полтавщини та Кубані, я не зміг знайти і подати власне родильні та
хрестинні зразки з Лівобережжя. Тому за змістом і географією збірник
являє собою антологію обрядових пісень староосідлих правобережнозахідних земель2.
За роки радянської влади тиск на народні традиції, і особливо
хрестини, значно посилився. Це особливо негативно позначилося
на на обрядових жанрах. З цих причин нинішній збірник є не лише
зводом родильно-хрестинних пісень, але водночас і реконструкцією
музично-пісенних складників обряду. Для повноти уявлень про родильно-хрестинні традиції до збірника включено також близько 100
пісенних текстів, що були свого часу записані без мелодій.
У вступній розвідці упорядника та коментарях до пісень запро
поновано новий погляд на функції та особливості пісень, об’єднаних
тематикою обрядів родин і хрестин. Своєрідність традиційного пісен
ного складу родин-хрестин, зокрема недостатньо чітке типологічне
2
Попередній збірник правобережно-західного територіального окреслення був
виданий мною 2012 року. (“ Український обрядовий фольклор західних земель. Регіо
нальна музична антологія”. — Вінниця, “Нова книга”). Там, зокрема, вміщено й до
бірку родильно-хрестинних пісень, с. 489-563. Історико-теоретичною метою видання
була генетична проблематика. При її обговоренні обрядові жанри саме західних зе
мель слугували документальним контекстом.
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опредмечення музики (порівняно з календарними жанрами та ве
сіллям) можна пояснити конвіксійними (термін Льва Гумільова) об
ставинами — спілкуванням обмеженого кола людей з однотипним
побутом і родинними зв’язками. Конвіксії, на відміну від інших селян
ських об’єднань і традиційних обрядів, основані не на громадських,
а на компліментарних стосунках (докладніше про це див. у вступній
статті).
У збірнику застосовано аналітичний (формалізований) підхід до
родильно-хрестинних пісенних матеріалів. Почасти це ставлення по
ширюється й на інші сторони обряду, побуту, психології. Критикоаналітична спрямованість збірника потребувала коментарів. їх зміст
торкається тематики, музичної та віршової будови, а також обумовлю
ється текстологічними й критичними підставами.
Додаткова мета коментарів — скерувати увагу читача на родинихрестини як музично-етнографічний комплекс. Останнім обумовлено
часткові виходи у вступній статті поза сфери фольклористики, етно
логії, етномузикознавства, зокрема — в бік обговорення біосоціальних стимулів виникнення родильно-хрестинних пісень та обрядовос
ті. У коментарях також певне місце відведене оцінці хисту, пам’яті
й знань співаків, методів збирання, запису та нотації пісень.
Упорядник увів нумерацію куплетів в усіх піснях (за винятком
строфоїдів і схожого типу нерегулярних побудов). У деяких випадках
задля кращого з ’ясування форми змінено текстову рядковість у стро
фіці записувачів та публікаторів. Але, за винятком виправлення явних
огріхів (вони коментуються), словесні тексти й ритмомелодика пода
ються згідно з джерелами — рукописними чи друкованими.
До всіх наспівів, уміщених в збірникові, над нотним текстом по
дано у цифровому виразі моделі складочислової структури вірша та
музично-ритмічної форми. Цифрове позначення дістало визнання
в українських етномузикологів як наочна форма кодування ритму3.
3Цей метод вжив Климент Квітка у виданій 1926 року статті “Українські пісні
про дітозгубницю”. — Етнографічний вісник УАН, 1926, кн. 3; 1927, кн. 4. К. Квітка
вдався до цифрових символів вимушено — через відсутність у видавництві (на фа
бриці) нотних знаків. Але наприкінці XX ст. цифрове позначення ритму прижилося
серед українських етномузикологів як зручна форма кодування ритму.
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У збірнику застосовано цифрові символи: ^ = 1; J = 2; J • = 3; J = 4.
У деяких випадках ці цифри-символи вживаються у подвійному збіль
шенні або зменшенні, що не впливає на типологічну сутність моделі.
Переважно це викликалося потребами уніфікувати лічильні одиниці
та звести ритмічну модель до варіантів із двох-чотирьох щойно вказа
них цифр. До деяких текстів, поданих без мелодій, внаслідок неясно
сті форми (вірогідно, їх було записано з переказу) подані складочислові схеми слід розглядати як гіпотетичні.
Трійкові ритмічно-часові конфігурації є похідними від парних рит
мів (метрів). Історично так і є: ямбічно-хореїчні конфігурації ритму —
породження середніх віків4. У фольклорній традиції трійкові ритми
закріпилися переважно як перетягання в пірихіях J J кожної другої
складоноти на зразок: J 1J, тобто через ямбізацію ритму. Хореїчні ж фі
гури J
— це вже переважно вплив вальсу. Беручи до уваги істо
ричну та формотворчу вторинність ритмічної третності, при створенні
моделей ритму в основу покладалося, за окремими винятками, бінарне
кодування {* J
Це відповідає потребі виявити ритмоструктурні
архетипи з погляду теорії музики та історії генезису народнопісенної
ритміки.

= J"J).

4
В авторській музиці Західної Європи XII—XIII століть використовувалися так
звані модуси, основані на принципах тридольності.

Анатолій Іваницький
Чоловік тричі
дивний буває:
коли народжується,
коли одружується
і
коли помирає.

Н а р о д н а .іл ч)рість

Пісні з родин і хрестин:
джерела та проблематика
Преамбула
Заголовок “Пісні з родин і хрестин” засвідчує їх належність до ро
дильного обряду. На відміну від дотеперішніх публікацій, я свідомо
обрав функційне уточнення: “з родин... ” — і відмовився від пошире
ного прикметниково-тематичного означення “хрестинні (хрестильні,
родильні) піснГ. В ідеалі назва мала би поширюватися не тільки на
тексти, але й передбачати урахування музичних ознак, показових для
родин і хрестин. Однак музиці цього обряду бракує канонічних наспі
вів, — як, наприклад, ладкання у весіллі.
Критерії добору зразків до рубрики “хрестинні пісні’' засновува
лися від XIX століття на змістові, свідченнях записувачів або співаків.
Безумовно, добір самими співаками пісенних текстів до родин і хрес
тин спирається на тематику. Однак постають питання: а якими підста
вами керувалася народна обрядова традиція при доборі музичних скла
дових? Що обумовлює їх зв’язки з етнографічним комплексом?
Розглянути пісенність родин і хрестин (почасти й самого обряду)
мене спонукали дві причини. Перша — їх недослідженісгь. Друга —
при розгляді цієї обрядовості виникали думки не лише про особли
вість самого обряду, але і його музичної обслуги. Відсутність емблемності музики в родинах і хрестинах — нехарактерне, виняткове, навіть
загадкове явище в типології українського обрядового фольклору.
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При укладанні збірника й вивченні зібраних матеріалів мною зро
блено спробу відповісти на два, як на перший погляд, прості питання:
що і чому співається на родинах і хрестинах.

Джерела
Перші українські хрестинні пісні опубліковано польськими ет
нографами у 30-х роках XIX століття, а саме — два варіанти тексту
“А ми прийшли з Божого дому”. Перший з позначкою “Ze chrezcin”
оприлюднено Вацлавом Залеським 1833 року1. Другий зразок, близь
кий за лексикою та змістом, видав 1839 р. Жеґота Паулі2. З відомих
варіантів цієї тематики (повернення кумів із церкви з немовлям та
святкові гостини) текст має споріднені версії на Лемківщині (в Яко
ва Головацького, ч. II, с. 140), в Галичині та на Поділлі (в Павла Чубинського, т. 4, № 4 А, Б). Це окреслює значну географію цієї пісні
у XV III-X IX століттях і викликає подив, як на таких величезних від
станях засвідчуються близькі варіанти. Вірогідним може бути припу
щення, що архетип цієї пісні виник в середовищі праслов ян — ще до
їх розселення, а далі християнізувався.
Комплексно-етнографічний нарис, де тексти хрестинних пісень
подаються разом з описом обставин їх виконання, вперше створив
1854 р. Опанас Маркович. На хуторі Петрушівка Борзнянського повіту
з розповіді кріпосної селянки Палажки Кітчиної він записав обряди
родин, хрестин і похрестин. Мовні особливості оповідачки, що важ
ливо, О. Маркович зберіг. На сторінках опису обрядодій вміщено вісім
пісенних текстів3, які співаються на хрестинах. До родин і похрестин
співачка пісень, очевидно, не подала.

1Piesni polskie і rnskie ludu galicyjskiego. Z muzyka instrumentowana przez Karola
Lipinskiego. Zebral і wydal Waclaw z Oleska. — We Lwowie, 1833, c. 4 7 ^ 8 .
2Pauli Zegota. Piesni ludu ruskiego w Galicyi. I [Lwow], 1839, c. 60-61.
3Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича //Атрибуція автогра
фів, упоряд. та передмова і приміт. О. І. Дея. — К., 1983, с. 160-168.
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У томі четвертому “Трудов...”4 Павла Чубинського під рубрикою
“Родины и крестины” спершу подано прикмети вагітності, далі описано
акушерські дії, народження дитини, а потім вміщено 11 пісенних тек
стів. Після опису родильно-хрестинної обрядовості відразу подано вели
кий звід колискових — 40 пісень. Із 40 текстів — 23 про кота. Звернемо
увагу: це не випадково. Пізніше Олександр Малинка (див. трохи нижче)
писав, що перш ніж покласти немовля до колиски, туди клали кота і спі
вали йому колискові (за даними О. Малинки, до півтора десятка). Потім
відпускали кота і клали до колиски дитину, продовжуючи спів.
У 1981 році автор цих рядків був в експедиції у селі Луб’янка По
ліського району Київської області. Коли я запитав жінку про колиско
ві пісні, вона несподівано, з мого погляду, визначила воднораз і жанр,
і тематику, сказавши: “Це про кота” (з наголосом на першому складі).
Образ кота й сама тваринка та початок співу колискових пісень розгля
далися в традиції як завершальна частина уродин-хрестин, а також як
магічний оберег.
В один час із “Трудами...” П. Чубинського Яків Головацький 1878
року видав “Народные песни Галицкой и Угорской Руси” . Тут бачимо
досить численний масив — 23 тексти лемківських хрестинних пісень
з Сяноцької округи. Наприкінці розділу вміщено дві колискових піс
ні5. Опису обрядів немає.
Особливо докладний етнографічних опис обрядів родин і хрес
тин з містечка Мрин Ніжинського повіту здійснив в останній чверті
XIX ст. Олександр Малинка6. Подав також з урахуванням дій 30 тек
4Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, сна
ряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-западный отдел.
Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. Том четвертый. Обря
ды: родины, крестины, свадьба, похороны. Издан под наблюдением д. чл. Н. И. Косто
марова. — СПб, 1877.
5Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть
И. Обрядные песни. — М., 1878, с. 133-142.
6Відомості про цього етнографа див.: Прозовий фольклор села Плоске на Чер
нігівщині: Тексти та розвідки / [Упоряд.] О. Бріцина, І. Головаха. Див. там матеріа
ли до життєпису О. Малинки (7.08.1865-22.05.1941): Сергій Якимович. Малинка
[0]лександр Никифорович (некролог).— К., 2004, с. 349-359. Публікація Галини
Довженок за фондами ІМФЕ, рукопис С. Якимовича датовано 11.06.1941 р.

11

стів хрестинних пісень і наприкінці заключною добіркою — 15 колис
кових. Записувач (О. Малинка) розглядає і подає, що особливо важ
ливо для цілісного розуміння хрестинного обряду, колискові пісні як
органічну частину похрестин .
Праця О. Малинки надає документальні підстави для розуміння
родин-хрестин як звичаєвого обрядового комплексу, який обіймає та
кож і колискові пісні. О. Малинка подав запис обряду з одного села.
При цьому задокументував його, не вдаючися до реконструктивного
відтворення обряду, в той час як деякі інші публікатори зводили доку
пи матеріали різного часового й територіального походження ще тоді,
коли обряди побутували в їх цілісності8.
Спостереження О. Малинки обіймають чотири складові обрядо
вості родин і хрестин:

1.Етнографічний бік обряду (який є провідним тлом для
трьох наступних);
2. Тексти пісень, які стосуються родин;
3. Тексти, що співають на хрестинах;
4. Тексти колискових, які співають котові, а потім дитині, коли
кладуть її до колиски.
Відзначений уперше О. Малинкою зв’язок колискових пісень із
хрестинними підтвердив згодом Філарет Колесса (і відзначив пара
лелі між їх структурними ознаками), також Василь Кравченко9 і деякі
інші записувачі, у тому числі є кілька підказок у текстах хрестинних
пісень. Обговорюючи зібрані ним народні пісні Підкарпатської Руси,
7Малинка А. Родыны и хрестыны (материал собран в м. Мрине Нежинского уез
да) // Киевская старина. Т. LXI, 1898 г., апрель, май, іюнь, с. 254-286. Мрин — міс
течко на правому березі р. Остер. За Гетьманщини був центром особливої сотні ні
жинського, потім — київського полку. У Мрині народився Олександр Малинка.
8Так подано родини-хрестини в “ Трудах этнографическо-статистической экс
педиции...", т. 4. До реконструкції дослідники змушені вдаватися переважно у двох
випадках: або коли ставиться мета відтворення максимального узагальнення (напри
клад, при учбовому викладанні фольклору), або за умов, коли обряд вийшов з ужитку
(забувся). Є ще й третій випадок, який належить до популяризації: відтворення обря
дів на сцені.
0Див. останній розділ “Пісні при колисці”, коментар на початку.
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ф. Колесса зауважив, що з хрестинними “...музичною формою тісно
зв’язуються приколискові пісні” 10. І ще в іншому місці: “Приколиско
ві пісні ч. 22-26 [номери у збірнику Ф. Колесси] долучено до хрес
тильних, з якими вони тісно в ’яжуться формою вірша й характером
мелодії” 11. Саме тому два види фольклору, як належні до хрестинного
обряду, було вміщено Ф. Колессою під спільною рубрикою "V. Хрес
тильні й приколискові пісні”.
***
Огляд етнографічної літератури до /ередини XX ст., присвяченої
родинам і хрестнам, зроблено в монографії Наталії Гаврилюк. Опи
си систематизовано на підставі картографування звичаїв та обрядів12.
У розділі “Територіальне поширення традиційних явищ та комплексів
родильної обрядовості. Кінець XIX — початок XX століття” означено
рубрики:

1. Народження та найменування дитини. Відвідини породіллі
та святкування родин;
2. Обряд очищення (в тому числі “зливки”);
3. Вибір кумів. Обряди напередодні хрестин;
4. Звичаї та обряди, пов’язані з обідом на честь новонаро
дженого (хрестини);
5. Обряд постриження (через рік).
Огляд обрядовості Н. Гаврилюк здійснила за щойно наведеним
планом. У роботі, однак, немає звертань до пісенних матеріалів. Це
звужує огляд. Співані на родинах та хрестинах тексти є вагомим ет
нографічним джерелом і містять багато естетичних, психологічних
та побутових відомостей. Насамперед це торкається 4-ї з означених

10Народні пісні з Підкарпатської Руси. Зібрав і зредагував Ф. Колесса. Мелодії
й тексти. Відбитка з Наукового Збірника Тов. "‘Просвіта’ в Ужгороді, річник XIII—
XIV — Ужгород, 1938, с. 50.
" Там само, с. 70 (виноска).
12
Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам
родильной обрядности украинцев). — К., 1981.
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щойно рубрик — “Хрестини”. Але в багатьох регіонах пісні звучать
і під час святкування родин (1-ша рубрика у Н. Гаврилюк).
Зупинимося на деяких етнографічно-побутових ознаках обрядів,
описаних Н. Гаврилюк. Вони додадуть аргументів до стверджуваної
в нашій статті думки про родини і хрестини як специфічний етнографічно-пісенний комплекс, відмінний від інших календарних та родин
них звичаїв.
Відвідини породіллі та родини (як свято й привід до спілкування)
в одних місцевостях належали до різних дій, в інших становили єдине
ціле (наприклад, на Волині, Поділлі, більшій частині Херсонської та
Київської губерній). Зокрема, на Волинському й Київському Поліссі
існував звичай приходити на уродини кожного недільного ранку впро
довж двох — шести тижнів13. Немає сумнівів, що там багато співало
ся, у тому числі й колискових. На правобережному Подніпров’ї звичаї
відвідин породіллі й святкування родин почали помітно згортатися
у XX ст.
Не в усіх регіонах, але часто (кілька століть тому це, очевидно,
було явищем загальним) “...ім’я вибиралося через посередництво баби-повитухи до хрещення дитини” 14. Священику несли хліб, пшоно,
курку. Інакше дитина могла отримати незвичне, незручне ім ’я 15 (як
Нимидора-Минодора з повісті Івана Нечуя-Левицького “Микола Джеря”). Зрозуміло, що це негативно впливало на настрій сім’ї й гостей,
а згодом над підрослою дитиною могли збиткуватися товариші.
Н.
Гаврилюк, спираючись на матеріали північноукраїнських об
ластей, вказує на значну давнину обряду родин (як вона вважає, ще
з часів материнського роду). “Ці звичаї не залежали ні від дня хрес
тин, ні від хрестинного обіду, що у свою чергу підкреслює стійкість їх
самостійного родинно-громадського значення на фоні патріархальних
13Там само, с. 77.
14Там само, с. 71.
153 подібним трапилося мені зіткнутися на Київському Поліссі, в с. Луб’янка, на
початку 1980-х pp. Опитуючи співачок пенсійного віку, я із здивуванням почув такі
наймення, як Ольга Ісаківна, Катерина Абрамівна, Лідія Йосипівна тощо. Обережно
поцікавився, звідки такі імена їхніх батьків. “Дак були бідні, попові нічого було не
сти — якіхось п’ять яєць, то він оттак хлопців і поназивав” (тобто, їхніх батьків).
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стосунків та постійного прагнення церкви послабити значення старо
давніх традиційних звичаїв” 16.
В обряді очищення баби-повитухи й породіллі (“зливки”) “...спе
цифічно поєднувалося реальне — погляд на дійсну здатність води
змивати усякий бруд, та релігійно-містичне — уявлення, пов’язані
з вірою в надприродні очисні, цілющі охоронні властивості води, що
зберігали сліди язичницького пошанування явищ природи” 17.
В етнографії також обговорюється тема походження інституту
кумівства18. Як припускає М. Косвен (його думку наводить і поді
ляє Н. Гаврилюк), на стадії переходу від матріархату до патріархату
обов’язки захисника дитини покладалися на рідного брата породіллі.
З приходом християнства церква поступово перебрала на себе цілий
ряд колишніх звичаєвих (насправді юридичних) функцій: весільне
вінчання, колядування (у Почаєві було створено у XVIII ст. церковні
коляди), петрівки (пристосовані до Петра й Павла) тощо. Так сталося
й із хрестинами та інститутом кумівства.
Центральною частиною обрядів прилучення новонародженого до
роду є обід на честь немовляти — хрестини. Хрестини відмежовують
попередні події акушерського та біологічного порядку від юридично
го вступу новонародженого в громадський стан. Започатковується
соціальне життя немовляти та зміни в статусі його батьків та ново
обраних родичів — кумів. Нарешті, хрестини (також похрестини і бе
сіда — там, де вони відокремлені від хрестин) вводять у драматургію
обряду музику (спів, танець, зрідка інструментальну гру).
Н.
Гаврилюк у монографії вказує (що важливо) на явища магіч
ного порядку. Розбивання горщика з кашею, обряди з пирогами, кала
чами, узваром, квіткою — це символіка землеробства та плодючості,
зв язки шлюбної\ родильної та аграрної магії. Дослідниця пише, що
обряди на хрестинному обіді історично пізні, вони виникли “в ході
розвитку патріархально-общинних стосунків”. Але останнє вона не

16Там само, с. 88.
17Там само, с. 89.
18 Косвен М. О. Кто такой крестный отец 11 Советская этнография, 1963, № З,
с. 95-107.
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хронологізує. Шкода, бо такі визначення (матріархат, патріархат) не
орієнтують у часі, належать до розпливчастих загальників історичного
матеріалізму.
' Церковне хрещення й хрестинний обід у відомих нам ознаках
XIX— XX століть склалися, напевно, не раніше пізнього Середньовіч
чя Підомо, що навіть церковне вінчання остаточно ствердилося в гір'іі\ і ■’ та лісистих місцевостях України лише від XV століття. Логічно,
що й обряд церковного хрещення та хрестинні звичаї встановилися
також не раніше цього часу. Але обряди відзначення родин (зокрема,
як різновид ініціації), безумовно, мають набагато давніше — як міні
мум, неолітичне або й мезолітичне походження.
Про це Н. Гавр"люк пише, натякаючи на рудименти в обряді: “Од
нак уявлення, ші
кать в їх основі, зберегли сліди найдавніших віру
вань, спершу пов'л аних з язичницькими пожертвами, — частуванням
з приводу народження дитини. Як приклад найбільш виразного руди
мента цих вірувань, слід розглядати зв’язок обрядових функцій бабиповитухи та ритуальних предметів-символів і наїдків-частувань. По
рушення таких зв’язків — один із суттєвих показників трансформації
традиційних уявлень, скорочення та втрати ритуальних елементів ма
гічного значення. Цей момент важливий для розуміння особливостей
стадіального розвитку тієї чи іншої форми обряду” 19. В усіх обрядодіях провідну роль відіграють жінки. Лише на пострижинах на перший
план виступає батько. Дослідниця наводить думку Любора Нідерле,
який припускає, що обряд пострижин символізує перехід дитини під
опіку батьківського начала20. Тут простежується один із реліктів давньоязичницької Ініціації стосовно новонародженого чоловічої статі.
А ініціальний спів, зокрема, засвідчено Оскаром Кольберґом на По
кутті: ‘ Як вітають з прилученням немовляти до роду, співають” (при
мітка до пісні “А в мижи, в мижи сам Господ лижит”, див. № 155).
В історико-етнографічному дослідженні “Холмщина і Підляшшя”
міститься коротка стаття Валентини Борисенко про хрестини. Зокре
ма, авторка зазначає, що колискові пісні “...співали дітям від перших
14Іаврп.иок Н. К. Картографирование явлений духовной культуры..., с. 163-164.
2і) Надерле Л. Славянские древности. — М., 1956. с. 183.
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днів народження [...]. За формою та змістом ці пісні близькі до на
родних замовлянь. їх можна було співати навіть у піст, коли на інші
пісенні жанри накладалася заборона. Колискові пісні з Холмщини
й Підляшшя такі ж, як і на Поділлі, Поліссі, Волині”21. Отже, тут та
кож наголошується на зв’язках колискових пісень з обрядом похрес
тин, хоч і в дуже загальних висловах (“співали дітям від перших днів
народження”).
2007 р. Ганна Сокіл видала збірник “Хрестинні пісні”22. Це перша
в літературі українського фольклору монографічна збірка відповідної
тематики. Вона містить 142 пісні, з них 57 з мелодіями (38,2 %).
В основу рубрикації упорядницею було покладено два принципи:
літературознавчий (за змістом текстів) і етико-естетичний. Згідно з
останнім тексти згруповано за категоріями піднесеного (в рос. мові
возвышенного) — величання головних дійових осіб, та комічного —
гумор стосовно насамперед кумів. Рубрикація має такий вигляд:

1.
2.
3.
4.

Величання коваля (журавля) як творця;
Величання бабусі, породіллі, немовляти;
Величання господарів і гостей-кумів;
Куми, їхні стосунки.

Із зовнішнього погляду з цим до певної міри можна погодитися
(врешті, жодна класифікація не є бездоганною). Однак при перегляді
змісту текстів з ’ясовується невідповідність етики й тем словесних об
разів заявленому у перших трьох розділах гаслу “величання”.
Розглянемо перший розділ “Величання коваля (журавля) як твор
ця”. Вісім із його 10 пісень просякнуто гумором. Але ж величання
належить до піднесеного, тоді як гумор, жарт — сфера зниженого
(комічного). І дійсно: в піснях (с. 26-31) дотепно й різноманітно обігрується акт запліднення і його наслідки. Коваль кує дитину, бовдур
(комин) цьому сприяє, куму й бабу везуть на пиво. Останні 3 пісні
розділу торкаються образу журавля. Однак журавель — це фалічний

21Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження / Ред. кол.: В. Бо
рисенко та ін. — К., 1997, с. 284.
22Хрестинні пісні /Зібрала та упорядкувала Ганна Сокіл. — Львів, 2007.
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символ і дійсний зміст пісень — відтерміновування початку шлюбно
го життя після пологів (до шести тижнів): про величання не йдеться.
Отже, пісні про журавля метафорично відтворюють уявлення і тради
ції народної медицини — гігієни й санітарії.
Аналіз текстів не залишає місця величанню й в інших розділах.
Тому рубрикацію збірника і принципи його упорядкування слід визна
ти невдалими. Етика величання взагалі не властива традиційній селян
ській психології23. Позитивним є те, що були оприлюднені самі фоль
клорні матеріали.
Від лемківської співачки Анни Драґан24 (переселенки з с. Розділля
Ґорлицького повіту Краківського воєводства) Ярослав Бодак записав
оповідь про хрестини — як вони відбувалися перед Другою світовою
війною на Лемківщині, та 31 пісню з мелодіями. Такий комплексний
запис родин (обрядовість, пісенні тексти, мелодії) є поки що єдиним
в українській фольклористиці. Події хрестин та родин засвідчено зага
лом ті ж, що й в інших записувачів і дослідників: об’єкти етнографії
(вагітність, роди, купання немовляти) та дві складових хрестинної бе
сіди (родовини й корчма — застілля зі співами). На Ґорличчині відзна
чено таку послідовність подій:

1. Вагітність — із численними прикметами поведінки та осто
рогами (часто забобонного характеру);
2. Роди за участю бабки;
3. Запросини кумів;
23 Певні знаки величання можна відшукувати в колядках. Але, якщо уважно про
аналізувати тексти, стає зрозумілим: “величання” торкається людей переважно через
гіперболічні порівняння, — отже, в гумористичному ключі. По-справжньому елементи
величання в колядках стосуються природи, понадлюдських сил (язичницького Даждьбога — приспів “Ой дай, Боже!”). Люди ж у колядках (господар, дівчина та ін.) — явно
не об’єкт величання, а суб'єкт поздоровлення, честування, вітання (що не одне й те
ж). Величання в селянському спілкуванні — це здебільшого доброзичливо-іронічна
гіпербола. Шукати й пояснювати слід питомі закони естетики й етики фольклору, а не
докладати механічно поняття, опрацьовані на зразках писемної творчості. Між іншим,
у пісенних текстах фольклору слова велич, величання взагалі відсутні.
24Записи від Анни Драґан (660 зразків) опубліковано: Бодак Ярослав. Лемківщино моя мила... Пісні Анни Драґан з Галицької Лемівщини. — К., 2011. На с. 25-26 по
дано короткий опис обряду хрестин та вміщено на с. 144-146 шість пісень.
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4. Хрестини найближчої неділі;
5. Купання немовляти;
6. Родовини (застілля) — після хрестин, як правило, у той же
день;
7. Корчма (там продовжували родовини, щоб не втомлювати
породіллю).
Досвідчена баба-повитуха приймала роди, доглядала породіллю
перші дні та уперше купала дитину. Хрестини (кстини) відзначалися
урочисто. Кумів найчастіше запрошували з числа молодих подружжів.
Багатші запрошували декілька пар (траплялося до 20-ти). Головною
була перша пара, їх звали нанашко й нанашка. Дитину хрестили най
ближчої неділі. Наступного дня після хрестин дитину клали до колис
ки, співаючи колискових пісень. Після церковних хрестин відбували
ся родовини. Першими приходили хресні батьки, приносили закуску
й горілку. Поступово сходилися інші гості, також з подарунками. їх ві
тали гудаки (музики), грали марші перед вхідними дверима. Коли гос
ті зібралися, баба-повитуха і хресна мати починали співати належні
пісні.
Перейдемо до білоруських видань.
1971 року білоруською Академією наук було видано збірник “Радзінная паззія”25. У ньому 512 текстів, з них 85 з мелодіями (16,6 %).
Але тексти № № 416-512 — звичайна наспівна лірика, зведена в ру
брику “Уласна бяседныя”, серед них 28 з мелодіями. Якщо їх відраху
вати із загального числа наспівів, то кількість пісень з музикою змен
шиться до 57-ми — стільки ж, як у згаданому збірникові Ганни Сокіл.
Отже, статковість білоруської родильно-хрестинної пісенності пред
ставлена в книзі в основному текстами.
В упорядкуванні збірника проведено, як пише М. Гринблат, “прин
цип тематично-функційний”26. Він виглядає таким чином. Визначено
дві кількісно нерівноцінні частини, які обумовлені формою та змістом:

25
Радзінная паззія II Укладанне, сістзматьізацьія тэкстау, уступны артыкул
і каментарьй М. Я. Грынблата. Падбор нот, характарыстыка напевау і музычны
каментарый В. І. Ялатава. — Мінськ, 1971.
26Там само, с. 15.
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хрестинні пісні та (друга) приспівки, примовки, ж арти. Нас цікавить
перша частина, яка є головною: хрестинні пісні. Її рубриковано так:

1. Про породіллю й батька дитяти;
2. Про дитя і дбання його долі;
3. Про бабу-повитуху;
4. Величальні пісні до бабки й кумів;
5. Жартівливі пісні до бабки й кумів;
6. Хрестинні бесідні пісні
А. Застільні
Б. Власне бесідні.
Але в рубрикації не бачимо родильних пісень. А слід би. Білоруські
матеріали цілком це дозволяють. І оголошений М. Гринблатом функційно-тематичний принцип упорядкування збірника це навіть перед
бачає. Тому було би не зайвим бачити зібрані докупи родильні пісні,
які у виданні розпорошено серед інших розділів.
Звернемо увагу на таку особливість: величальним пісням відве
дено лише один розділ — 4. Пісні до бабки й кумів. Незважаючи на
моє принципове неприйняття цієї етичної категорії в докладанні до
фольклору, мушу визнати, що М. Гринблат підійшов до підбору пісень
у цей розділ з великою уважністю. Стосовно мого розуміння “величальності” у фольклорі я висловився вище. Але якщо (а так насправді
і є) чуже фольклорові поняття “величальності” замінити такими від
повідними селянській психології поняттями, як честування, вітання,
тоді репертуар цього розділу несуперечливо окреслюється за змістом
і функціями. І далеко не зайвим при цьому буде підкреслити гуморис
тичний підтекст цього “честування-величання”27. Наведу зразок з бі
лоруського фольклору:

27
Наголошую ще раз: справжнє величання царів, героїв тим більше богів абсо
лютно несумісне з іронією (за таке позбавляли голови, а вже, як мінімум, — пова
ги). Приклади — “Одісея” та “Іліада” Гомера, “Енеїда” Вергілія. Зате в пізніші часи
“Енеїді” особливо “поталанило” на гумористичні переспіви. У нашій літературі відо
ма “Енеїда” І. Котляревського. У цьому простежуємо появу свідомого протиставлен
ня в освічених колах суспільства прекрасного (величного) та зниженого (комічного).
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Венаград наш на дварэ!..
Так наша бабка,
Так наша любка на куце.
Як золат персцень шаруюць,
Так нашу бабку шануюць.
Бабка мая, любка мая,
Венаградау цвет!28
Бабцю порівнюють з виноградом “на дварэ”, навіть виноград
ним цвітом: це доброзичлива, але все ж таки усмішка... Який тут вже
може бути “виноградний (чи інший) цвіт” стосовно понівеченої віком
і тяжким життям старої жінки... А те, що бабцю “як золот перстень
цінують” (чистять— шаруюць, доглядають, — честять, а не “велича
ють”), — це звичайна людська дяка за її вміння й поміч.
Том відкривається вступною статтею М. Гринблата “Беларуская
радзінная паззія”. На початку М. Гринблат зазначає, що родильні та
хрестинні пісні займають особливо вагоме місце в білоруському фоль
клорі. І нижче порівнює: “...звертання до спеціальної літератури пере
конує, що російському фольклору хрестинні пісні не властиві, в уся
кому разі не утрималися в ньому від стародавніх часів. Те ж можна
сказати й про український фольклор. В загальних курсах та оглядах
уснопоетичної творчості українського народу хрестинні пісні так само

У фольклорі ці дві категорії ще не були розділені. Тому ми й натрапляємо в одному
й тому ж народно-пісенному творі на суміш елементів і піднесеного, і комічного.
Існує думка, що український фольклор сумовитий, меланхолійний тощо. Вона ви
никла на початку XIX століття на підставі вибіркового ознайомлення перших запису
вачів і публікаторів із зразками пізньої лірики, і ще більше — із піснями-романсами
авторського (анонімного) походження, на зразок “Взяв би я бандуру”, “Да зелен явір
на воду схилився”, “Чорнії брови, карії очі” тощо. Поглиблене знайомство з україн
ським фольклором засвідчує, що в кожному жанрі (в тому числі в думах, і навіть у го
лосіннях, а про календарний фольклор і мови немає) наявний той чи інший відсоток
гумору та поєднання різних відтінків піднесеного, прекрасного, профанного, коміч
ного тощо. Що ми й бачимо на невдалих прикладах класифікації родильних і хрес
тинних пісень за категорією “величання”: буквально, що не візьми з “величальних”
текстів (про мелодії вже й мови нема), як тут же стикаємося з профанним і комічним.
28Радзінная паззія, № 133.
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не фігурують”. І ще: “Основний вид родильної поезії — хрестинні піс
ні — залишився здобутком тільки білорусів”29.
Щодо російського фольклору твердження справедливе. На сучас
ній адміністративній території Російської Федерації рідкісні хрестинні
пісні засвідчено лише в прилеглих до Білорусії землях — передусім
на землях, здавна осілих білорусами — наприклад, на Смоленщині
та Брянщині (“песні ксцінньїя” — слово, невідоме в російській мові).
Тобто, носіями цих пісень (й інших) були і є нащадки селян-білорусів.
М. Гринблат також припускає, що наявність родильно-хрестинних пі
сень на інших сусідніх землях — у поляків, литовців, латишів — мож
на пояснити білоруськими впливами. Не виключено. Проте це твер
дження потребує окремого досліду. Можливо, це спадок коли б ще не
індоєвропейських часів.
Що ж до обмалі хрестинних пісень в Україні, твердження М. Гринблата однозначно помилкове. У радянській Україні дослідження ро
дильно-хрестинної пісенності та обрядовості перебувало під іде
ологічною забороною. Саме через це в усіх тогочасних виданнях
українського фольклору навіть не було рубрик цієї тематики, а кумів
ські вміщувалися серед жартівливих пісень30, бесідні — серед лірич
них.
З тих же причин в лекціях з українського фольклору був відсутній
розділ про родини й хрестини. І тільки з цих причин. Тому що записи
О. Марковича, О. Малинки, І. Бірецького (опубліковані в Я. Головацького), видання П. Чубинського, О. Роздольського — С. Людкевича,
Ф. Колесси, К. Квітки — Лесі Українки були надруковані й добре відо
мі фольклористам. Записи з мелодіями Г. Танцюри, М. Гайдая, В. Харківа перебували на обліку у відділі фондів ІМФЕ і так само були до
ступні дослідникам. До цього списку долучаються також публікації
Вацлава з Олеська, Жеготи Паулі, Оскара Кольберга. А це не так вже
й мало — близько 100 зразків, з них більше половини з мелодіями —
майже стільки, як у щойно названому збірникові білорусів. Коли б не
29Там само, с. 6, 9.
30 Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упоряд.: О. І. Дей та ін. — К., 1967,
с. 659-692.
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ідеологічні шори, цих матеріалів було більш аніж досить для побудови
лекційних тем — як філологічних, так і музикознавчих, а також науко
вих, у тому числі дисертаційних розвідок.
В українській традиційній культурі, особливо західних земель (Во
лині, Галичини, Закарпаття, Лемківщини, Підляшшя, Поділля, Поліс
ся, Холмщини) в публікаціях ХІХ-Х ХІ століть та за архівними фон
дами простежується масив із сотень текстів родильних, хрестинних,
кумівських та бесідних пісень. Його остаточно не обраховано. Але
можна вже зараз стверджувати: він кількісно не поступається біло
руським записам. Зокрема, про це говорить і наш звід, хоча він далеко
не вичерпує усі друковані й фондові (особливо текстові) архівні мате
ріали. Така мета й не ставилася31, та вона на сьогодні й нереальна, зва
жаючи на розпорошеність фондових матеріалів і брак чіткого обліку.
Але й у такому далеко не вичерпному вигляді в нашому нинішньому
виданні число наспівів вчетверо перевершує їх кількість у білорусько
му томі “Радзінная паззія”.
З-поміж індоєвропейських народів найбільший обсяг пісень про
родини й хрестини показовий для білоруської та української фоль
клорної спадщини. Наші спільні пращури сусідили, як мінімум, з ча
сів пізнього неоліту. А взагалі-то український і білоруський етноси
є двома складовими одного суперетносу зі спільною історією та куль
турою. Зокрема, в лексиці білорусів налічується десь 20 слів, яких не
має в українській мові. Різниця між нашими мовами зводиться до фо
нетики й артикуляції. У білоруському та українському фольклорі дуже
великий відсоток спільних поетичних мотивів32. Що ж до пісенних
ритмоструктурних типів — то вони взагалі ідентичні. Кількісно білорусько-український суперетнос, від якого на початку II тисячоліття
31 Матеріали, що зараз подаються мною у вигляді тематичного збірника, покли
кані створити достатнє уявлення про цей шар української обрядовості, насамперед
його музичної частини. Вони є достатнім пісенним зводом для постановки пізнаваль
них питань та дозволяють ставити завдання пошуку відповіді на причини, історію,
специфіку та умови виникнення родильно-хрестинної пісенності та обрядовості.
32Наприклад, серед білоруських та українських суспільно-побутових пісень налі
чується 80 % спільних тем і сюжетів. Див.: Петровская Г. А. Белорусские социальнобытовые песни. — Минск, 1982.
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нової ери відкололася частина, що помандрувала на північний схід
і поклала початок російському народові, становив на той час найбіль
ший в Європі етнічний масив.
* У передмові М. Гринблата є таке зауваження: “Відомі українські
жартівливі пісні про кума й куму можуть слугувати свідченням того,
що й український фольклор мав родильну поезію”33 [курсив мій. —
А. /.]. Ще раз уточнимо: не просто “мав”. Цей вид фольклору (жартів
ливі кумівські пісні) скеровує увагу на причини й джерела походження
вельми своєрідного відтинку гумористичних співів, а саме: в обста
винах родильної обрядовості. Не було би цієї обрядовості — не було б
і жартівливих кумівських пісень.
Українські упорядники фольклорних збірників зараховували
(і продовжують зараховувати донині) кумівські і значну частину бесідних пісень до тематичного різновиду жартівливих. Це, врешті, не
викликає заперечень, коли за основу береться лише словесний зміст.
Фольклор — система складна і поняття жанрів далеко не однозначне.
Однак при такому підході залишається поза увагою справжня громадсько-історична причина постання профанної (гумористичної) частини
хрестинних співів.
М. Гринблат також розглянув публікації, де вміщено відомості
про родини, хрестини та подано відповідні пісні. Він поділяє погляд
М. Косвена на роль брата породіллі як захисника новонародженого.
Звідси (припускається) бере початок пізніша інституція кумівства.
У цілому огляд М. Гринблатом літератури обертається головним
чином навколо етнографічного боку хрестин, звичаєвості та змісту
й поетики пісенних текстів. Нам немає потреби заглиблюватися у сфе
ри, які є предметами етнографії та літературознавства. Ця емпірична
література цінна наслідками документування традиції, але небагато
дає для теоретичних роздумів та наукових гіпотез34.
33Радзінная паззія, с.8.
34 Процитую думку, яка належить природознавцеві, — людині, причетній до екс
периментальної науки. Американський науковець Дональд Еббот писав: “Гіпоте
зи корисні вченим. Вони являють собою попередні спроби вирішити проблеми або
пояснити зв’язок явищ. Первина гіпотеза часто сира, але це — концепція, яку мож
на перевірити, змінити або замінити по мірі накопичення інформації. Вона слугує
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Після літературознавчо-етнографічної статті М. Гринблата в кни
зі уміщено музикознавчу розвідку В. Єлатова “Напевы радзінньїх песень”. Це перша у слов’янській етномузикології спроба з ’ясувати му
зичні особливості родильно-хрестинної обрядовості. Зупинимося на
ній докладніше, подивимось, як музикант-теоретик упорався, прямо
скажемо, з дуже непростим завданням.
Своєрідність музики, яка звучить із текстами на родинах і хрести
нах, пише В. Єлатов, “полягає в тому, що родильні пісні, виявляючи
яскраві жанрові риси в поетичному змісті, зовсім не мають таких у на
співі”. Це один з рідкісних жанрів обрядової пісенності, “який не за
ховав або назагал не визначив специфічних музично-виразових прийо
мів, безвідносних до тексту, яскравих і достатньо стійких для усього
ареалу побутування музично-жанрових ознак, які, наприклад, наочно
виявляють пісні жнивні, весняні, купальські, весільні та інші35”.
Поки що, зазначав Єлатов, важко знайти відповідь на такий стан
ритмомелодики в родильно-хрестинних піснях. Проте, на його думку,
пояснювати ці особливості пізнім походженням родильних наспівів
неправомірно. Бо в цих наспівах спостерігається повторність інтона
цій, прості ладові структури, мовна декламаційність, ранні види гете
рофонії — те, що властиве ранньо-традиційній творчості. На думку
В. Єлатова, “мелодика родильних пісень — явище, яке швидше всьо
го показове для епохи формування найбільш типових ознак ранньотрадиційної піснетворчості36”. Відсутність виразних жанрових рис
в музиці родильних пісень дослідник пояснює тим, що обряд у “своїй
основній частині має “застільний” характер”. І додає: “застільні піс
ні також досить поширені у весільному обряді та в толоці. Там вони
так само відзначаються стильовою строкатістю. Але коли у весільно
му обряді, крім застільних пісень, існує ще цілий ряд пісенних циклів,
які обслуговують різні етапи цього найбагатшого обрядового дійства,
свого роду центральною ідеєю, навколо якої можна групувати факти та виявляти їх
взаємозв’язок. Уточнені гіпотези, які витримують перевірку та навіть дозволяють
правильно передрікати нові факти, можуть бути переведені у розряд наукових тео
рій”. — Бейтс М, Эббот Д. Остров Ифалук. — М., 1967, с. 164.
35Радзінная паззія, с. 38.
36Там само, с. 38.
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то в обряді родильному, який зберігся в білорусів до нинішнього часу,
центральний етап — це застільні емоції”37. Через те, на думку дослід
ника, велика частина хрестинного репертуару складається з пісень бесідних.
Перш ніж розпочати музичний аналіз, В. Єлатов окреслює коло
головних учасників (“дійових осіб”). Це породілля, новонароджений,
батько дитини, баба-пупорізка, кум і кума, а також гості. Ці пред
ставники узяті ним за основу при розгляді музичних особливостей,
які, на його думку, мають групуватися навколо названих персонажів.
В. Єлатов, переводячи аналіз на музикознавчі поняття, окреслює влас
тиві цим персонажам інтонаційні сфери: “Найбільш “ритуальними”
в цій групі є новонароджений, породілля і бабка; “вільносюжетні”
персонажі — батько дитини, куми та, зрозуміло, гості. У відповідності
з таким функційним розкладом учасників урочистості, а також вихо
дячи з усього її “сценарного” задуму, пісні родильного циклу схиль
ні до тих або інших сфер образності, отже, й до певного кола інто
наційно-виразових засобів. Цих найбільш виразно окреслених сфер
інтонаційної характеристики в родильному циклі можна, — продо
вжує В. Єлатов, — виділити п ’ять: в основі першої лежить заклинан
ня, другої — величання, третьої — ліричні мотиви, четвертої — жарт,
п ’ятої — танцювальність”38 (курсив В. Єлатова). І далі дослідник ха
рактеризує кожну виділену ним інтонаційну сферу.
Заклинальний характ ер мають мелодії (й пісні в цілому), що
адресуються бабці, і які виконували свого часу первісно-магічну
функцію. “Слід вважати, — зазначає В. Єлатов, — що вони й ста
новлять обрядову першооснову, віділюстровують той безпосередній
функційний сенс, який колись відігравав певну первісно-магічну роль.
Сама функція досить ясна й конкретна — це багаторазовий та напо
легливий заклик до потойбічних сил з метою отримати від них певні
прерогативи. Те, що заклинання було звернене до бабки, виводило її
поза межі звичайного людського колективу. Певно, у своїх первісних

37Там само, с. 38-39.
38Там само, с. 40.
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основах родильний обряд саме й виокремлював бабку як посередни
цю поміж таємничими силами природи і людини”39.
Підтвердження заклинального характеру деяких співів до бабці
В. Єлатов бачить в музиці, а саме: багаторазові повтори поспівок, зіставлювання I V - V ступенів ладу, невеликий діапазон наспівів, релікти
секундових зворотів, елементи ангемітоніки. Наведу один із вказаних
ним зразків заклинального характеру40:
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Аналіз цієї мелодії, однак, приводить до негативного результату:
вона ні в цілому, ні в деталях не відповідає твердженням В. Єлатова.
За ритмікою це варіант козачкової структури (4+3), моделі
J77J Л J з ретардацією (подовженням) 7-ї складоноти. Коротких
повторів серіаційного порядку (а саме вони показові для сугестив
ного, навіювального впливу) в наспіві немає41. Мелодія належить до
викінчених строфічних форм і постала не раніше пізнього Серед
ньовіччя — в добу формування лірики з її тяжіннями до симетрії,
квадратності, регулярної будови складочислення, до утворення ла
дових “арок” респонсорного (за російською термінологією “вопрос
но-ответного”) характеру між кадансами фраз та музичних речень.

39 Там само, с. 41. Додам, що до магічних символів слід долучити також образи
журавля та коваля. — А. І.
40 Там само, с. 359. Порівн..: Квітка К. Українські народні мелодії. Ч. 1. Збірник
/ Упоряд. та зредаг. А. І. Іваницький. — К., 2005, № 456 (573) “Ой Микито, Микито”.
Така ж ритмічна будова і 7-складовий вірш.
41 Див. про серіацію: Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми
походження, хронологізації та декодування народної музики, с. 227. На с. 228 наведе
но зразок справді заговірного, заклинального характеру “Васильова мати пушла куготати” в запису К. Квітки.
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Саме у таких зв’язках, типових для лірики, перебувають фінальні тони
музичних фраз наведеної В. Єлатовим мелодії “Як я сівьі волы мау”:
ля — мі — р е — мі. Вони утворюють лінію прихованого голосоведін
ня, яка міцно пов’язує усі чотири фрази в єдину синтаксичну побудо
ву. Для обрядових наспівів таке не типове. А якщо й трапляється, то
це вже пізні, ліризовані зразки.
Варто порівняти український варіант зі Східного Поділля, вміще
ний у нашому томі: “Ой поки я воли мав, то поти я кумував” (№ 195).
Він має трирядкову музичну строфу з експозиційним повтором — як,
до речі, й білоруська пісня “Запрягайце, закладайце”, яку В. Єлатов
також відносить до заклинальних. Такого типу трирядкові строфи ха
рактерні для лірики, для балад, і далеко меншою мірою для обрядових
пісень.
Ще одна з трьох названих В. Єлатовим пісень, — “Я б гэту баб
ку ды в бабкі не узяв” — за формою також трирядкова музична стро
фа42. Це все форми, які не належать до магії, заклинання. Це строфіка
ліричного, гедоністичного устрою, чіткої регулярно-ритмічної струк
тури — навіть дуже чіткої, що не характерно для заговорів та інших
форм магії, які основуються на мовній рецитації, нерегулярності рит
міки, мовній акцентуації синтагмічного — смислового порядку. До
речі, пісенні вірші вказаних В. Єлатовим нібито магічних зразків ма
ють регулярну складочислову будову й чітку структуру (7+7), (5+6),
(4+4+6) — остання типова для коломийки.
Щодо мелодики усіх чотирьох названих пісень, — це типова діато
ніка, мелодії тяжіють до кантилени (а не до рецитації, яка показова для
заклинально-заговірного співу). Вказані В. Єлатовим наспіви містять,
крім того, також мелодійні звороти секстово-терцево-квінтакордової
будови, які однозначно не належать до язичницької архаїки та до речи
тативно-декламаційної заклинальної сканзії. Ці звороти стали надбан
ням фольклору не раніше другої половини XVII століття, коли гомофон
но-гармонічний склад мелодики почав через посередництво церковних
півчих проникати в сільське середовище. Отже, заклинальний характер
названих В. Єлатовим наспівів аналізом не підтверджується.
42Радзінная паззія, с. 267, 335.
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Пісні величального характеру, за В. Єлатовим, утворюють дру
гу інтонаційну сферу: “Мелодії величального характеру, як правило,
асоціюються з повільною урочистою ходою. Мірність кроку підкрес
люється у першу чергу метроритмікою, пісні ці майже усі в парних
метрах 4 та 1 Відсутні змінні метри, синкопи, нерегулярні ритми. На
співи починаються з сильної долі, хореїчно. Враженню мірного руху
сприяють також інтонаційні звороти, як і в заклинальних наспівах,
схильні до неодноразового повторення”.
Подам один із зразків, згадуваних В. Єлатовим. Але перед цим на
веду ще одну його думку: “Характерно, що традиційні величальні піс
ні родильного обряду знов-таки здебільшого скеровані до бабці”43.
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Цей музичний приклад (як і інші, зараховані Єлатовим до сти
лістики величальних) не має ні в звуковисотному контурі мелодії, ні
в ритміці, ні в складочисленні, ні в строфіці якихось прикмет, харак
терних саме для пісень про бабцю та для величання. А “повільна уро
чиста хода” (за В. Єлатовим) — не щось інше, як звичайна, ні в чому
не особлива регулярна будова квадратно-симетричного періоду (та
близьких до нього), яких у новітніх піснях, насамперед в ліриці, без
ліч. Про веснянки, особливо ключові, вже й годі говорити.
А якщо переглянути нотні приклади з нашого нинішнього україн
ського збірника, розділ “Родини (співи про бабцю й породіллю) ”, —
стає цілком ясно: твердження про “мірну ходу”, відсутність змінних
метрів, “схильність до неодноразового повторення” тощо — недока
зові, засновані на окремих, випадково вибраних зразках (що для фоль
клористичних досліджень непродуктивно). В. Єлатов застосував до
фольклору музикознавчо-естетичну методику, засновуючися на влас
них відчуттях та на одиничних зразках без необхідного порівняльного
підходу.
43Там само, с. А2-АЪ.
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Але картати дослідника не варто: на той час він був обмежений не
великим білоруським музичним матеріалом, українські записи були
ще “у схронах” та недоступних у Білорусії виданнях — порівнювати
було ні з чим. Дослідникові слід дякувати, що він запропонував мож
ливі на той час гіпотези, критика яких дозволяє рухатися далі.
Додам ще одне: В. Єлатов у переліку “дійових осіб” не згадує по
роділлю і обминає музичні особливості таких пісень. Коли б дослідник
приєднав до вибраних ним пісень про бабцю ще й пісні про породіл
лю — йому довелося б відмовитися від концепції “величального ха
рактеру” вибраних ним зразків на підставі нібито характеру мелодій.
Варіанти з нашого збірника “Ходить (Наталка) по валу”, “Бабу
сенько наша, куда ве худели?”, “А наша кумонька у полозі лежит”
(№№ 70,77-79,93) та ін. підтверджують сказане. До речі, відсутність
проголошеної величальності у наспівах засвідчують і самі білоруські
варіанти, — наприклад, “Чыя жана, чыя жана у полазе ляжала?”44
Якщо говорити об’єктивно, обговорені зразки не так величаль
ні чи заклинальні “наговори-чаклування”, як просто чемні привітан
ня й милі, доброзичливі, не позбавлені гумору побажання добробуту
родині, новонародженому, бабі-повитусі. Так само висловлюються
й наші сучасники зараз, коли приходять до родичів чи знайомих на
хрестини.
На мелодію В. Єлатов поширив особисті враження від текстів.
Так постійно чинять музикознавці за звичкою розглядати авторську
вокальну музику. Там це до певної міри (але далеко не завжди) при
пустимо, оскільки композитори чуттєво відштовхуються часто від
змісту текстів. Стосовно фольклору цей метод не спрацьовує: завжди
знайдуться зразки, що не впишуться в надуману концепцію. Етномузикологія недарма має ще й іншу назву: порівняльне музикознавство.
О б’єктивне судження про фольклорний музичний зразок можна діс
тати лише з порівняння варіантів — і чим більше, тим краще, тим на
дійнішими будуть висновки.
Третя інтонаційна сфера, за В. Єлатовим, — лір и чн і родильні та
хрестинні наспіви. До них слід додати й “ж артоуныя песнГ\ оскільки
44Там само, с. 63.
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ц е явища пізньофольклорної стилістики. Проте на них зупинятися не
будемо. Досить резюмувати: усі три вказані інтонаційні сфери не ма
ють формально-доказових — власне хрестинних (родильних) ознак.
І взагалі означені В. Єлатовим риси музичної будови й характеру мож
на знайти серед багатьох інших обрядових і необрядових мелодій, і не
лише білоруських чи українських.
У звуковисотному контурі мелодики й ритміці найдавнішого тра
диційного обрядового фольклору дійсно простежуються певні релік
ти магії навіювання, — зокрема, у вигляді спонукальної модальності.
Магія може мати й ознаки заклинальності. Але при цьому майже ви
ключно вони реалізуються через модальність, яка проступає у вигля
ді не просто повторів, але обов’язково методом серіації невеликих поспівок та через характер мелодичного контуру — передусім як клична
магія звертань до богів і духів з неодноразовим дотиканням кульмінаторних тонів мелодичної лінії. Означена стилістика, однак, не власти
ва формі, мелодиці й ритміці пісень родильних, як ми їх бачимо зараз.
Серіації магічного (сугестивно-навіювального характеру) в мелодиці
хрестин не трапляються ні в білорусів, ні в українців45.
Категорії величальні, як і категорії комічні, докладаються компози
торами й музикознавцями до музики штучно та ззовні — у вигляді сло
весних програм. Тому їх можна ще умовно віднаходити в авторських
текстах, але мелодика й ритм їх не відображають (“величання” в му
зиці не має ні національних, ні понаднаціональних модально-інтонаційних засобів). Гімнічно-прославні наспіви навіть у релігійній музиці
створюють таке враження завдяки відповідному програмуванню (на
віть штучному кодуванню) нашої уяви й слухового досвіду за допомо
гою текстів і ще більше церковних обрядів.
Теоретичний огляд В. Єлатов завершує т анцю вальним и наспіва
м и . І робить висновок: “Пісні з наспівами танцювального характеру
так само належать до розряду застільних”46. Функційно це переважно
так. Однак вище В. Єлатов пояснював відсутність музичної формуль-

45 Про серіації та інші логічні фігури в мисленні, образотворчому мистецтві, му
зиці див.: Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору, с. 136-150, 223-269.
46Там само, с. 46.
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ності в родильно-хрестинних піснях саме їх належністю до застілля.
Але питання: якщо й танцювальні пісні мають застільний характер, то
чому в них простежується чітка танцювальна ритмоструктурна типо
логія (насамперед у вигляді козачкових структур)? Мабуть, справа не
тільки в співові “за столом”, але й у фізіологічній потребі руху під час
розваг. За допомогою руху (танцю або його елементів) пісенні форми
набували чіткої ритмічної організації.
Пританцівки й досі є частиною застілля. А за Середньовіччя ве
селі співи з танцями були звичними не тільки для побуту, але прак
тикувалися простим людом у церкві. Маємо відомості з Західної Єв
ропи: католицьким священнослужителям у деяких, особливо гірських
районах, знадобилося майже тисяча років (від VI до XVI століть), щоб
остаточно встановити благочестя під час церковних служб47. Схоже
відбувалося й на Сході — у православ’ї.
Слід віддати належне В. Єлатову, який наважився дати характе
ристику музиці родильних і хрестинних пісень — теми надзвичайно
складної, і не тільки в теоретичному чи описовому плані, але й у ви
борі методів її осмислення. Як на той час і на тому рівні знань (ра
дянська фольклористика середини XX ст.), етномузикологія не була до
цього готова. В. Єлатов, як вище зазначалося, скористався методами
естетики й загального (авторського) музикознавства.
Фольклористика й зараз ще не може з музичного погляду достемен
но проаналізувати цей унікальний пласт традиційної культури — хрес
тини й родини. Для цього потрібно залучити великий порівняльний
матеріал — як міжнаціональний, так і різножанровий (почасти навіть
веснянки, весільні, епіку, танцювальні, ліричні тощо зразки). Але така
можливість стане доступною лише після комп’ютеризації фондів на
родної музики. Що ж до власне музикознавчого аналізу — це лише
47
При освяченні церкви у Шварцвальді (Німеччина, XII ст.) прихожани їли, пили,
танцювали, жартували: “Даремно священик умовляв танцівників припинити все це,
і навіть під час читання євангелія веселі пісні й регіт проникали до церкви, і голос
читця було погано чути” (Музична естетика західноєвропейського середньовіччя /
Упоряд. текстів і вступ, стаття В. П. Шестакова. — К., 1976, с. 256.). Відомості з XVI
століття: “Нехай не входять у церкву гістріони й міми, щоб грати на тимпанах, кіфа
рах та інших музичних інструментах” (там само, с. 251).
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підготовча стадія опрацювання видового (музично-фольклористично
го) інструментарію для застосування в координаційних, міждисциплі
нарних дослідженнях фольклору в цілому і родильно-хрестинного зо
крема.
Через 10 років після виходу збірника Гринблата — Єлатова Зінаїда Можейко видала “Песні Беларускага Паазер’я”48. Там під заголо
вком “Радзінньїя” міститься 21 мелодія та ще 11 текстів без музики.
За змістом бачимо варіанти про бабцю, породіллю (зокрема, “А у нядзеліньку паранюсіньку” співається під трисегментний строфічний ве
сільний наспів), про немовля, кумів. Разом з тим бесідні абсорбують
теми різного змісту, в тому числі без згадок родин, хрестин та відпо
відних обставин і персонажів: “На быстрай рзчанькі” — про флірту
вання юнаків, “Ай дума мая, дума” — сум молодої жінки за батьками.
Серед бесідних — варіант широко відомих в Україні алегоричних пі
сень про спалення солов’їного гнізда “Ехалі казакі з Украіньї”. В укра
їнській фольклористиці її зараховують до чумацьких (“їхали чумаки
з України”)49, що теж відносно.
Олександр Малинка (нижче у збірнику подано його записи) також
засвідчив спів на хрестинах ліричних та баладних сюжетів (“Ой по
їхав королевич на полювання” № 11). Пояснюється така міжжанрова
дифузія насамперед наявністю в текстах згадок про дітей, невістку,
смерть породіллі. Тобто, поява таких сюжетів серед родильних (бесід
них) викликана образними асоціаціями. Такі явища звичні для фоль
клорного мислення. Вони діють на підставі подібного роду асоціацій,
які виникли ще за неоліту, стали засобами традиційної поетики й про
дуктивно працюють і досі у вигляді метафор, порівнянь, поетичних
паралелізмів, персоніфікацій. Також, як правильно зауважив В. Єла
тов, однією з причин міжжанрової дифузії міг бути застільний харак
тер хрестинних співів.
Білоруська дослідниця Зінаїда Можейко зробила крок до
з’ясування формально-логічних особливостей наспівів хрестинних
пісень: виділила три типи. У передмові згадано роботи К. Квітки та
48Мажэйка 3. Я. Песні беларускага Паазер’я. — Мінськ, 1981.
49Іваницький А. /. Український музичний фольклор. — Вінниця, 2004, с. 165-174.
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В. Гошовського. В. Єлатов з цими працями знайомий не був. Тому не
випадково бачимо у 3. Можейко пошук формально-логічних підстав
типології.
' До типу-І 3. Можейко зарахувала “хрестинні мелодії урочистого,
підкреслено обрядового характеру. В основному це квінтові наспіви
мажорного або мінорного нахилу з виразно виявленими типологіч
ними прикметами: форма АБАБ, мелострофа ABCD; складочислова
структура вірша будови (5+5)+(5+5) з затяганням середнього складу
в кожнім п ’ятискладникові”50 (JjJJJ). Це типологічно найбільш ви
значена група пісень. Але цей тип, як вказує сама 3. Можейко, трапля
ється також і в весільних наспівах. Тобто, він, при його певній харак
терності для родин, має міжжанрове поширення. Схожа міжжанрова
дифузія простежується і в українському фольклорі.
До типу-ІІІ віднесено два варіанти з віршем структури (5+4) та
ритмоформулою J J J J ІЛ
(у 3. Можейко №№ 211-212).
Найбільше запитань викликає група наспівів, віднесена до типу-ІІ
(тому я й торкаюся їх в останню чергу). Цей тип, пише 3. Можейко,
“об’єднує хрестинні мелодії урочисто-ігрового характеру. Пентахордові наспіви були зіткані з коротких хвилеподібних мелодичних фраз, для
яких вельми характерні контрасти ритмічних дроблень та розширень.
Роздрібнюється або початковий мелодичний зворот, за яким іде ритміч
на узагальнююча фраза, або, навпаки, спершу йде узагальнююча фра
за, яка потім ритмічно роздрібнюється. На такій своєрідній “ритмічній
змінності” і ґрунтується мелодичний розвиток наспівів даного типу”51.
При бінарному моделюванні ритміки наспівів № № 201-210
(у збірникові 3. Можейко) виявляємо наступні музично-ритмічні архетипи сегментів:
JJJJ J J j l j j j JJJJJ (203), JIJJIJ (204), J 7 J ]|J T J ]|J J J J|J]JJ
(205), JJ J JIJ J J
(206). Очевидно, що ці моделі типологіч
но нетотожні і не можуть утворювати єдиного класу.
На прикладі схематичного аналізу цього невеликого музично
го матеріалу з ’ясовується, що музично-типологічна формульність

J

JJ

(201), JT JJiJT JJJJ

50Мажэйка 3. Я. Песні беларускага Паазер’я, с. 27.
51 Там само, с. 27.
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(202),

в родинах-хрестинах якщо й існує в невиразних формах, то не виконує
жанрово-характеристичних функцій. Сказане підтверджує і в двадця
теро більший музичний матеріал нашого збірника.
Роздрібнення та стягнення музичної ритміки й складочислення
текстів конкретних зразків, про що пише 3. Можейко в характеристиці
типу-Н, належать до виконавських ресурсів. Такі визначення, як “урочисто-ігровий характер”, “хвилеподібні мелодичні фрази” не можуть
бути зараховані до формалізованих елементів типології. У Зінаїди Мо
жейко ритмоструктурні ознаки при визначенні типу не відділено від
образно-описових. Але в характеристиці типу-ІІ дослідниця правильно
відзначила прикметну роль “роздрібнень-стягнень” ритміки.
Слід зазначити, що нечіткість запропонованої типології — це не
зовсім особистий прорахунок 3. Можейко. Родильно-хрестинний
фольклор автора цих рядків так само поставив у скрутне становище:
на нинішньому етапі я змушений відмовитися від пропозицій ритмоструктурної типології та обмежився виписуванням ритмічних моделей-архетипів над нотним станом.
Ще один збірник 3. Можейко — “Песни белорусского Полесья”52.
В книзі вміщено 5 родильно-хрестинних пісень з мелодіями. Три пісні
мають варіанти в оглянутому вище томі “ Радзінная паззія” (дві без ме
лодій). Ще дві нові (“Ой, кумухно ти, голубухно”, “Ой на добраніч, бе
лява” — обидві бесідні). 3. Можейко вважає, як і інші записувачі й до
слідники, що “Родильні пісні сімейно-обрядового циклу поєднують,
окрім канонічних наспівів, специфічних для цього жанру, також і на
співи бесідних пісень (що співаються вдома на застіллі з гостями)”53.
52Можейко 3. Я. Песни белорусского Полесья. В. 1. — М., 1983.
53
Там само, с. 18. Однак спроба В. Єлатова й 3. Можейко типологізувати кано
нічні наспіви не завершилася переконливими наслідками. На відміну від канонічних
весільних наспівів (насамперед ладкань), які окрім жнив, в інших видах фольклору
не трапляються, родильно-хрестинні мелодії, як доводить і наш нинішній збірник, не
мають достатніх ознак музично-жанрової доцентровості. Очевидно, на даному етапі
мусимо обмежитися обрядово-фунщійним розумінням співів.
Таке ставлення покладене в основу систематики пісень у нинішньому нашому
збірникові: родини, хрестини, бесіда, танцювальні пісні. Перші дві рубрики ма
ють чітке функційне означення. Дві останні (бесіда й танцювальні пісні) є складови
ми хрестин і, таким чином, вичленувані із хрестин як головного пісенного масиву. їх
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У цьому вислові привертає увагу визначення “канонічні наспіви”.
Певно, йдеться про формульні родильно-хрестинні типи мелодій.
Шкода, дослідниця не розкрила її власне розуміння музичної типології
цих “канонічних наспівів”. Не з ’ясовує дослідницької позиції й прове
дений вище ритмологічний аналіз попереднього збірника 3. Можейко
“Песні беларускага Паазер’я”.
Оглянемо нещодавні українські видання.
У львівському збірнику “Традиційні пісні українців Північного
Підляшшя”54 вміщено невелику добірку “Хрестильні” (11 пісень з ме
лодіями). При цьому дві з них (кумівські) виділено в окрему рубрику
“Приспівки”, а попередні хрестинні подано під гаслом “Пісні”55. Тут ви
никає питання щодо розрізнення між піснею та приспівкою: упорядники
цього не розтлумачують. Це їх (упорядників) визначення чи (що мало
вірогідно) співаків? Стосовно кумівських написано: “...більшість із них
виконуються не тільки на хрестинах, а й за інших обставин...” (с. 29).
Це й так зрозуміло. Але тематика кумівських генетично пов'язана
з хрест иш ии (за інших обставин куми не фігурують). Проста конста
тація “й за інших обставин” не пояснює того, що значне їх число не
просто позначене багатофункційністю, але потребує вказівки на по
стання саме в обставинах хрестин (ті ж кумівські і значна частина бесідних).
виділено також за функціями, але не обрядовими, а музично-виконавськими: спів та
спів з танцями. Класифікація, згоден, небездоганна. Але ж не можна продовжувати
рухатися нефольклористичним — літературознавчим шляхом групування пісень за
величаннями, про бабу, породіллю, дитину тощо, залишаючи осторонь зв’язок пісень
з обрядовими обставинами та характером виконавства.
54 Традиційні пісні українців Північного Підляшшя / За матеріалами експедицій
1999-2001 pp. Лариси Лукашенко та Галини Похилевич. — Львів, 2006.
55 Одна кумівська (“Пушов кум до куми, а кума миє ложки”, с. 156) віднесена до
пісень “Звичайні співні”. Наче “Ой куме, куме, добра горілка” (с. 105) або “Ой чий то
город негороджани” (с. 99) не належать до співних. Списуємо це на недогляд, тому
що в музичній ритміці, тематиці й формі вони не становлять нічого осібного. Те, що
в останньому куплеті пісні “Пушов кум до куми” має місце зооморфне перетворен
ня (кум — півень, кума — куриця), не є характерним елементом баладних трансфор
мацій. Ці перетворення в баладному сюжеті готуються від початку. В даному ж разі
явно простежується пізній повчально-моралізаторський “довісок” (не дуже перекон
ливий з погляду традиційної поетики порівнянь).
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Не зрозуміло чому, але у збірнику з Підляшшя відсутні колискові
пісні. Чи їх немає на Підляшші, чи збирачки не задавали про них пи
тань? А було б корисно знати, чи співали їх на завершенні хрестин (на
похрестинах). І взагалі — за яких обставин і які колискові співалися
у цьому архаїчному регіоні?

* * *

Завершу огляд джерел підсумковими зауваженнями.
Насамперед — добір родильно-хрестинних пісень провадився
упорядниками за змістом текстів. Так укладено два відомі на сьогод
ні тематичні збірники: білоруський “Радзінная паззія” (укладання
М. Я. Гринблата, В. І. Ялатова), та львівське видання “Хрестинні піс
ні” (зібрала та упорядкувала Г. Сокіл). Отже, спільне для цих та інших
видань, що містять рубрики хрестинних, — зв’язки текстів з родиль
но-хрестинною тематикою.
Зразки родильних та хрестинних пісень (загалом нечисленні) опу
бліковано також в різних за жанровим складом виданнях. Майже усі
вони засвідчені в Бібліографії. Я свідомо не надав аналітичної уваги
монографічним виданням та добіркам так званих бесідних пісень: це
побутова лірика. Хоча немає сумніву (про це вище йшлося), що значна
їх частина завдячує виникненню зв’язкам з уродинами та хрестинним
застіллям. Мною у нинішньому збірникові подано окремий розділ “бе
сідних пісень”. Але до їх вичерпання я не прагнув (це й неможливо,
і недоцільно). Укладення розділів бесідних і кумівських (переважно
з пританцівками) пісень дозувалося потребою дати достатнє уявлен
ня про цей бік хрестинних співів.
З постанням від XVI-XVII століть необрядового співу, з виник
ненням студентства з його осередками — бурсами, семінаріями, Київ
ською духовною академією, появою “мандрівних дяків” посилюється
десакралізація фольклорної традиції, яка зачіпає усі сторони традицій
ного побуту. Зрозуміло, що в міру ослаблення язичницьких сакраль
них вірувань і традицій, профанність усе більше поширювалася як
етичний складник традиційних родин-хрестин (і не тільки). Найбіль
ше вона виявлена в кумівській та бесідній тематиці.
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Переважна увага в бібліографічно-оглядовій частині вступної
розвідки була приділена, так би мовити, знаковим виданням, з якими
пов’язані публікацій хрестинних пісень або які привертають увагу іс
торика (як, наприклад, перші публікації хрестинних пісень).
Нинішня добірка родильно-хрестинних пісень містить розділ “Піс
ні при колисці” (або, як їх називають у фольклористичній літературі
умовним, але загальноприйнятим терміном, колискові). Зрозуміло, що
неможливо подати значний відсоток наявних записів колискових: тіль
ки в одному, найбільш повному виданні “Дитячий фольклор”, вміще
но 933 тексти, 294 з яких надруковано з мелодіями56. Та в цьому й не
має сенсу, оскільки більшість колискових пісень все-таки співалися не
лише на похрестинах, але й протягом перших двох-трьох років життя
немовляти, тобто, вже після завершення родильно-хрестинних подій.
Кількість поданих зараз в розділі колискових зразків є достатньою
підставою для забезпечення двох головних завдань:
1. наголосити, що первісний поштовх до виникнення колискових
пісень пов’язаний з обставинами та потребами родильного обряду —
як, до речі, й так званих “кумівських” і немала частина бесідних;
2. підтримати справедливість суджень прозірливих попередників,
що колискові пісні не слід зараховувати до дитячого фольклору57.
Таку думку ще в 1941 р. уперше висловив Георгій Виноградов
в неопублікованому розділі “Дитячий фольклор і поезія пестування”
до підручника з українського фольклору. “Переходячи від збирання
до вивчення, — писав Г. Виноградов, — ми повинні здати собі справу
з того, що перед нами дві категорії фактів і що кожна з них потребує
особливого підходу, методу: твори, виконувані самими дітьми в сво
єму товаристві, треба розглядати в супроводі ідей, які сприяють за
стосуванню кількісної і якісної сторони дитячої словесної творчості;
досліджуючи твори, виконувані для дітей дорослими, треба вихідною
56Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки / Упоряд. Г. В. Довженку;
К. М. Луганська. — К., 1984.
57 Див.: Мартынова А. М. К изучению жанровых особенностей русских народ
ных колыбельных песен // Фольклор и литература Урала. — Пермь, 1971. Докладніше
у статті Г. Довженок: “Українські народні колискові пісні та забавлянки” 11 Дитячий
фольклор, с. 11-12.

38

точкою мати думку про народну педагогіку, яка створила поезію
пестування”58.1 нижче додає: “При розрізнюванні дитячого фольклору
і поезії пестування треба виходити не з вимог формального порядку,
а з міркувань, як уже сказано, методологічного характеру”. І ще: “По
езія пестування обслуговує найраніший вік, — той, для якого дитячий
фольклор не може мати ні сенсу, ні застосування”59.
Саме на цих підставах упорядниця томів дитячого фольклору Га
лина Довженок один том віддала власне дитячій творчості, а дру
гий — колисковим та утішкам, які виконуються дорослими (тобто,
поезія пестування, — згадувана вже книга “Дитячий фольклор. Колис
кові пісні та забавлянки”).
З’ясування специфіки музичної частини родин і хрестин
обов’язково потребує залучення функційного підходу. Він полягає
у виявленні місця музики з урахуванням соціальних та біологічних об
ставин постання й побутування родильної обрядовості (про це доклад
ніше у другій половині статті).
Нинішній звід родильно-хрестинних пісень унаочнює географію
їх поширення за регіонами. Досить повно представлені: Лемківщина
(найбільше), Галичина, Поділля та Полісся. Це стан на сьогодні. Але,
треба мати на увазі, що доступні зараз матеріали з Закарпаття, Холмщини. Підляшшя, Волині кількісно ніяк не відображують реальний
стан пісенності родин і хрестин, скажімо, впродовж XV III-X IX сто
літь. На цих землях пісень мало би бути не менше, ніж, наприклад,
в Галичині. Отже, річ в тому, що їх вчасно не було зібрано, а також
в історичних обставинах війн, переділу кордонів, переслідувань укра
їнського населення з боку окупаційних держав.
І,
звичайно, від третини XX століття, з поширенням мережі по
логових будинків, введенням обов’язкової державної реєстрації не
мовлят занепала роль баби-пупорізки (що слід вітати з медичного
погляду), а разом з цим відмерла й більшість традицій. Шкода лише,

58Виноградов Г., проф. Дитячий фольклор і поезія пестування. Розділ до підруч
ника з українського фольклору. 1941 р. // Відділ фондів ІМФЕ, 8-2/84, арк. 27. Джере
ло вказане у статті Г. Довженок до збірника “Дитячий фольклор”.
59Там само, арк.. 33, 32.
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що було втрачено, не зафіксовано в повноті дорогоцінний пласт тра
диційної родильної культури в ньому, тому що, окрім забобонів, було
в традиції немало практичних і особливо духовних цінностей, в тому
числі й езотерично-магічних, до яких сучасна медицина, зосереджена
на матеріалізмі, ще навіть і не підступає.
Церковне хрещення, нав’язане примусово і фактично відсторо
нене від органічного життя патріархального роду, перехопило з язич
ництва тільки зовнійшній бік дій родової ініціальності, підмінило
його колишнє сакральне значення умовною християнською, а потім
державною формалістикою60. Це негативно вплинуло на збереження
структурних компонентів обряду. Не виключено, що родильні пісні
до XIV — XV століть становили типологічно не менш визначений ма
сив, аніж календарні чи весільні (в тому числі й з музичного погляду).
Родильні традиції набагато старші за календарні, і певно, й за весіль
ні61. Тому дуже шкода, що з родильного обряду, коріння якого поринає
в початок верхнього палеоліту, християнством стерто багатошарову іс
торичну пам’ять.

Проблематика
Родини й хрестини належать до традиційної сімейної обрядо
вості. При тому вони істотно відрізняються від двох інших її склад
ників — весілля та голосінь (поховальних традицій). У родильних
звичаях, як ми їх знаємо за описами останніх півтора століть, пере
важають практично-звичаєві чинники. Напевно, це може бути не єди
ною, але однією з можливих причин типологічно досить слабкого
єднання етнографічних обставин з поетичними та музичними склад
никами обряду.

60Факти до того ж свідчать про непорядність, хабарництво багатьох священнослу
жителів. У радянські роки церковне хрещення взагалі було заборонено.
61 Був час групового шлюбу в палеоліті, коли громадських підстав для відзначення
шлюбу в сучасному розумінні не могло бути. Але діти народжувалися, їх прилучали
до роду. Тому і якісь дії при родах та ініціації безумовно існували ще 30-15 тисяч ро
ків до н.е., в епоху оріньяк-солютре (не виключено, що й раніше).
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На родинах початок співів знаменував завершення акушерських
обов’язків баби-пупорізки: вона, як правило, перша й починала
співати.
Хрестинна частина співу розпочиналася відразу після повернення
кумів з церкви, коли вони передавали немовля матері (або бабі чи ін
шим родичам). Розгорталися святкування на обіді в честь немовляти,
кумів, батьків, родичів. Честуванню рідні присвячені, зокрема, варіан
ти пісні “А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький”, які,
що цікаво, напевно постали із композиційної структури колискової
пісні (№№ 133-140, див. коментар біля № 133).
Серед хрестинних співів значне місце посідає гумористична тема
тика. Насамперед це кумівські — натяки на симпатії й стосунки ку
мів. Виконуються вони часто з пританцівками. Переважна більшість
кумівських текстів і наспівів заснована на козачково-гопакових струк
турах. Немала частка гумору притаманна також пісням на родинах та
застільній бесіді62.
Родильні та хрестинні наспіви мають певні регіональні відмін
ності — як і інші обрядові жанри63. Але ці відмінності перебувають
у межах національної спорідненості. Дещо помітніше виокремлю
ються за оригінальністю й винахідливістю ритміки, форми й змісту
лемківські хрестинні пісні. Лемки є крайньою західною гілкою укра
їнського етносу і протягом століть контактували з іншими західними
слов’янами (насамперед словаками, поляками), а також з угорцями.
Від тих сусідів вони сприйняли схильність до 6-складових сегментів
текстової силабіки, ритмічної упорядкованості і водночас — смак до
видозмінювання ритмо-метричних фасонів. Але, за винятком не так

62 Цей струмінь профанного засвідчує життєдайність колишньої язичницької ритуалістики. Вона в усіх обрядах (не тільки родильних) засвідчує, на відміну від при
таманного християнству трагедійного благочестя, невикорінюваний оптимізм світоба
чення.
63Див.: Український обрядовий фольклор західних земель. Регіональна музична ан
тологія II Уклав А. І. Іваницький. — Вінниця, 2012. У книзі подано й добірку родиль
но-хрестинних пісень, №№ 448-534. У кожному з 4-х підрозділів пісні розташовано
зі сходу на захід — від Східного Поділля до Лемківщини. На с. 596-597 подано Регіо
нальний покажчик. Цей принцип застосовано й у нинішній книзі.
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вже й численних буквальних запозичень, лемки видозмінювали загальнопоширені форми українського музичного фольклору. Також
використовували особливості ритміки й форм словацького, поль
ського, угорського фольклору (вживали нетипові для української
традиції повтори, застосовували угорські транспозиційні засоби, пе
реінакшували парну українську ритміку в мазуркові ритми — див.
№№ 45,47,48,52,55,57). При усьому тому відтворення первісних рит
мічних архетигіів, як правило, не становить проблем64. Вони свідчать
про належність лемківської народної музики до загальноукраїнської.
***
Фольклор колисковий і фольклор хрестинний послуговуються
спільним об’єднавчим символом: обидві видові системи утворюються
й діють під причинним гаслом “дитина”. Але в колискових піснях, на
відміну від ініціального спрямування хрестинних дій, знак “дитина”
набув додаткового езотеричного значення у вигляді словесних і зна
чною мірою музичних формул заговору та оберегу Це особливо пере
конливо проступає, коли наспів засновується на серіації мелодичних
поспівок (див. №№ 338-350). Що ж до словесно-музичних колисанок
на зразок “A-а!”, “Люлі” (№№ 340-347), то це коментарів не потребує.
Досі колискові пісні розглядають, публікують та аналізують відо
соблено від родильно-хрестинної обрядовості. І зараховують до дитя
чого фольклору, ідо не відповідає їх сугестивно-охоронній функції. Не
береться до уваги і не коментується, що уперше вони починають зву
чати одразу після церковного хрещення (що засвідчують записи Олек
сандра Малинки).
Від часів неоліту65 співові над колискою надавалося значення обе
регу. Ретроспективні ознаки цього можна бачити в зворотах пісень
відповідного змісту. В поданому нижче тексті магічні формули пози
тивного заговору-навіювання виділено курсивом — рядки 5-12:

64 Це можна простежити на прикладах моделювання архетипів, формули якого
розміщені праворуч над нотним текстом кожної мелодії у нашому збірнику.
65 Не виключено, що й раніше.
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1. Ти, коточок, не ходи,
Малої дитини не збуди;
Мале дитя буде спати,
А я буду колихати,

5. Щастє-долю посилати,
Ростоньки в костоньки,
Здоров ’єчко в сердечко,
Добрий розум в голувоньку
На малую дитиноньку,
Щоб воно спало, не боліло,
На голувоньку здоровило,
Часто спатоньки хотіло66.
Рядки 5-12 становлять свого роду мовний сугестивний період ма
гічного заговору, заснованого на засобах гіпнотично-спонукальної се
ріації. За схожим принципом гіпнотизер проводить сеанси навіюван
ня, а первісні племена під час ритуальних танців саме таким способом
нанизували в співах магічні словесні формули під серійовані музичні
поспівки.
Магія-заговір несе подвійне навантаження: по-перше, звертання
(“молитва”) до духів-охоронців з проханнями вберегти немовля від
хвороб та інших прикрощів, подарувати щасливу долю; по-друге, яви
ща словесної та особливо музичної повторності заколисують дитину
(гіпнотичні дії в наспіві — “нанизування” мотивів-поспівок). В язич
ництві магічний вплив материнського співу засвідчувався тим, що
він заспокійливо впливав на немовля. Серед частини сільського люду
й досі зберігається віра в магічне значення співу над колискою.
З часом первісні магічні уявлення послаблювалися, спів-оберег
перетворювався на практичну дію заколисування. Георгій Виноградов
зазначав: “Художні образи, на яких зупиняється виконавиця колис
кової пісні, нечисленні: перше місце відводиться котові, потім голу
бам, сну, зрідка подається образ дитини, матері, батька. [...] Стійкий

66
Див. нижче: Мачинка О., № 26. Магічно-інтонаційні формули заговору просте
жуються в колискових наспівах — див. №№ 335, 337, 338.

43

і майже постійний супровід пісні — погойдування колиски — визна
чає її ритм та обсяг вірша, який рідко виходить за межі 7-8 складів”67.
Збирачі родильно-хрестинної обрядовості та пісень, на жаль, не
цікавилися зв’язком колискових з родильним обрядом. І записували
колискові пісні поза етнографічним контекстом (за винятком О. Ма
линки, частково Ф. Колесси)68. В подальшому колискові співають ді
тям до двох-чотирьох років і тоді вже пісні, зрозуміло, функціонують
поза обрядом. Пісні й примовки при колисці, ритуальне покладання
туди кота, початок співу колискових (котові69, потім дитині) — усе це
явища як оберегу, так і ініціації. Оберегова магія, яка панує у співові
над колискою (не обов’язково у вигляді певної лексики — в усіх діях,
співочих інтонаціях та почуттях матері), починає діяти саме під час
покладання дитини до колиски. Звучання перших колискових на хрес
тинах заініційоеує (“вмикає”) охоронну магію колискового співу на
кілька наступних років раннього дитинства. Немовлят з перших днів
67 Виноградов Г. Детский фольклор и поэзия пестования. 1940-1941 11 Фонди
ІМФЕ, 8-2/83, арк. 34-35.
68За окремими винятками, професійні збирачі, етнографи й фольклористи не дба
ли про потреби комплексного охоплення певної традиції, а ставили перед собою якісь
обмежені наукові завдання, “...підбираючи систематично матеріал, що належить до
них. Цей новий метод досліджень мав, щоправда, і свою власну тіньову сторону: по
льовий етнограф, прибічник певних наукових поглядів, вільно чи невільно підбирав
фактичний матеріал, який підкріпляв ці погляди, можливо, випускаючи те, що могло
їм суперечити, та обминаючи мовчанкою факти, що не мають прямих стосунків до
предмету його інтересів. Тому деякі з публікацій професіоналів-етнографів виклика
ють іноді сумніви: чи не надто вони упереджені, чи не надто суб’єктивні.
У цьому розумінні дехто віддає навіть перевагу старим авторам, котрі прямодуш
но й наївно, без упередженої ідеї, записували все те, що вони бачили й чули”. — Тока
рев С. А. История зарубежной этнографии. — М., 1978, с. 95-96.
69У записах О. Малинки міститься 15 колискових. Дві з них (27-28) мають балад
ні сюжети, а зміст інших 13-ти обертається навколо образа кота. Можна припустити,
що це не випадково: О. Малинка свідчив, що спершу до колиски клали кота і співали
йому колискових. Отже, у Ніжинському повіті наприкінці XIX століття співи почина
ли звучати саме тоді, коли кота клали до колиски. Це не означає, що подібні дії можна
поширювати на усі регіони. Але ще менше підстав це заперечувати. Кота клали до
колиски не задля “розваги”. І чим далі вглиб століть, тим сильнішою була віра, що
хвороби й нещастя при заселенні нового житла (печери, домівки, колиски — не має
значення) у першу чергу спіткають того, хто перший оновив житло.
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утішають співом. Тож звукові паралелі між родильними (= хрестин
ними) й колисковими наспівами, на що звернув увагу Ф. Колесса, не
випадкові.
***
Як доводить аналіз аналітичних дій В. Єлатова та 3. Можейко,
спроба музичної типології хрестинних наспівів не дає позитивних
наслідків. Виявлені у білоруських дослідників складнощі підтвер
джуються й нашим збірником. Очевидно, до типології родильнохрестинних пісень доведеться шукати окремого підходу. Поки що
я обмежуюся тільки абстрагованими ритмоструктурними моделями,
які виписано над нотним станом усіх мелодій, а також покажчиками
складочислової структури, музично-ритмічної форми сегментів та ладо-звукорядами (тут також немало проблем).
Певно, при майбутньому опрацюванні типології родильно-хрес
тинних пісень не обійтися без перегляду звичних принципів типоло
гії. Не виключено, що доведеться залучити етнографічні, функційні
явища та інтонаційно-ладовий аналіз70. Доказовий висновок стосовно

70
3 погляду інтонаційного аналізу привертає увагу нерядова праця Феодосія Руб
цова ‘'Основы ладового строения русских народных песен” (JL, 1964). Вона відзна
чається оригінальністю та широтою документальної бази: Ф. Рубцов використовував
не тільки східнослов’янські фольклорні зразки, але й західнослов’янські. Ідея ладо
вої будови народної музики виводиться ним з мовного інтонування. Ф. Рубцов, як він
пише, намагається виявити “чисто життєві джерела музичної мови та процес розвитку
образно-смислового змісту музичної мови” (с. 3). Однак проведений мною аналіз му
зики нинішнього збірника родильно-хрестинних пісень (та інших матеріалів) не ви
явив доказових підстав для інтонаційно-смислових узагальнень та виявлення в музиці
прямих аналогів мовлення. При усій стильовій та аналітичній привабливості роботи
Ф. Рубцова, у ній відсутні чіткі формальні критерії, які можна було б узяти за основу
об’єктивної систематизації ладів. Тому я змушений був вдовольнитися ладо-звукорядною систематикою.
Свіжа й витончена аналітика Ф. Рубцова була залучена ним до обслуговування
помилкової тези про вторинність і залежність виразових засобів музичного мистецтва
від мовлення. Види мистецтва (та інші форми діяльності людини) є продуктом мис
лення і розвивалися не почергово, не під впливом одного на інше (наприклад, мовлен
ня на музику), а відначально як органічні складові первісного синкретизму. І справа
не в термінах: мислення є неподільним — воно не має лінійного характеру.
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типології фольклору та окремих його видів буде, сподіваємося, зробле
но, коли увесь музичний фольклор введуть до комп’ютера і з ’явиться
можливість працювати з великими масивами інформації, у тому числі
загальнослов’янськими.
На сьогодні доцільно обмежитися висловленням ряду емпіричних
спостережень стосовно музичних, структурних та виконавських при
кмет родильно-хрестинних співів.
По-перше, в родильно-хрестинних наспівах помітне місце займає
нерегулярно-часокількісна ритміка. Мало вживаються “розімкнені”
конфігурації ритмічних сегментів71 (крім
яку можна зара
хувати до одного з небагатьох до певної міри освоєних хрестинними
піснями стійких ритмічних фасонів).
По-друге, в родильних та серед ритуальної (не застільної) частини
хрестинних пісень (запрошення баби-повитухи, поздоровлення поро
діллі, привітальні співи на честь новонародженого) лише зрідка тра
пляється третна ритміка (ямбічна чи хореїчна музична ритміка на
зразок групувань ^
або
}). Вона — надбання часів, не давніших
за пізнє Середньовіччя, тобто явище порівняно нове. Отже, перевага
парної ритміки у наспівах свідчить про значно давніші (напевно, ще
неолітичні) джерела родильної обрядовості.
По-третє, хрестинним пісням достатньо показова нестабільність
складочислення пісенних сегментів: простежується нахил до ампліфі
кації (розширення) або дімінуації (стискання) віршових рядків та сег
ментів, як правило, на 1-3 склади (трапляються й більші відхилення).
Обговорене тут і в попередньому пункті є аргументом на користь дав
ності музично-віршової структури родильної обрядовості.
По-четверте, в наспівах простежується два провідних типи рит
момелодики: співність (з нахилом до нерегулярності) і моторика.
Остання основується на регулярності ритму. Ці дві тенденції частково
тяжіють: співність до мелодій народин, моторика — до хрестин.

Л J А
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71
Иваницкий А. И. Типологическая характеристика некоторых принципов формо
образования в украинском фольклоре // Музыкальная фольклористика. Вып. 2 /Ред.—
сост. А. А. Банин. — М., 1978. — С. 90-116.
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П о -п ’я т е, речитативно-декламаційна мелодика з “нанизуваням”
(серіацією) музичних мотивів, як вже зазначалося вище, показова для
колискових пісень. Тут її певне переважання над співністю означає дію
заговірио-оберегового звертання до вищих сил і воднораз — наявність
захисного впливу материнського мовлення-співу на немовля.
По-шосте, на відміну від календаря й весілля, де опрацьовано ло
гічно-формальні засоби кодифікації жанрів через музику, в родильно
хрестинних піснях добір наспівів відбувається не так у вигляді ритмоструктурних типів, а через тяжіння складників етнографічного
комплексу до певних типів ритмомелодики (співність, рецитація, мо
торика, регулярність та нерегулярність).
По-сьоме, для родильно-хрестинних пісень (насамперед співного,
спокійного характеру) досить показові вузькоамбітусні мелодії. Отже,
звукоряди також свідчать про давність такого виду наспівів (як міні
мум, це стилістика Середніх віків і давніша).
По-восьме, у родильних та хрестинних піснях хоч і нечисленно,
але досить виразно проступає архаїка речитативності. Вона буває
згладжена пізнішими впливами новітньої формотворчої симетрії, але
не настільки, щоб не помітити: такі, явно дуже давні, зразки мають
у будові та ритмомелодиці немало спільного з колисковими (що свого
часу відзначив Ф. Колесса).
По-дев'яте, через брак ритмоструктурноїтипології провідну функційно-знакову роль відіграють тексти пісень — їх зміст і обставини
виконання. А добір наспівів має, умовно кажучи, ознаки “попурГ.
Підсумовуючи, можна сказати: в озвучуванні родильно-хрестин
них подій усе ж наявні певні тяжіння мелодики й ритміки до етапів
обрядодій. Але вони, на відміну від інших обрядів, мають не струк
турно-типологічне оформлення, а емоційно-виразові ознаки у вико
нанні та в мелодиці, тобто:

1-У родильній обрядовості помітне місце належить лако
нічним наспівам неширокого діапазону (пента-гексахорди), не
швидким темпам з відтінками оповідальності (70, 77, 80, 81, 90
та ін.).
2.
На хрестинах зростає роль співності, музичні форми різно^анітнішають, складнішають завдяки повторам, приспівкам(107,
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107/а, 122, 133, 163 та ін.), зростає роль симетрії у побудовах
(104, 166, 174 та ін.).
3. Із розгортанням атмосфери хрестинного застілля спів
поступово насичується швидшими темпами і моторною рит
момелодикою (кумівські пісні та інші гумористичні з пританцівками). Ця моторна ритмомелодика чергується на застіллі зі співними (кантиленними) мелодіями72.
4. Завершуються хрестини співом колискових з властивою їм
речитативно-декламаційною ритмомелодикою.
Отже, музична сторона родильно-хрестинної обрядовості почерго
во віддає перевагу: спершу — мелодіям неускладненої форми (роди
ни), потім — значно різноманітнішим співним і моторним (хрестини
та бесіда), і завершується речитативно-декламаційним наспівуванням
колискових. Беручи до уваги означені особливості музичних форм,
функційне вживання різних типів ритму й мелодики, можна говорити
про власну музичну атмосферу родин-хрестин. Вона полягає, зокрема,
у вільному використанні регулярних і нерегулярних ритмів, співної,
моторної і речитативної мелодики.
***
При усій вагомості формалізовано-типологічного підходу до кла
сифікації обрядових жанрів, слід визнати, що існують сфери, де він
не спрацьовує (або спрацьовує недостатньо). Саме це й засвідчує об
ряд родин-хрестин — дуже нетипова для обрядової музично-поетич
ної традиції сторінка традиційної культури. Такі фактори, як музична
регулярність і нерегулярність, співність і моторика, масштаб му
зичної форми, а також функції наспівів (значення у певних обрядо
вих ситуаціях) тут дістають нетипові, порівняно з іншими обрядами,
прояви.

72
Тут проступає властива людській психології природна потреба в емоційних
контрастах. І те, що було опрацьоване ще в язичництві, ми бачимо в побудові кон
цертних програм сучасних професійних музичних колективів. Воістину, немає нічого
нового під сонцем.
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Показово, що речитативно-декламаційна стилістика, яка трапля
ється і в новіших за походженням видах фольклору — зокрема, ліриці
(особливо у заспівувачки), у хрестинних піснях має помітний відтінок
сп івн о ст і , який значною мірою послаблює рецитаційні ознаки.
Співна рецитація поринає вглиб тисячоліть і пов’язана з первіс
ною магією — звертанням до богів-духів, що охороняють породіллю
й немовля. У родильних піснях співачки зазвичай посилюють спів
ність (колись це мав бути молитовний екстаз), а ті мовно-декламаційні ознаки, які дозволяють трактувати характер музичення подвійно
(і як співного, і як речитативного), співачки здебільшого переводять
на співність.
У родильно-хрестинних наспівах частково зберігається історична
пам’ять язичницького співомовлення — як заговору, підсвідомо-моли
товного звертання до вищих сил-оберегів. Під час таких молитов-звертань переходи з мовлення на спів і навпаки були факторами посилення
впливу молитви, заговору (що ми бачимо й у сучасному християнськоцерковному богослужінні, особливо православному).
***
Обрядові дії в усіх релігіях (в язичництві тою ж мірою) обумов
лені поклонінням богам і духам. Святенність (і релігійна віра в ціло
му) насамперед звертається до почуттів. А щоб забезпечити потрібний
вплив, сакральні дії мають опоряджуватися засобами безпосереднього
впливу на почуття. Звідси зрозуміло, чому в фольклорі (та в усіх світо
вих релігіях) головним знаковим і чуттєвим носієм прикметності об
ряду є музика73.
Поставши в часи землеробського неоліту, обрядова музика дони
ні зберігає інтонаційно-знакові обриси, які виникли з приурочення
до сонцестоянь, весняного рівнодення, жнив, весілля тощо. Наспівисимволи (за вдалим висловом 3. Можейко, канонічні наспіви) несуть
не тільки музично-художнє, але й функційне навантаження: вказують

73
Докладніше див: Іваницький А. /. Езотеризм обрядових наспівів // ІваницьА. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та комента
рями). — К., 2008, с. 12-24.
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на спів під час весілля, або при колядуванні, або навесні чи на купаль
ських святах тощо.
Роль наспівів з особливою наочністю проявляється у весіллі. Се
ред поширених в Україні музично-весільних типів першорядне формульне значення мають ладкання. їх спів чергується протягом весілля
з іншими видами пісень і вони створюють звукову емблематику ве
сілля. За влучним висловом В. Гошовського, музичне оформлення ве
сілля “наближається до принципу рондо: ладканки стають головною
темою-рефреном, а усі інші пісні — епізодами”74. У родильно-хрес
тинному обряді можна було б сподіватися на існування аналогічних
за визначеністю музики канонічних формул-знаків. Несподіванкою,
між тим, виглядає майже повна відсутність таких музичних емблем.
Тому на противагу весільній “рондоподібності” пісенність хрестин
має ознаки “попурі”.
У хрестинах ми стикаємося з нетиповими для обрядової пісеннос
ті явищами, а саме — відсутністю музичних знаків-символів (аналогіч
них ладканням), які б засвідчували належність певної пісні саме до
цього, а ніяк не іншого обряду, роду, виду, жанру, обставин виконання.
Такі особливості фактично виводять хрестини й родини поза межі
типологічних структур обрядової творчості: музика родин і хрестин ви
глядає перехідним містком між традиційною обрядовістю і лірично-по
бутовою пісенністю. Якщо весільні ладкання і голосільні рецитації фахівець-етномузиколог і народна співачка можуть визначити тільки на
підставі наспівів (поза текстом), то родильні й хрестинні мелодії, за окре
мими винятками (як №№ 133-139), жанрової ідентифікації не мають.
Якщо переглянути календарні жанри або весільно-пісенний масив,
то виявимо велике число зразків позаобрядового походження, у тому
числі приклади лірики, гумору чи навіть інонаціональні зразки.
М. Шубравська у передмові до двотомника “Весільні пісні”75 виді
ляє за ознакою поступового зменшення обрядово-функційного наван
74 Гошовский В. У истоком народной музыки славян. Очерки по музыкальному
славяноведению. — М., 1971, с. 51.
75Шубравська М. М. Весільна пісенність на Україні та її обрядова функція // Ве
сільні пісні. У 2 кн. Кн. 1. Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Украї
на / Упоряд. М. М. Шубравська, А. І. Іваницький. — К., 1982.
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таження чотири функційні групи. Перші три мають ті чи інші зв ’язки
з весіллям. “До четвертої групи, — пише дослідниця, — можна від
нести пісні, зв’язки яких з обрядом ослаблені, іноді намічаються тіль
ки пунктиром. Знаходячись, так би мовити, на підступах до обряду
у вузькому розумінні слова або ж на грані відриву від нього, втративши
в більшості випадків обрядові реалії, зразки ці іноді навіть переходять
у звичайні ліричні, родинно-побутові пісні (на сватанні, заручинах, на
дівич-вечорі) або в жартівливі, танцювальні (на перезві). Показово, що
серед поданих Чубинським декількох сот перезв’янських пісень зна
чна кількість, як нам здається, не є суто весільними і насправді може
виконуватися будь-де, будь-коли і будь-ким.
Від весільних обрядових пісень слід відрізняти також пісні про ве
сілля, які, нерідко несучи в собі навіть весільну термінологію (сватан
ня, гільце, особливо в зразках про пташине весілля), не завжди є ве
сільними піснями”76.
Немало родильно-хрестинних наспівів одночасно простежується
в різних тематичних видах і родах фольклору: вони співаються як по
бутові, жартівливі, танцювальні. Але при цьому тематична прив’язка
кумівських (і значною мірою бесідних) до хрестин набагато виразні
ша, ніж, наприклад, чумацьких або наймитських до відповідних по
бутових обставин і тематики.
Можна сказати, що родильно-хрестинні пісні відзначені функційною багатовекторн іс т ю. В обряді вони приурочені до певних ситу
ацій. Без цих мелодій і текстів не було б і повноцінного обряду. Але
в позаобрядових обставинах вони ототожнюються з піснями побуто
вими. Разом з тим багатовекторність має свої межі: кумівські не спі
ваються серед календарно-обрядових, не часто трапляються на весіл
лі, а найчастіше вони звучать на різних застільних бесідах середнього
й старшого поколінь. Тобто, функційно й репертуарно вони відпові
дають потребам і смакам людей сімейного стану. Щодо їх постання
є підстави стверджувати, що пісні бесідної і насамперед кумівської те
матики виникли саме в родильній обрядовості, а вже потім, з причин
десакралізаціїуродин почали співатися й за інших побутових обставин.
76Там само, с. 27.
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Володимир Єлатов, автор розглянутої вище статті “Напевы
радзінньїх песен”, стосовно мелодій писав:
“Своєрідність полягає в тому, що родильні пісні, виявляючи яскра
ві,жанрові риси в поетичному змісті, зовсім не мають таких у наспіві.
Це один з доволі рідкісних жанрів традиційної білоруської обрядової
пісні, який не заховав або загалом не визначив специфічних музич
но-виразових прийомів, безвідносних до тексту, яскравих і достатньо
стійких для усього ареалу побутування музично-жанрових ознак, які,
наприклад, наочно виявляють пісні жнивні, весняні, купальські, ве
сільні та інші.
Зараз важко встановити причини цієї винятковості родильнохрестинних пісень. Мабуть, неправомірно вести мову про більш піз
нє “омузичення” поезії родинного обряду. Ті загальностильові риси,
які виявляються в мелодиці родильних77 пісень, дозволяють зарахову
вати їх до найраніших інтонаційних пластів, які дійшли до нас. При
пошуках стародавніх ознак народної музики можна звертатися саме
у першу чергу до пісень родильного циклу. Тут ми виявимо і найбільш
ранні риси мелодичного стилю — різноманітні повтори інтонаційних
зворотів, і ладові структури, що відрізняються безпосередніми, пря
мими зв’язками з вигуками, і ритми, які спираються на мовну декла
маційність, і, нарешті, ранні види гетерофонії.
Таким чином, мелодика родильних пісень — з ’ява скоріш за все
відповідна епосі формування найбільш типових зародків ранньотрадиційної піснетворчості. Але ці зародки в основному так і залишили
ся в родильній пісні на рівні загальних для певної епохи стильових
ознак народної музики. Відсутність у наспівах родильних пісень ви
разних жанрових рис пояснюється, певно, також ще й специфікою са
мого обряду, який у своїй основній частині має “застільний” характер.
До речі, застільні пісні досить поширені у весільному обряді й толоці.
Там вони так само відзначаються стильовою строкатістю”78.
77 В. Єлатов вживає слово “родинні”. Ми передаємо його зміст більш відповід
ним терміном — “родильні пісні”. Бо родинні — це, власне, пісні лірично-побутові,
не пов’язані з обрядом. Вони — продукт найновішого роду фольклору і переважно
склалися від XVII століття.
78Радзінная паззія, с. 38.
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Додамо: якщо весілля — це вистава, відкрита для усієї громади,
то хрестини — свято переважно у сімейному колі. На цьому проти
ставленні в білоруській традиції створене дотепне порівняння при
кметних особливостей весілля й хрестин: “На вяселле ідуць з вачамі,
а на ксціньї — з жьіватамі”79.
***
Недостатня визначеність музично-знакових формул у родильнохрестинній обрядовості не випадкова. Не випадкове й інше — те, що
значна частина родильно-хрестинних пісень, насамперед бесідних
і кумівських, наче “розсіяна” у фольклорі і вільно мандрує по розря
дах жартівливих, танцювальних пісень, ліриці, баладній тематиці.
Ці та інші особливості етики й естетики родин-хрестин немож
ливо глибше зрозуміти, якщо обмежитися тільки застільним характе
ром обряду. Прояви властивих хрестинному обряду етики й естетики,
музичної типології незвичні й нетипові для традиційних законів обрядотворчості. Для їх розуміння не обійтися без координаційної ме
тодики, а саме — залучення філософських, біологічних, аграрних, езо
теричних тощо відомостей.
Пояснення причин відсутності характерної знаковості у ритмоме
лодиці родинно-хрестинного обряду досі взагалі (за винятком В. Єла
това) обминалося в етномузикології. Сказане тою ж мірою торкається
й філологів та етнографів: вони немало зробили в плані опису обрядодійств та змісту поетичних текстів. Але не було порушене важли
ве питання: такий відповідальний обряд в житті роду й окремої лю
дини — чому він із науково-типологічного погляду слабо позначився
складочисловими, ритмічно-музичними — власне формалізованими
емблемами — як це спостерігаємо, наприклад, у календарному фоль
клорі?
Дослідження ритмоструктури — це сфера логіки в етномузикознавстві, основа музичної типології. Але поза нею залишаються ще не

79Там само, с. 649. Тобто, підкреслено сутність весілля як “свята для очей” (є на
Що подивитися), а хрестини — “свято для живота” (є нагода випити й закусити,

а особливо вдивлятися немає у що).
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пізнані езотеричні ділянки фольклорної традиції, Родильно-хрестинна
пісенність та обрядовість, її групування й структурування, очевидно,
потребує не тільки координації різних дисциплін, але й декодування.
Для цього необхідно виходити поза межі сфер фольклористики, етно
логії та етномузикології.
На відміну від календарних пісень чи весілля, постання яких
пов’язується із стійкими умовами громадсько-патріархального язич
ницького побуту, поява нового життя належить виключно до інтер
есів вузького, родинного (сімейного) кола. Уродини, на відміну від
землеробства та ініціально-запліднюючих весільних дій, не пов’язані
з астрономічним календарем чи іншими глобальними чинниками. По
логи — поява нового члена роду, а не космічне явище календаря чи
громадсько-юридичний акт створення сім’ї, як у весіллі.

Людина підкоряється двом провідним інстинктам. Найперший —
потреба в засобах забезпечення фізіологічного існування (аграрне ви
робництво, тваринництво). Другий за значенням — продовження роду
(статевий інстинкт, створення сім’ї). Художньо-структурне кодування
ритмомелодики обрядових наспівів обумовлюється потребами їх ка
нонічної несхожості: календарних (колядок, веснянок, купальських
тощо), весільних. їх типологічна відмінність поміж собою викликана
необхідністю розмежувати виробничі функції (річний календар та його
сезонність) або підкреслити статево-біологічні обставини (весілля).
Для того, щоб краще зрозуміти своєрідність місця й ролі співу
в родильно-хрестинній обрядовості, торкнемося об’єктів етнографії,
поетики і музики, далі проведемо порівняльний екскурс в інші обря
дові жанри і, нарешті, розглянемо два щойно названих головних ін
стинкти та їх відлуння в фольклорних обрядах.
Етнографічні об’єкти народної традиції та побуту набагато чис
ленніші за поетичні і тим більше за музичні. Справа в тому, що пред
метом етнографії є переважно одиничне, насамперед конкретне явище
або річ (двір, хата, одяг, гра тощо).
Предметом поетичного відображення є не саме явище, а окре
м е, тобто ідея явища. Інакше кажучи, Платонівський ейдос:
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козак — збірний образ. Ідея окремого властива усім виразовим засо

бам поетики: тропам, метафорам та ін.
На відміну від етнографії та поетики, предметом музики є катего
рія загального — наспіви. Наспіви організують підстави доцентрових
тяжінь обрядодійств і змісту текстів, максимально узагальнюють тим
самим одиничне й окреме в обрядовій метафізиці сонячного календаря
(землеробство) чи весілля (відтворення роду).
Музика за її природою не створена відображувати конкретні речі
і явищ а. Її сутність забазована, як ні в жодному іншому мистецтві, на
впливові на почуття в області несвідомого. Її (музики) сфера — емоції,
її незрівнянна сила — в емоційному впливові, де логічно-структурні
узагальнення сягають найвищого ступеня і в той же час — відстороне
ні від побутової конкретики й оречевленості80. Звідси — притаманний
музичному мистецтву гносеологічно-потаємний, найвищий — езоте
ричний рівень узагальнення, який абсолютно непідвладний вербально
му тлумаченню. “Музика — це стенографія почуттів”, — висловився
великий письменник (Лев Толстой).
Саме тому невелика кількість обрядових наспівів (порівняно зі
світом незчисленних матеріальних речей і мовною лексикою) здатна
створювати — і створює узагальнену знакову емблематику обрядів.
Цей чуттєвий знак стає об У
єднавчим символом обрядодійства й поети
ки. Навколо наспівів зосереджуються сотні, а то й тисячі (як у весіллі
навколо наспівів ладкань) етнографічних та поетичних — одиничних
та окремих “предметних знаків”.
***
Календарний фольклор пов’язаний останні дев’ять тисяч років із
землеробством. У землеробстві найповніше забезпечується найважли
віший інстинкт людини — фізіологічне буття.
80Карл Юнг писав: “На противагу суб’єктивізму усвідомлюючого розуму, несвідо
ме є об’єктивним, і проявляється, здебільшого, у формі суперечливих почуттів, фанта
зій, емоцій, імпульсів і сновидінь, які створює не людина, яка сама є об’єктом їх втор
гнення”. — Юнг Карл. Нераскрытая самость. // Избранное. — Минск, 1998, с. 122.
З певною корекцією, сказане цілком стосується музики та секретів її впливу на почут
тя — поза свідомістю. Музика справді вторгається в почуття всупереч нашій волі.
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Другий за значенням інстинкт — продовження роду. Його відо
бражено в сімейно-побутовому фольклорі — весіллі та родинах-хрестинах. Його імпульсом є природний закон волі роду до безсмертя (на
противагу скороминущості окремої особини). Зовні він прибирає ви
гляду симпатії, кохання. Але, як з деякою долею сумної іронії наголо
шував А. Шопенгауер: “І тут, як в усякому інстинкті, істина, для того,
щоб впливати на волю, прибирає подобу ілюзії”81.
Отже, людина підкоряється двом провідним інстинктам. Найпер
ший — потреба в засобах фізіологічного існування (їжа). Другий за
значенням — продовження роду. Відомий побутовий вислів “Любов
і голод правлять світом” народився саме як метафора двох головних
інстинктів.
У художньо-структурному кодуванні різних проявів цих двох ін
стинктів ховається причина яскравої музично-типологічної несхожос
ті обрядових наспівів: календарних (колядок, веснянок, купальських
тощо), весільних. їх типологічна порізненість між собою, і в той же
час — прив’язка конкретних пісенних типів до солярних та сімейних
вузлів обрядовості, обумовлені біологічними законами.
Але на відміну від типологічного підпорядкування обрядів та му
зики календаря та весілля двом фізіологічним інстинктам, в родиль
но-хрестинній обрядовості призначення музично-поетичних складни
ків інакше: вони підпорядковані сімейним потребам. І групуються за
двома головними подіями: уродинами82 (поява життя), та хрестинами
(ствердження нових родових прав та обов’язків новонародженого,
його батьків і рідні). При цьому значення має не тільки зміст пісенних
текстів (поетичні формули), але й функція — роль і місце пісень в об
рядах.
Весілля ініціює біологічне відтворення (у багатьох народів сві
ту, не виняток і українці, весільна атрибутика у вигляді різного роду
81Шопенгауер А. Метафизика половой любви // Шопенгауер А. Избранные произ
ведения. — М., 1992, с. 382.
82 Уродини — народне визначення. Від цього корінного поняття є й такі похідні,
як врода, уродився (народився). Звідси ж врожай, вродити, урожай. Якщо слово роди
означає акушерсько-медичний процес, то уродинами називають початковий етап свят
кувань з приводу завершення родів та появи немовляти.

56

натяків пов’язується з фалічним культом). Уродини й хрестини, навпа
ки, — засвідчують факт відтворення роду.
У родильно-хрестинній обрядовості не варто шукати естетич
но доконаних, адресно-ситуативних тропів, якими сповнена, напри
клад, весільна поезія. Тут діє закон роду: стверджується сакральне
з усією серйозністю материнства-батьківства, а йому протиставляєть
ся профанне: стосунки кумів. Ці два ракурси відображують біологіч
не й соціальне відтворення, а також переміну родинно-громадських
обов’язків, встановлення нових зв’язків між родами.
Основуючись на означеному, можна поглибити розуміння причин,
чому в родинах і хрестинах бракує чітко окреслених сакрально-му
зичних формул: заініційований у весіллі плід тепер вже є. Тому фор
мули сугестивної магії та її інтонаційно-чуттєві образи поступаються
м агії практичній (народна медицина, акушерство-бабкування). А на
хрестинах і бесідах зникає потреба навіть у залишках попередньої сакральності уродин і запановують профанні (позбавлені святості й по
зитивної магії) явища — жарти, ігри, танці та елементи обігрування
сексуальної свободи у взаєминах кумів83.
83
Хоча з кумівськими піснями не все просто. Існує жарт: “Шо то за кум, шо на
кумі не був, і шо то за кума, шо під кумом не була” (подаю, як я його чув на Дніпропетрівщині). В ньому, на перший погляд, просто відображуються полюбовні “жарти”
кумів. Смаковитим словом “жартувати” у фольклорі та народному усному мовленні
називався також “інтим*' — як у відомій гумористичній пісні:
Ішов козак потайком
До дівчини, серденько, вечірком.
“Ой дівчино, відчини,
Своє-моє серденько звесели!”
“Ой не буду відчинять,
Бо ти будеш, серденько, жартувать”.
“Ой не буду, не буду,
Пожартую трошечки та й піду”.
Жартували до зорі,
Поки стало виднеснько на дворі.
(“Українське народне багатоголосся”. — К., 1963, с. 385)
У фольклорі оцінка симпатій кума й куми, за незначними винятками, має зацікавлено-схвальний відтінок. Початки його у давньоязичницькій традиції позитивного
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У відтворенні родильно-хрестинної обрядовості, отже, не слід об
межуватися зовні доступними для спостереження чинниками ритуалу.
Це не та сторона громадського життя, не те його духовне віддзерка
лення, щоб можна було вдовольнитися описом змісту дій (того ж за
стілля), поетики (до речі, не надто розвиненої), музичною типологією
(практично відсутня), етнографічними фактами (насамперед народна
медицина). Нове життя вступає у світ, а він багатовимірний — має
зв \язки з минулим і прийдешнім. Вступає в дію езотерично-безмежний
простір буття — із його несподіванками піднесеного, драматичного,
радісного, комічного. І в передбаченні цієї суперечності надій та роз
чарувань, майбутніх оман кохання, біологічного відтворення, — під
свідомо формується така ж мозаїка хрестинної та родильної пісеннос
ті, — її поетика та ритмомелодика.
Родини й хрестини — це саме життя, а не його опоетизований мі
фологічний відблиск — як це має значною мірою місце в інших обря
дових жанрах. Тут і коріниться головна причина труднощів пояснити
недостатню визначеність музичної типології та скромність символіч
них ресурсів-знаків. Проте науці не личить шкодувати про слабкість
в родинах-хрестинах музичних та поетичних засобів, таких звичних,
а то й розкішних в інших обрядових жанрах. Щоб з ’ясувати особли
вості родин-хрестин, слід рухатися в бік координації наукових дис
циплін. Рівень сучасних знань і можливостей методики історичних
досліджень дозволяє застосувати до родильно-хрестинної обрядо
вості комплексний підхід. Історична наука, не вдаючися до непродук
тивних дискусій і не переймаючися класифікаційними умовностями,
перш за все мусить прагнути до створення максимально можливого

ставлення до акту плідності. Це простежувалося ще кілька століть тому під час купайлівських оргій, а ще раніше (до хрещення Руси) — на русаліях, під час жнив, на по
хоронних обрядах. Зокрема, в дохристиянські часи з жінкою, яку мали умертвити при
похованні вождя, чоловіки племені вступали в статеві контакти: вона мала здійснити
зв’язок цього світу з потойбічним. Про це свідчив арабський мандрівник Ахмед ібнФадлан (Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана об его путешествии на Вол
гу в 921-922 гг. — Харьков, 1956). Отже, те, що зараз сприймається як профанне та
невідповідне християнській моралі, не так вже й давно (з історичного погляду) мало
глибокий сакральний, а ніяк не скабрезний, не фізіологічний, а магічний сенс.
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фольклорно-етнологічного зводу пам’яток одного з найзначніших жит
тєвих явищ, досі гідно не вивченого за міждисциплінарною методикою.
Сьогодні ще не настав час певно судити, як пісенно-поетична
сторона родильно-хрестинної обрядовості виглядала до Різдва Хрис
тового. Є багато загадок і питань. Наприклад, важко погодитися з те
зою про сучасного кума як восприемника колишніх захисних функцій
дядька по материнській лінії, яким він начебто був у дохристиянській
архаїчній традиції84. До речі, саме поняття і термін “восприємник” має
церковне походження і означає хрещеного батька. Вже з огляду на це
некоректно вживати його стосовно дядька (більш точно цей ступінь
кревності в українській мові означається словом “вуйко” — рідний
брат матері). Навряд чи доцільно його вживати в християнському ро
зумінні як передоручення обов’язків85.
У завданнях відтворення пісенно-музичної частини українсько
го обряду родин-хрестин маємо не цуратися гіпотез та елементів р е 
конструкції. Врешті, до методів етнології, археології, релігієзнавства,
джерелознавства, етномузикології давно залучаються технології іс
торичної реставрації86. Отже, ставлення до типології і класифікації
родильно-хрестинної обрядовості й пісенності має враховувати як іс
торичні, так і жанрово-мандрівні тенденції фольклорної творчості, по
казові для традиції жанрово-видову й територіальну дифузність і дивергентність.

84Гринблат М. Я. Беларуская радзінная паззія // Радзінная паззія, с. 26.
85 Передоручення від дядька — до “кума”? З якої речі? А коли дядька просто
нема — самі жінки в роду? Більш природно розглядати інститут кумівства не через
сумнівне “восприємництво”, а як потребу розширити коло родичів, що було дуже ак
туальне для первісного суспільства. Та й в нас на Запорожжі практикувалося між ко
заками побратимство як засіб забезпечення підтримки та вірності.
86“Дані етнографії дозволяють реконструювати первісне суспіл ьство у найсклад
ніших його проявах, але не дають підстав для визначення хронологічних рамок існу
вання реконструйованої моделі. Археологічні матеріали через свою фрагментарність,
навпаки, непридатні для відтворення складних, функціонально зв’язаних систем, яки
ми є суспільство, зате дозволяють досить точно датувати досліджуване історичне яви
ще. Тому перепони на шляху відтворення первісної історії, які окремо стоять перед
археологією та етнографією, можуть бути подолані при взаємодії цих наук”. — Заліз
няк JI. Передісторія України X — V тис. до н.е. — К., 1998, с. 60-61.
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***
У ставленні до родильно-хрестинної музики досі панує залеж
на й тому непродуктивна методика розгляду, а саме — за прикладом
інших обрядових жанрів. Родини — нетиповий обрядовий комплекс
із власними законами й досить відмінними, порівняно з іншими об
рядами, звичками добору та фукціонування наспівів. Шкода, що при
огляді польового документування зразків хрестинної пісенності май
же не знаходимо важливих спостережень і коментарів: коли, за яких
обставин, ким, у які дні тощо виконувалася певна пісня, який співався
репертуар87 (хоча би перелік).
Найповніша спроба цілісного відтворення картини родильно-хрес
тинної обрядовості разом з текстами пісень належить Олександрові
Малинці88. Його записи й спостереження є поштовхом для подальших
досліджень і гіпотез. Вони є одним з орієнтирів як для постановки те
оретичних питань, так і для праці над реконструкцією української родильно-хрестинної пісенності та родильної обрядовості в цілому, зо
крема похрестин, де співали колискових пісень.
Спостереження О. Малинки охоплюють чотири послідовних ета
пи святкування родин і хрестин. На окрему увагу заслуговує четвер
тий етап — засвідчений О. Малинкою спів колискових пісень пёред та
після покладання кота, а потім немовляти до колиски. Спостережен
ня особливо цінне, бо не знаходило і не знаходить досі відображення
в публікаціях описів родин і хрестин та пов’язаної з ними пісенності.
Нечисленність свідчень не означає, однак, що спів колискових не мав
місця на похрестинах. Причина такого недогляду — в зосередженості

87 В О. Марковича після пісні “Ой, мій милий, мій голубчику” (№ 6) є ремар
ка: “іще “лебідочки ” (очевидно, таку співали). Але тексту немає. Мені не вдалося
з’ясувати, що то є за пісня. Очевидно, побутова і О. Маркович тому її не записав. Це
свідчення “жанрового” (а не функційного) ставлення до фіксації обрядового співу.
Втім, такий літературознавчо-тематичний підхід до обрядового репертуару властивий
не тільки записувачам XIX століття, але й нашим сучасникам.
88 Малинка А. Родыны и хрестыны (Материал собран в м. Мрине, Нежинского
уезда) // “Киевская старина”, 1898, кн. V, с. 254-286. Мрин — містечко на правому
березі р. Остер. За Гетьманщини був центром особливої сотні ніжинського, потім —
київського полку. Зараз — Носівського p-ну. У Мрині народився Олекандр Малинка.
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записувачів на вузько-теоретичних поняттях “жанру”: колискові запи
сували, не цікавлячись першопочатком їх співу на похрестинах.
Залишається шлях реставрації повнокровного обряду родин. На
укові підстави для цього дають насамперед записи Олександра Ма
линки і логічні висновки про те, що перше покладання немовляти до
колиски не могло не супроводжуватися співом колискових (про це
е немало натяків у записувачів і в текстах деяких пісень). Беручи до
уваги, що колискові пісні виникли в язичництві насамперед як оберег,
то підстав для реставрації цієї частини похрестин достатньо.
* * *

Численні поетичні мотиви і мелодії пісень, що співаються на ро
динах та хрестинах, трапляються також, як зазначається багатьма до
слідниками, і серед інших, необрядових жанрів народної творчості.
Особливо широко мандрують поміж різних видів та родів фольклору
кумівські та бесідні теми. Але міжжанрова дифузія властива не тільки
хрестинним пісням.
Якщо для порівняння звернутися до інших фольклорних жанрів —
наприклад, суспільно-побутових пісень, то зіткнемося з такою ж жан
ровою непевністю: більшість із них — чумацькі, козацькі, опришківські — створювали і співали не чумаки, не козаки тощо: я б сказав,
що вони є проекцією громадського погляду збоку на козаків, чумаків
тощо. Збірники, які видаються під відповідними жанрово-тематични
ми гаслами, не є альбомами функційно чумацьких (наймитських, ко
зацьких) пісень: це тематичні добірки пісень про чумаків, козаків, за
робітчан. Звичайно, у середовищі чумаків чи заробітчан було й певне
коло пісень, характерних саме для цих соціальних груп.
До визначення таких соціальних об’єднань Лев Гумільов докладав
термін консорція%9\ “...група людей, об’єднаних однією історичною до
лею”. Л. Гумільов наголошував, що об’єднавчими умовами для соці
альних спілок буває певного роду діяльність (ті ж чумаки, козаки, бур
лаки, заробітчани). Але не кожна консорція виживає у часі: більшість
їх з часом розсипається (за висловом Л. Гумільова).
89Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. — М., 1993, с. 135; 231-232.
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З погляду нашої теми, набагато більшої уваги заслуговують конвіксії. Це більш стійкі, але менш численні групи людей, що об’єднані
“...однохарактерним побутом та родинними зв’язками”90. Консорції
й.конвіксії мають не тільки професійні чи родинні об’єднавчі інтер
еси, але й спільні естетичні смаки, серед яких одне з провідних місць
належить музиці: співу та (меншою мірою) грі на музичних інстру
ментах. Із занепадом соціальних верств козацтва, чумацтва порушу
ється й стійкість спільного для таких консорцій пісенного репертуару.
Однак зникають не пісні, а середовище, яке сприяло їх виникненню.
Пісні й далі побутують, але в інших і ширших верствах народу: як
фольклорна спадщина — звукова й виразово-тематична — зниклих
консорцій. Що ми можемо бачити на прикладі чумацьких або козаць
ких пісень.
Дещо інакше складається доля конвіксійного співу та репертуару.
В українському фольклорі з цього погляду великий пізнавальний та іс
торичний інтерес становить родильно-хрестинна обрядовість та спів.
Це зовсім осібна ділянка української обрядової музичної культури. Ро
дильно-хрестинні наспіви не несуть знакової характеристики обряду
(як, наприклад, весільні ладкання), не є музичними емблемами родин
та хрестин, — вони обслуговують общинні і насамперед сімейні по
треби. У вигляді емблематики хрестинного обряду на перше місце ви
сувається зміст пісень і обставини виконання. Саме цим — належніс
тю до родинних (сімейних) об’єднань визначається функціонування
родильно-хрестинних пісень.
У хрестинній музиці ритмоструктурна типологія не відіграє та
кої знакової ролі, як у календарі та весіллі. Тому до уваги доводиться
брати репертуарно-тематичне визначення та конвіксію як причину
й осередок виникнення й побутування відповідного кола пісень. Це
є стрижень, на якому музиці відводиться роль не пізнавально-семан
тична (як в інших обрядах), а гедоністична (емоційно-розважальна).

90Там само, с. 135.
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* ❖ *

У фольклористиці мало розвивається соціологічний напрямок до
сліджень. Тому й досі під час записів не надається належної уваги зміс
тові репертуару та його характеристиці. Щоправда, репертуар поодино
ких виконавців (як Остап Вересай, Максим Микитенко, Явдоха Зуїха,
Анна Драґан та ін.) був списаний, виданий, до певної міри досліджений.
Досліджувався також репертуар деяких автентичних співочих гуртів
(с. Крячківка на Полтавщині тощо). Однак досі не ставилося завдання
вивчати закономірності співу й репертуару не просто гуртів, а вивчати
їх в історичному зв язку з конкретними консорціями та конвіксіями.
Найцікавіше тут те, що хрестинну обрядовість можна розглядати
як загальнонаціональний (а почасти й наднаціональний, враховуючи
спільність тем і ритмомелодики з білорусами) фактор і стимул від
бору відповідного репертуару й стильових складників співу й темати
ки. Хрестинний спів в українському етносі зовні існує у вигляді чис
ленних регіональних проявів. При цьому закони хрестинних конвіксій
покривають величезні території, не маючи тенденцій до синхронності
в часі. Це просто загадка: весілля і календарні свята справляють, вра
ховуючи пору року, церковні пости тощо. А діти народжуються будьколи — як прийде біологічний момент.
І однак, не зважаючи на це, по усіх землях України й поза її меж
ами простежуються спільні теми, жанровий добір {родильні з відпо
відними образами породіллі, баби-пупорізки, бесідні з нахилом до
спокійного співу, кумівські з моторною ритмікою і підтанцівками).
Це при тому, що суспільні контакти, пов’язані з родильним обрядом,
на порядок (чи й значніше) поступаються територіальним контактам
на ґрунті календарної та весільної обрядовості. Це зрозуміло: кален
дар і весілля міцно пов’язані по усій етнічній території (і навіть поза
її межі) музичною емблематикою, яка склалася ще за язичництва (не
виключено, що ще в пізньому неоліті в середовищі слов’янських жер
ців та волхвів)91. Але, при слабких музично-типологічних проявах,

91
Докладніше див. про це у статті: Іваницький А. Обрядові пісні та їх генеза 11
Український обрядовий фольклор західних земель / Уклав А. Іваницький. — Вінниця,
2012, с. 42-62.
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хрестинні пісні виявляють беззаперечні ознаки єднання з обрядом
і тематичну спорідненість по різних землях. При цьому регіональ
на специфіка явно підкоряється функційному тяжінню до тематич
них блоків. А вони у свою чергу виявляють ознаки тяжіння до певних
родильно-хрестинних ситуацій, причому, як у цілому по українських
землях, так і в близьких сусідів (насамперед білорусів). Виходить, що
відсутність музичної емблематики не заважає пісням родильного об
ряду таки групуватися? Таку тенденцію можна назвати “тематично
доцентровою”. Але залишається загадка: на підставі якого механізму
(психологічного, підсвідомого?) при відсутності традиційних для об
рядовості ритмоструктурних “арок”, відбувається групування пісенної
тематики в різночасових і екстратериторіальних конвіксіях?921 вини
кає припущення: а чи не існували і в родильній обрядовості в дохрис
тиянські часи власні ритмоструктурні типи?
* * *

Коли й за яких обставин не співали б пісень про кумів, слід по
годитися, що причиною їх постання є хрестинний обряд з його стату
сом кумівства. Так само закономірно, що на хрестинах теми кумівства
і стосунків між кумами користувалися першорядною увагою — на
самперед через інтерес до їх профанної (розважальної, а то й етично
“дражливої”) тематики.
Теми кумівських пісень пов’язані з хрестинами, це очевидно, — як
і чумацькі, рекрутські, заробітчанські тощо з відповідними побуто
вими обставинами. Кумівські пісні однозначно виникли у свідомості
й побуті саме під час хрестин93. І немає значення — чи записувач за
свідчив виконання кумівських, колискових під час родин і хрестин, —
92 Тут лише на перший погляд “усе ясно”. А коли вдумаєшся, мимоволі трохи не
схиляєшся до містики. До речі, ще одна і куди більша родильна загадка, на яку наука
не може дати відповідь: кількість народжуваних у середньому по земній кулі (!) дівча
ток і хлопчиків перебуває в пропорції приблизно 10:9.
93 Слово “хрестини” я використовую як сучасне означення. Що ж до кумівських
(та інших “хрестинних”) пісень, то вони мають дохристиянське походження. Ритуали,
які ми спостерігаємо на, так би мовити, хрестинах, існували і склалися незалежно від
пізнішого хрещення.
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самі виконавці про кумівські та бесідні говорять: співають і на весіллі,
і на бесідах (різних), і на хрестинах94.
Воднораз хрестинні тематичні імпульси стосовно виникнення ку
мівських (і значною мірою бесідних) значно виразніші, аніж, напри
клад, чумацьких, які функційно навіть менше пов’язані з побутовою
ситуацією, традицією чумакування та середовищем, аніж кумівські
й бесідні з хрестинами.
Тематична група кумівських пісень, у противагу іншим родиль
ним і хрестинним, відзначається достатньо чіткою структурно-типо
логічною стрункістю. Насамперед це пояснюється їх танцювальним
характером. І справа не в тому, чи танцюються усі вони кожного разу
й на кожних хрестинах. Для надання їм розважального, профанного —
отже, й моторного характеру вмикається пусковий імпульс-знак —
згадка про кума та куму.
Звідси — й відмінність кумівських і бесідних від власне родиль
них та від урочистої частини хрестинних. При усій багатовекторності
комплексу родильно-хрестинних пісень, існують певні обмеження в їх
мандрах поміж інші обряди. Кумівські не співаються на календарнообрядових святах, не так часто їх чути на весіллі. Вони частіше зву
чать на бесідах середнього й старшого поколінь. Отже — функційно
закріплені за людьми сімейного стану.
Кумівські й бесідні з музично-типологічного погляду поділяються
відповідно на два масиви: танцювальні (насамперед козачково-гопакові, коломийкові) та співні (з ознаками кантилени). А це риси двох
музичних стилів, які достатньо означилися в пізньому Середньовіччі.
* * *

Серед хрестинних наспівів існує одна чи не найбільш виразна ти
пологічна група, заснована на ритмічній формі об’єднання з дроблен
ням n j n (11211), див. №№ 208-214. Її можна було би зарахувати до

94
Зокрема, для прикладу, більшість так званих чумацьких пісень виникла не в чумацькому побуті, а у зв’язку з темою чумацтва, як вона сприймалася різними вер
ствами населення, і широко співалися (й продовжують співатися) поза чумацькими
консорціями (яких, до речі, вже немає більш як 150 років).
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власне хрестинної. Але усе не так просто. Насамперед чисельно вона
не надто представницька: не йде ні в яке порівняння з весільними
ладканнями або кумівськими піснями козачково-гопакової структури.
К. Квітка в статті “Спільне в ритміці та мелодиці болгарських і укра
їнських народних пісень”95 розглянув цей ритмічний тип. У болгар він
вживається серед хороводних, а також хрестинних — як і в україн
ському фольклорі. У білорусів така ритміка вживається також у піс
нях, “як гукаюць весну”, у росіян — серед весільних та хороводних
(“вешних” — весняних).
Свої спостереження над типологією та поширенням цього ритміч
ного типу К. Квітка підсумовує так: одні мелодії можна вважати спіль
ними для болгар та східнослов’янських народів, інші — для болгар та
українців. Цей наш короткий екскурс має підтвердити вже неоднора
зово висловлювану думку: серед родильно-хрестинних пісень дійсно
не простежуються ритмоструктурні — за висловом Зінаїди Можейко,
канонічні — закономірності, які властиві пісням календарним та ве
сільним.
Це, однак, не створює перепон для розгляду родильно-хрестинної
пісенності як цілком визначеного кола не тільки обрядовості, але й її
музичного супроводу. Фольклор, як висловився свого часу Микола
Лисенко, — це саме ж иття. А життя треба вивчати, пізнавати, не під
падаючи при цьому під опрацьовані академічною наукою методологіч
ні умовності. Попереду ще такий терен непізнаного, як підсвідомість
і відповідна йому (непізнаному) езотерична методика — входження
в секрети магічного світосприйняття. Деяких з цих теренів я частково
торкався.

Підсумок
Завдання з ’ясувати причини відсутності типологічної визначеності
музики в родильно-хрестильній обрядовості досі, за винятком В. Єла
това, не ставилося в етномузикології. Не порушувалося й питання:
95
Квитка К. Избранные труды в двух томах. Т. 1 / Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. — М., 1971. 3 коментарем В. Гошовського, с. 191-214.
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такий відповідальний обряд в житті роду і окремої сім’ї — чому він
(з позицій експериментального наукового погляду) надиво мало озна
чився складочисловими та ритмічно-музичними емблемами?
Неозначеність музично-знакових формул у родильно-хрестинній
обрядовості може мати не одне пояснення. Мною було обговорено
версію: репертуар визначається складниками обряду та смаками конвіксії (близького оточення). На відміну від солярно-календарної (гос
подарської) обрядовості чи певної театральності весільних подій, по
ява немовляти супроводжується ствердженням особливих юридичних
обов’язків. Хрестини, як вони постають перед очима дослідника, —
це ініціація прав та обоє язків новонародженого, рідні та новопричетних — кумів у свідомості сільської громади.
Сьогодні ми ще не можемо певно сказати, як з музично-поетично
го боку родильна обрядовість виглядала до Різдва Христового. Поки
що, беручи до уваги сказане в порівнянні з типологією календаря
й весілля, не маємо відмовлятися від спроб реставрації. Ставлення
до типології, класифікації, функцій родильно-хрестинної обрядовості
й пісенності мусить враховувати як історичні, так і жанрово-мандрівні
тенденції фольклорної традиції, властиву їй жанрово-видову й терито
ріальну дифузність впродовж, як мінімум, останнього тисячоліття.
Постає думка (для якої поки що бракує аргументів, але підстави
для неї є — наявність музичної емблематики в календарі та весіллі):
а чи не існували за дохристиянських часів наспіви-емблеми і в родиль
но-хрестинному обряді? Пісні з уродин засвідчені і в українців, і в бі
лорусів, і відзначаються вони цілим рядом схожих образних прикмет,
а також спільними ритмічними формами. Тож чи не є вони вцілілими
до наших днів уламками колись бувших ритмоструктурних типів і тра
диційної родильної обрядовості, майже винищеної християнством?
Небезпідставно можна сподіватися, що відповідь на низку постав
лених вище питань (бодай часткову) дасть у майбутньому, по-перше,
повний звід співаного на родинах-хрестинах з цілої слов’янщини, подруге, порівняльний аналіз цього матеріалу.
Задіяні методи упорядкування й дослідження пісенності родин
і хрестин виключали якусь наперед постульовану ідею (як то застіль
ний характер обряду, або пошук ритмоструктурних ознак типології
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тощо). Я виходив з емпіричного вивчення матеріалу, по можливості
полишивши осторонь (або торкнувшись критично) теоретично уто
рованих філологами, етнологами та музикознавцями методик та по
глядів. І виклав думки, породжені емпіричними спостереженнями96,
їх коло виявилося ширшим і цікавішим, ніж можна було сподіватися
перед початком роботи.
Анатолій Іваницький

96
Йоган Вольфганг Гете був не лише генієм літератури, але й вченим-природознавцем. Процитую одне з його суджень, яке стосується принципів наукової роботи.
Воно застерігає дослідника від небезпеки загальмовуватись на колись особисто на
працьованих (чи запозичених в авторитетів) звичках мислення: “Кожен, хто певний
час віддається сумлінному дослідженню, мусить коли-небудь поміняти свій метод”. —
Гете И. В. Избранные философские произведения. — М., 1964, с. 334.
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Опанас Маркович

Родини, хрестини і похрестини
Спроба етнографічного опису з народних уст

Родини
Як оце дасть Бог уже, єсть такі женщини, що сама не вродить без
баби. По бабу йде чоловік. Баба ратує; а друга єсть така більше, що
сами родять, не даються взнаки. Ой цюди в пелену візьме й сидить
долі. Тоді пошлють по бабу. Баба прийде, там її гарненько уже обе
ре, соломки на піл постеле (вона долі сидить, поки баба прийде; буває
так, що й надворі).
У нас так, як родиться дитя, що стане досужно, то вийде на дорогу,
щоб легш, да тогді в клуню вийде, або в хату, да й лежить долі, поки
й Бог дасть. На колінах станеш, щоб дитя не так забилось, а то усе
ходиш, ходиш. Як перве, дак уже водяться; а друге, дак уже не так: як
є хто в хаті, дак буде дозирать — чоловік чи мати, чи свекруха, а то все
Бога просиш сам по собі.
Як зачує, що ваготна, дак неділі вилічує, да вже ожида того врем’я;
чоловіку хвалиться, і свекрусі, як є... да і свекруха, якого дня, не зна
тиме, місяць іскаже, і більш нікому, щоб легше родить. Од матері, ка
жуть, од рідної, дак іще трудніше, а од свекрухи легше: жальніше рід
ній матері.
Важкого не підійма, не побіжить уже прудко, важкого не бере і не
перехиляється нікуди. Як ото молодими, дак от на панщині пустуємо,
а то вже ні. І вже не кладуть бить; хоч уже б ’ють, дак уже стоячого.
Котра молода, дак мати (свекруха, хоч і рідна) приказує, щоб не займа
ла нічого, а то така дитина буде, що буде красти; найпаче у то врем’я,
як треться, як вийде вісім неділь од сорочки, що вже забажає їсти, хоть
із риби, — з риби найбільше схочеться їсти, або так із м ’яса. Одна в
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одної просить, як нема свого; як є своє, дак зготує. Як у мене мати не
далечко, дак я пійду, да так стидно, бо зараз і познають, і скажеш...
В хаті сім’я, дак щоб ніхто не взнав, легше: людей як узнає більше,
дак за всяку душу треба мучиться.
Тогді подушок на солому й ряденце, а дитиночку так перехрестить,
скаже: “Во ім’я ’Тця й Сина й святого Духа” — да й на піч положать.
Святою водою вечірньою, що на кутю от увечері беруть, покроплять
дитину і на породіллю бризнуть, — затим, що як оце вродиться, хоч
ізвечора, дак до священика у нас не несуть, а до світа ждуть: в нас свя
щеник дає. Іноді дитина нездорова, дак щоб не крищеною не вмерла.
Як нездорова дитина, дак от і дають ім’я: як хлопець — на батька; як
дівчина — на матюр; не дай Боже да не переночує! Іногді й священик
теє саме ім ’я дасть.
Тогді вже баба води наносить; як дома той чоловік, то чоловік по
може води наносить (як от у нас нагору, да зимою); челядка, як є, дак
посилають. Баба нагріє води у діжку да помостить овсяної соломи: ка
жуть, м ’якше. Бог його зна, говорять, — що годиться так; гвоздиків1
покладуть, любисток, — да це вже й скупає баба породіллю.
І це, якщо народиться вночі, як вже є гроші, дак чоловік за свої
гроші принесе відро горілки, і породіллі, скупавши, і чоловік буде
пить. Він буде пить попереду. Кажуть: “Хай Бог зростить, приділя
щастя йому й долю”. Дасть бабі: “Спасибі тобі, бабо, за твої труда!”
Тоді породіллі да на єї каже: “Тобі дай Бог здоров’я, щоб (як Бог дав
сина) сина годувала!”, а як дочку, — “Щоб дочку годувала! спасибу!”
Як почастує, піде по кумов’я. Як ще це перве, що не кум, дак каже:
“Прошу, брат, іди перехрестити: мені сина Бог дав!” Або скаже: “В хрест
уведи” — котрий. Кого полюбив: з роду, а коли й чужого візьме. Той кум
скаже: “Да не пошов би, брат, да що гріх Христа цуратися!” І куму так
просять: як нема такої, що все христить, то каже: “Прошу, сестро”. А як
така, що христить, то скаже: “Прошу, кума!” Як прийде, скаже, кого
найшов; дак скажуть: “Спасибі Богу, коли б же скорій прийшли!”2

1Очевидно, гвоздика — dianthus. — А. І.
2Як коли недалеко або вигода, то кум прийде з тим чоловіком, візьме окраєць. —
Примітка оповідачки.
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А баба й дитя скупа, зветься отройчя. Тоді кумів покличуть. Баба
попереду сама піде до попа. Давно, дак в намітці: по цьому можна
було й познать. Візьме хліб і пляшечку горілки, да й скаже от кого, ’д
якого чоловіка. Прийде да положить хліб на стіл і поставить могорич.
Як котра йде, то й курчя під руку бере. Піп спита: “Од кого се?” Вона
й скаже. Дак він буде зараз молитву читать, а баба поклони б ’є. Дак
ході скаже, як зовуть.
Вона прийде да там і дома скаже, як зовуть; каже: “Поздоровляю
вас, онук, і тебе, онуко, з сином (чи з дочкою) на ім’я (як зовуть). То
вони скажуть: “Спасибу вам за труда”, да дадуть чарку горілки.
Баба тогді вже готує — паляниці буде пекти. Жонки йтимуть на ро
дини, почують; баба вже йтиме, дак скаже. Оце так, хоч би й дві в хаті,
то йдуть обидві; сусіди йдуть, хоть свої, хоть чужії йдуть не проханії
на родини. А на хрестини просять; як є горілка, дак і всіх просять, а як
нема, то минають.
Раній постигає кума вже на родини: заготовить чого, найпаче ва
реники варить кума, в пісний день дак з маком, в скоромний із сиром;
масла не мішають, тілько з сметаною; хіба на масниці вже.
Як оце ввійдуть в хату, дак кажуть (як уранці — на родини вранці
йдуть, зранку): “Добрий день вам, будьте здорові з (днем, який буде),
із празником!” (хоть і нема празника, дак говорять так усе). Кож
на принесе буханець або окраєць, без хліба не прийдуть; на мисочці
на споді що-небудь: картопляабо гурки, а зверху хліб. Старі вельми
не йдуть народини; хіба так, як у сина або в дочки, — а то не при
йде. “Ідіть вже ви, — кажуть на молодших, — наша старость уже, ми
своє ’дходили!” Яке хліб дають породіллі, то кажуть: “Будьте здорова
по дорозі, сестро!” А вона каже: “Да було всюди, було й по дорозі!”
(Котра на дорогу ходить); да тогді розкаже тим жонкам, як дитя прийшлось родить. А жонки, що прийшли, звуться в нас родинниці.
Весело, як уже живе, і вона як здорова, породілля. Балакають
і сміються. Котра зайде ззаду, да того чоловіка за вуші, да вгору пі
діймуть: “Поздоровляєм вас сином (чи дочкою)!” Просять сідати:
“Сідайте, будь ласкаві!” Да вони посідають коло породіллі на полу,
і за столом єсть. Попереду породілля буде частувать родинних жонок: коло єї горілка стоїть, чарочка маленька; по дві чарочки заразом
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налива: так то, кажуть, годиться. Закусять, дак по третій дає. Вона на
полу сидить, а вони підходять к їй; котра попереду в хату ввійде, ту
попереду й частує.
Дак вони не довго сидять — родинні — хіба котра прийшла з сто
рони, дак буде дожидать хрестин. І те ж вони закусюють, котра прине
се що, породілля коло себе ставить. Прощаються: “Ідіть на здоров’я!
Спасибі, що приходили!”

Хрестини
Того ж дня й до хреста кумов’я йдуть. Додому приходять кумов’я
(з родин то вже), переодягнуться таки в чистішу одежу вже. Кум одяг
не свиту чорну, поясом підв’яжеться червоним: надіває все чисте —
і сорочку, й штани, так, як і до церкви. А кума плахту гарну підв’язує,
запаску синю; влітку — дак у юлці, а зимою — в кожусі (як є, дак
і кум одягне, як зимою, кожух). Давно в нас було в намітках все хрес
тять, а тепер у хустках, за сього попа молоді вже не ходять в наміт
ках; як іде до причасті, дак [він] і одставляє: “Послі, — каже, — старії
в намітках причащаються”.
Дак кум бере цілий хліб, а кума одріже полотна, на крижмо3, так —
аршин три, яке єсть уже, як Бог дасть: чи товсте, дак і товсте, чи тон
ке: нема тонкого, дак і товсте бере. Тогді вже прийдуть, дак їх посадать
за столом, да їх горілкою частують і закуску поставлять. А баба дитя
вже приготовить: там скупа, в пелюшки спов’є. Креним поясом спови
вають: найпаче пояси4 крапові на хрестини, да вп’ять, як несуть при
чащать. Да щоб була чоловіча сорочка чиста, вгортають. Пелюшкою
’бгорне, а поясом навхрест спов’є. Да в чоловічу сорочку, в правий ру
кав того хліба уріжуть, що кум принесе, і соли тії дрібочок ув’яжуть.
Да тоді угорнуть в сорочку.

"Тканина, в яку сповивають дитину після обряду хрещення.
4
Пояси — червоні з самої шерсті а се і пенька є; так і тчеться, наче вишиване.
Купують ув Ічні. Немає в нас таких, що роблять: роблять такії, що самиї красниї. —
Пояснення оповідачки.
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Баба подасть на стіл кумі дитину. Дадуть хліб куму під руку, свій
дадуть, і пляшечку горілки. А кума дитя та крижмо візьме (вона при
несе да при собі і держить: притулить до бока, під руку). Да ще і пе
люшечку дадуть чистеньку: вона підстромить собі отцюди під пово
розки (вони до запаски пришиті).
Тоді перехристяться да й ідуть христить до попа, де живе піп:
хрестильня в його є — от так буде високе. Кума несе дитину; удвозі5 йдуть. Прийдуть до попа, кум положить хліб на стіл, пляшечку
поставить. Як багатий кум, дак гривеника положить, а як же убогий,
дак дасть десять копійок; а кума положить крижмо... Священник тоді
вийде да каже кумі: “Осмотри ж дитя ти!” (щоб було чисте). То вона
його осмотрить. Як вмажеться, там в їх є ночовка і вода, дак іскупа.
Тоді викликне у хрестильницю. Дак він їх і поставить двойча6; кума
з правого боку. Як хлопець, дак попереду дасть кумові. Він сам візьме
дитину та й постриже йому головку навхрест, оддасть кумові, кум
держить. Да тоді візьме дитину да стакан води холодної, да на дитину
і злине, так із головки.
Дак як яка дитиночка, таки ізожметься доміста, вкупочок; а котора,
дак так і виправиться, Бог його знає, і побіліє. Да отогді-то куми замі
чають, що як живе буде... Оце кажуть: “А що, як же там, чи виправи
лась дитина, чи ні?” Дак которі старші, кажуть: “Як ніт, то може дасть
Бог живе буде”. Як же кажуть: “Да виправилась!”, до кажуть: “Боже
ж дай, щоб живе було!”
Прийдуть додому ото вони ж, вже ввійдуть у хату, і куми ж так ка
жуть: “Поздоровляю вас, кум, і ви, кума, вас з сином, — там як-небуть
назвуть, як уже дадуть ім’я йому, так називають, — хай Бог зростить!
Од вас брали народжене, а вам принесли охрещене!” То вони їх поса
джають за стіл тогді вже їх частують, закуску поставлять.
А той чоловік уже піде кликать на хрестини. Покличе. Ввійде
у хату, як удень, то каже: “Дорови!” А ввечері каже: “Добри вечер!” Ті
він дає буханець, а з буханцем ходить просить. “Просим на хрестини!”
То вони так питають: “А як же зовуть твого сина?” То він і скаже, як
5Удвох.
6Удвох.
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зовуть. Да так по всіх хатах, скілько йому треба людей, стілько й по
кличе, — хоть і не піде вого, як сердиться, а кличе. То кажуть: “При
йду, прийду, спасибі тобі, зараз прийду!”. А котре сердиться: “Да спа
сибі, що кличеш” . “Приходьте!”
Це ж кличе, дак одежинка хоть одна єсть лучченька, до одягне.
Жонки й чоловіки йдуть разом, чи і матерки, батьки, як єсть, йдуть на
хрестини.
Посаджають, котрі старші, за столом; жонки за тим, що на покуті,
а молоді коло столу стоять да на ослоні сидять, а чоловіки коло по
рога за столом. Да тогді вже той чоловік і обійде кругом усіх. Як єсть
батько або мати своя або жінчина, дак з їх гіочина; своїх батька й матір
сперва, а там породіллі, бабу, кумів, тогді вже всіх людей. Да друго
му куму загадають (той уже чоловік7), да по другій чарці дасть. А тог
ді вже баба почастує вареною, по третій: наллє в миску, поставить на
стіл і сипле у чарку ложкою, да попереду батька...(той же порядок).
Після батька й матері, чоловіка, як у сінях з люлькою, дак гука:
“А де лиш ти, ковалю?” А він як вип’є чарку, да як єсть гроші, до вки
не в чарку: “Оце як я оплачусь, бабо, щоб не колихать”.
Жонки молоді стоять, співають:
1. Спасибі тобі, ковалю
(8+8) + (4+3)2 + (6+5)
Спасибі тобі, ковалю,
Що ти нам дитину скував:
І в рученьки не хукав,
І ніжкою не тупав:
І тепло, і добро
Кувати було.
2. Зелена, зелена в лузі трава
(6+4=5)2 (8+8) = (7+7) (6+5)2
Зелена, зелена в лузі трава,
Милая й любая в мужа жона.
7Тобто батько дитини.
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Він же її зажартував,
Кунію шубочку попорвав.
Зажурилась милая:
— Не журися, милая,
Кунія шубочка зшита буде,
Ми з тобою жити будем;
Будем жити, Бога хвалити,
Дочок оддавати, синів женити —
Нам з тобою, мила, вік вікувати.
3. Молода добра
(5=6)3 (8+10)
Молода добра,
Пошила шубочку з чорного бобра,
А він її зажартовав,
Бобровую шубочку попорвав.
(І далі слова першого варіанта)8
Баба обнесе по третій усіх. Тарілка стоїть на столі і на тарілці буха
нець; дак хто кине у чарку, дак вона прийде, у тарілку з чарки й вило
жить. Як уже всі оце вип’ють, страви поїдять — борщ, юшка, паляниці
печуть, — дак хрестяться і дякують: “Спасибі Богу й вам, нехай вам
Бог зростить (нехай) Овсія!“ До кума: “А ви, а, не втікайте ж, будь лас
ков, просим до чопа”. То вони: “Да спасибу!” Да й вернуться. У сінях
підождуть або у дворі. Дак оце вже тарілку візьмуть, що з грошима, да
кумові оддадуть; дак він іде вже перепивать до куми (породіллі). Оце
ж у сій руці, в лівій, тарілка з буханцем і з грошима, а чарка буде на
лита горілкою; а баба за ним несе миску з закускою. То він кумі дає,
а кума каже: “Пийте ж ви!” Він і вип’є. Дак це так, на правий бік сто
ятиме, тому дасть, тому на лівий, так навхрест почастує. Да тоді вже
породілля подякує: “Спасибі Богу, вам, кум, і вам, кума, за ваші труда”.
8
Остання пісня з варіантом її вставлена сюди з другої місцевості — м. Шклова
^Іогилівської губернії. — О. Маркович. (Очевидно, пісня № 2 “Зелена, зелена в лузі
тРава” від 5-го рядка. — А. І.)
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Да тогді вже це кум і кума кличуть людей до чопа (у шинок). На
беруть у миску муки і візьмуть буханців два да в шинок увійдуть, на
столі поставлять, кругом сідають за столом. А кум візьме кварту го
рілки на всіх і частує; тогді кума візьме кварту та, так само, почастує
всіх. Тогді вже, як оце чоловік да жінка, то удвозі беруть чвертку, і там
так других буде пар дві, три, а котрі, що самі з хати, дак по осмусі. Ви
кидають доміста гроші, візьмуть да п ’ють. А як вже нема грошей, да
надіється, що не дасть шинкар, дак іде додому, як вип’є кумову чарку.
На хрестинах ще співають, — починає баба, як частує:
4. Ой під вишнею, під черешнею
(5+5)
Ой під вишнею, під черешнею —
Там Палажка сина вродила;
Сина вродила, дочки бажала —
К собі дружиночку да призивала:
— Чоловіче мій, дружино моя!
Що ж ти, іди по бабусеньку,
По стареньку, по умненькую!
А бабусенька догадалася,
Швидесенько да й убралася:
Ув однім чоботі і без пояса,
В правій руці да простир9 несе
Да Бога просить:
— Опростай, Боже, сі дві душечки —
Одну душечку охрещеную,
Другу душечку народженную,
Третю душечку й бабусеньку!
В неділеньку да поранесенько

9Проскуру.
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5. В неділеньку да поранесенько
(5+5)
Да біжить Петро по бабусеньку.
А бабусенька готовусенька —
В однім чоботі і без пояса,
У правій руці да простир несе,
А в лівій руці сповивочок.
— Опростай, Боже, да дві душечки —
І старенькую, і маленькую.
Що маленькую задля славоньки,
А старенькую для порадоньки10.
6. Ой мій кумасику, мій голубочку
(5+5)
Ой мій кумасику, мій голубочку,
Прибудь до мене хоть раз у літі,
В мене в літі виноград-квіти,
Синє озеро розливається,
Щуки й карасі викидаються,
Пани й князі з ’їжджаються,
Да сьому диву удивляються,
Що щуки-карасі викидаються;
Що щучечки задля кумочка,
А карасі задля куми.
Іще “лебідочки” да ще сії11:

10Варіант цей записаний від жительки с. Сичівки Київської губернії Радомишль
ського повіту; але на батьківщині своїй ця пісня співається не на хрестинах, а на похрестинах, які називаються зливками. — О. Маркович.
11 “Лебідочку” встановити не вдалося. Взагалі цей образ в хрестинах не трапля
ється. Тому, може бути, співали якусь необрядову пісню. Коли так, тоді зрозуміло,
чому О. Маркович її не подав. Можливо, це якийсь випадок місцевої традиції (А. І.)
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7. Да бабуся моя старая
Заспів (4+5)2 + (4+4+6)2
Да бабуся моя старая,
Пороження моє легкое!
Ой дам тобі, бабусенько,
За моє насіння.
Да бабуся моя старая,
Пороження моє легкое!
Ой дам тобі, бабусенько,
Коробочку бобу,
Да приймися, бабусенько,
За мою утробу.
Да бабуся моя старая,
Пороження мое легкое!
Ой дам тобі, бабусенько,
Червонії чоботи,
Да приймися, бабусенько,
За мої животи.

8. Ой дам тобі, бабусенько
(4+4+6)2 + R(4+5)
Ой дам тобі, бабусенько,
Коробочку проса,
Біжи, біжи, бабусенько,
Да до мене боса.
Да бабуся моя гордая,
Породілле моє трудное!
Ой дам тобі, бабусенько,
Коробочку гречки,
Да возьмися, бабусенько,
Да за мої плечки.
Да бабуся моя гордая,
Породілле моє трудное!
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Ой дам тобі, бабусенько,
Коробочку жита,
Да возьмися, бабусенько,
До мого живіта.
Да бабуся моя гордая,
Породілле моє трудное!12

Похрестини
На другий день похрестини. Баба вже сама ті порядки знає. Діжу
учинить звечора, паляниць напече уранці, страви наварить. Тогді вже
і скупа породіллю, да те помиє все: піл, лавки; повиносить з-під неї
солому, купель виносить (стоїть до хрестин, тричі в одному купелі ку
пається породілля).
Да тогді піде да наламає верби, да в відро і складе, і води набере
принесе, да тогді в горщок ту вербу, водою наллє, да туди овса. Поро
ділля встане да й приготовить паляниці у миску чотирі, наверх хустку
тогді, ще й грошей положить. Як є свекруха, дак і свекрусі так.
Да баба візьме, породіллю поставить долі, да із того горшка да
і ллє їй воду ту, що із вербою, на руки, то вона і помиє; да тогді так,
у праву руку й наллє води, — то й пустить так — по ліктю, а другу
піддержує оттак, щоб бігла вода; да тую воду, що біжить по руці, да
вже й рот хапа да й п ’є ту воду. І на другу руку так же. Аж тричі пус
кає воду на обидві руки. А тогді ’ддасть породіллі ту воду; то поро
ділля вже бабі ллє на руки, баба миє; да і баба так само пуска воду по
руках, да їй (породіллі) дає ту воду пити із рук. Тогді вже баба візьме
да горщик поставить з водою, ту воду поставить. Як же хлопець, дак
породілля правою ногою на сокирі стоятиме, а як дівчина, дак на гре
бені да голку положить додолу
Да тогді баба візьме сокиру да ту вербу саму, да так навхрест цюка
і спереду, і ззаду, і з правого боку, і з лівого боку. Тогді збере ту вербу
12
Останній варіант цієї пісні також синівський, Київ, губ., Радом, повіту і співа
ється там на третій день після хрещення, отже також в похрестинах (зливках), які від
буваються тільки днем пізніше петрушівських. — О. Маркович.
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да знову в ту воду й положить. Да тогді візьме за оцим оклинком, що
з-під руки, з-під правої, сорочка да породіллю й втре, що на породіллі
сорочка. Тогді каже: “Щоб ти не терлася, не м ’ялася, щоб ти вроків не
боялась і твоя дитина так же!”
Чоловіків виводять з хати, самі жінки.
Да тогді каже: “Як верба росте швидко, щоб так і дитина росла
швиденько! Як заліза хто не вкусить, щоб так і породіллі не спідкусив
і дитини; ні з вітру, ні з-під зор, ні з приговору! Щоб ти не боялась
ніякого пристріту!” А тогді візьме да й похука за плечі: “Не мій дух,
Божий дух! Баба з річчю, Біг з поміччю!” Візьме миску, що на сто
лі, приготовить чотирі паляниці, хустки й гроші, дак бабі дає. Дак так
же, як свекруха, дак і свекрусі, і рідній матері так же. Вони стануть
к стороні, а породілля стане на колінах, да їм і поклониться до землі:
“Простіть мене, грішную, що я кров проливала!” “Бог тебе простить
і ми прощаєм!” А тогді в ноги поцілуєш і в руки. Попереду бабу пупорізку, а тогді матерок. Як нема, дак так людям поклонишся.
А чоловіки в сінях.
То баба візьме тую миску з паляницями, да по хаті так до порога
пробіжить скоро, то тогді до стола. Як же що хлопчик: ’’Щоб мій ону
чок швиденько ходив і говорив!”
А кожух помостить на лавці. Тоді породілля сяде на кожусі за сто
лом. Попереду бабі наллє чарку горілки, да тогді вже матері. Вже й чо
ловіків укликнуть у хату. Дак вони ввійдуть, дак уже всім дасть по чар
ці. Тогді устане із-за стола да на піл і піде породілля. А вони посідають
усі за стіл — люде, а тії миски, що з паляницями, дак на покуті стоять.
Да тогді вже, як пообідають, дак баба хустку зав’яже, паляниці ві
зьме да ’днесе додому.
Тоді знов з однією прийде да всіх і покличе — до чопа. Да вже
тогді і йдуть до чопа. І баба та візьме півкварти горілки, почастує всіх.
Тогді вже, як поп’ють бабине, да тогді поскладаються да поп’ють да
й додому йдуть жонки, а чоловіки хоть який і був у хаті, до чопа ніхто
не йдуть, да вже тогді мало й жінок ійтиме.
Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича, с. 160—
168. “Записав 1854 р. в х. Петрушівка Борзнянського повіту зі слів
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кріпосної селянки Палажки Кітчиної із збереженням особливостей петрушівської мови Оп. В. Маркович”.
Подані О. Марковичем тексти позначені нестабільністю складочислення.
Проте записи надають деякі підстави для реставрації первісних (архетипічних) форм. Впевнено можна говорити про будову тексту “Спасибі тобі, ко
валю” (№ 1): це строфоїд. Близький вар. у Оскара Кольберга (Покуття, ч. 1,
с. 213, можливо, без початкових рядків) має структуру (4+3). Така ж будова
3-4 рядків у О. Марковича. У варіантах “Зелена, зелена в лузі трава” (№ 2) та
“Молода добра” (№ 3) найвірогідніше базовою є структура (6+5).
У текстах “Ой під вишнею, під черешнею”, “В неділеньку да поранесенько”, “Ой мій кумасику, мій голубчику” (№№ 4-6) явно проступає складочис
лення (5+5), музично-ритмічною моделлю якого є фігура об’єднання з дро
бленням (J j j Л).
Дві останні пісні в запису О. Марковича (“Да бабуся моя старая” та “Ой
дам тобі, бабусенько”, №№ 7-8) виявляють дуже цікаву форму. Це типоло
гічно тотожні варіанти оригінальної двочастиниості “заспів — текст”. Запис
цього не відображує. Однак на підставі двох варіантів цілком доказово можна
відтворити первісну форму:
Рефрен-заспів (№ 7)
Куплет, де відображено
дії бабці-повитухи (№ 8)

1. Да бабуся моя старая, (4+5)
Пороження моє легкое!
Ой дам тобі, бабусенько, коробочку проса,
(4+4+6)
Біжи, біжи, бабусенько, да до мене боса!
2. Да бабуся моя гордая,
Породілле моє трудное!
Ой дам тобі, бабусенько, коробочку гречки,
Да візьмися, бабусенько, да за мої плечки.
3. Да бабуся моя гордая,
Породілле моє трудное!
Ой дам тобі, бабусенько, коробочку жита,
Да візьмися, бабусенько, до мого живіта.
(А /.)
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Олександр Малинка

Родини і хрестини
(Матеріал зібрано в містечку Мрині Ніжинського повіту)

І.
Поведінка вагітної1
Лиш тільки молода жінка відчує себе вагітною та поділиться своєю
радістю із сусідками, ті поспішають достачити її порадами, як личить
поводити себе, щоб пологи минули щасливо. Поради ці зводяться,
головно, до ознайомлення майбутньої матері з численними прикмета
ми та обрядами, темнота по частині яких може потягти за собою такі
сумні наслідки, які не в силі буде виправити й найдосвідченіша бабкаповитуха. Завагітнівши, жінка має зняти у себе з шиї намисто; якщо
ж майбутня мати — через неуцтво-бо, чи з упертості — продовжує но
сити намисто, то в дитини пуповина позамотується вкруг шиї; далі,
якщо намисто у матері червоного кольору, то, попри означеної біди,
дитя буде рости “в пороку і стиду”, коли ж намисто чорне, немовля
“буде заходиця” під час плачу і страждатиме на дитячі припадки. По
бачить вагітна жінка пожежу і, вжахнувшись, ладна ухопитися руками
за голову; досвідчена жінка має утримати її від цього; в противному
разі дитина на тій же частці тіла матиме червону родильну ознаку. Ро
дильні плями в дитини пояснюються ще й тим, що мати під час ва
гітності вкрала що-небудь. “Не остереглась якось я, як була важка”,
передавала одна старенька: “треба було побілити хату, а крейди у мене
не хватило; от я пійшла до сусідки да нищечком й узяла грудку; дак
у мого Івана на нозі наче та грудка крейди і означилась”. Вказували
1Цей заголовок (та інші нижче) введено мною. — А. І.
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Й на інший випадок: вагітна жінка поцупила у своєї сусідки “кожу
шанку”; наслідком цього було те, що у народженої дівчинки частина
обличчя була вкрита чорним волоссям. Якщо вагітній жінці відмовити
в якійсь попроханій нею речі, то миші згризуть цей предмет. Залізе су
сідська свиня в город; не дай Боже, якщо вагітна хазяйка у гніві штур
не ногою ту свиню: у спині немовляти буде колоти, наче щетиною.
“Не годиться” вагітній ходити з розтуленим ротом або їсти щось під
час ходьби: дитя буде ненажерливим та верескливим. Якщо вагітній
услід кинути “печунку” (шматок глини, що випала з печі), то немовля
буде мучитися запором; якщо ж якийсь добрий чоловік кине їй услід
шматочок хліба, то дитя не буде страждати на шлунок. Щоб запобігти
трудних пологів, вагітна не повинна сидіти на порозі, а то й дитя під
час пологів довго “буде стоять на порозі”. Не повинна вона також пе
реступати через “вой”: воли ходять повільно, через це й пологи будуть
повільними; через дишло, навпаки, “годиться” переступати: як кінь
швидко й легко бігає, так і пологи швидко й легко зійдуть.

Пологи
Настає пора народжувати. Усі члени родини, сусіди і загалом усі,
кому це відомо, запобігають розмов про цей предмет, щоб зайвими
розмовами “не накликать лиха” на родильницю. Тому й майбутній
батько, рушаючи по повивальну бабку, часто запрошує її до своєї дру
жини виключно натяками: “ходім до нас на щось”. Взагалі, чим менше
осіб знає про настання пологів, тим вони легше зійдуть.
“Бабувать”, тобто допомагати при родах, жінки беруться лише піс
ля припинення у них менструацій, приблизно після 45 літ, коли втраче
но вже надію на мати власних дітей і не доведеться самій собі проси
ти до себе бабку. Народження дитини у жінки, яка почала “бабувать”,
вважається краєм неподобства; таку дитину звуть у селі “бабинцем”,
і це прозвисько завжди страшенно конфузить його матір. Через це, на
віть після припинення менструацій перший час жінки не наважуються
іти у повитухи.
При виборі бабки беруть до уваги дві такі її якості: 1) бабка має
бути чесною, “щоб внучата чесно росли”, та 2) головне, вона повинна
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бути багатою і щедрою, щоб після пологів “шановала хороше” і не
скнарувала на горілку й закуски. Досвід та мистецтво хорошої баб
ки вимірюється не так знанням акушерської справи, — у цьому від
ношенні бабка стоїть ніяк не вище усякої іншої жінки, яка народжу
вала кілька разів, — скільки повнотою знань у сфері всілякого роду
потрібних прикмет і обрядів. У цьому випадкові досвідченість баб
ки виповнює неуцтво молодої матері: якщо жінка під час вагітності
допустила якийсь огріх, який загрожує відстрочити на тривалий час
роди, або зробити їх тяжкими, чи може зашкодити здоров’ю матері
й дитини, то на усі відповідні промахи бабка мусить своєчасно зна
йти належну протиотруту. Якщо, приміром, вагітна натикалася на
злучку коней, то і їй випадало носити в утробі дитину стільки часу,
скільки носить кобила лоша, тобто близько 11 місяців; щоб усунути
цю біду, бабка в той час, коли за розрахунками належить уже наро
джувати, насипає вівса в запаску своїй пацієнтці, і та дає кобилі ви
їсти цей овес. Є й інший засіб, що прискорює настання родів: бабка
стругає срібну монету або хрестик і дає пити цей порошок у воді ва
гітній жінці.
Та якими б важкими не були роди, хвора ніколи не звернеться за
допомогою до лікаря чи фельдшера: цьому заважає її сором’язливість
і, попри це, звичай, щоб при родах, окрім замужніх жінок, ніхто
(а особливо з чоловіків) не був присутній. Можливо, у цьому випад
кові величезну допомогу простому народові нададуть жіночі медичні
курси, що виникають зараз; з плином часу по селах з ’являться жінкилікарі, які будуть допомагати родильницям та практично підучувати
наших самоуків-бабок більш раціональним навичкам при родах. Зараз
же, доки бабки не мають у кого повчитися повивальній майстерності,
від них не можна багато й вимагати. Нам, утім, відома спроба одного
земства стати на допомогу в цьому розумінні простому людові, вла
штувавши щось на зразок курсів для сільських повитух. Але час на
вчання був надто стислим, саме навчання велося не практично, а тео
ретично. За рисунками, і тому ця спроба бажаних наслідків не дістала.
Ось що розповідала одна з метких учениць про кінцевий іспит; лікар
повісив на дошці рисунок з зображенням неправильного розташу
вання дитини, та звернувся до своїх слухачок з питанням: що робити
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в подібному випадкові? “Усі баби наче води в рот набрали, дивлять
ся та здвигають плечима: а хто ж його знає? А я не втерпіла: “а що
ж, кажу, робить? Богу Милосердному, кажу, треба молиться”. Дак усі,
хто тут був у комнаті, як один, усі в долошки заляскотили: “от, кажуть,
молодець бабка!” Вірогідно, й інші учениці, по закінченні курсу, зали
шилися при попередніх своїх знаннях та переконаннях, що лише ми
лосердя Господа може допомогти в подібних випадках.
Безпосередньо перед родами, чи навіть під час родів, за бабкою
рушає чоловік або будь-який інший літнього віку родич родильниці.
Баба відразу не погоджується йти на допомогу: “Вибирайте кого луччу; я не дуже-то вмію”. І посол, і сама бабка чудово розуміють, що
ця відмова не більш, як дотримання встановленого для подібного ви
падку етикету. І тому, після коротких переговорів (тягнути їх не дозво
ляють вже самі обставини справи, яка не терпить зволікання), бабка,
прихопивши усе необхідне, поспішає на допомогу. Ось як оповідаєть
ся про запросини бабки до родильниці у піснях:

9. У новуй комнаті кровать стояла
(6+6)2 + (4+3)2
У новуй комнаті кровать стояла,
На новуй кроваті Ганнуся лежала,
По комнаті ходила,
Свого Гриця просила:
“Ти, Грицику, муй голубчику,
Біжи ж скорєй по бабусеньку!”
А бабуся догадалася,
До онучечки спотикалася,
В однуй руці лучиночку,
А в другуй — простиночку:
Подивимось на дитиночку.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 150-157.
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10. Та й за купками, та й за гурками
(5+5)2
Та й за купками, та й за гурками,
Йа за хижками, йа за будками
Там Ганночка сина вродила
(2)
Та собі на помощ Андрійка просила:
“Андрійчику, муй голубчику,
(2)
Бєжи ж, бєжи і скоресенько, і хутесенько,
Бєжи ж, бєжи по бабусеньку!”
А бабусенька догадалася
І сама йде об однум чоботи,
(2)
В однум чоботи і без пояса,
А в лівій руці і простинь несе.
Ой прости ж, помилуй, Боже, аж дві душечки:
І старенькую, і маленькую,
(2)
Що старенькую у подушечках,
А маленькую у пелюшечках!
У першій пісні повідомляється, що бабка, поспішаючи до хворої,
бере з собою “лучиночку” і “простиночку”; у другій пісні згадується
лише простирадло; але при читанні цієї пісні перед словами: “А у лі
вій руці...” помітно пропуск: пропущено, що несе бабка у правій руці.
Збираючись рушати до пацієнтки, бабка бере з собою вуглинку (це,
певно, “лучиночка”, про яку йдеться у першій пісні), кілька льняних
зерен і житніх ріжків2. Ось і все, що має бути під руками у бабки при
трудних родах. Ця вуглинка, втім, і льняні зерна не прості. Трапляєть
ся інколи, з палаючої печі вискакує з тріском вуглинка; бабка збирає
такі вуглини; при трудних родах вона розтирає їх і дає порошок у воді
пити хворій, “щоб і дитя так скоро вискочило із тісного місця, як сей
уголь із гарячої печі”. Є льон “лущик”; коли він достигне, то голівка

2 Спорынья, secale cornutum; Sclerotium Clavus Dec. (слов. Роговича). — Приміт.
О. Малинки.
Маточні ріжки (Claviceps purpurea) містять алкалоїди, що викликають спазм мат
кових судин та м ’язів, застосовуються для зупинки маткової кровотечі (А. /.).
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його розтріскується і насіння висипається; баби підбирають це насін
ня і дають родильниці їсти з хлібом або ж пити у вигляді настоянки
на гарячій воді, для того щоб і дитя, подібно зернам, скоро появилося
на Божий світ. Крім того, дається іноді настій житніх ріжок, — “Ну,
казала кушерка, що його без умислу (тобто, без знання, без уміння)
не можна давать; на чарку три каплі його; а румку (тобто, чистого на
стою) як випить, дак сам дохтор казав, що й не перенесе (тобто, хво
ра)... давать треба при послідніх порах; а яка дурна баба, дак вона не
знає, коли дать, а нужно, шоб з умислом, а то збросить...” Схожу дію
цих ріжок визнає й медицина. Декотрі бабки дають ще й “коричневу
воду”, — настоянку кориці на горілці чи воді.
Прийшовши до хворої, бабка посилає її перейти тричі дорогу так,
щоб ніхто цього не бачив; потім, зайшовши до хати, хвора тричі об
ходить круг столу; перед ним розстилаються штани її чоловіка, і бабка
переводить через них родильницю. Якщо після цього роди усе ще тяг
нуться, то бабка наказує розв’язати в хаті та в коморах усі вузли, де б
які не були, відімкнути всі замки. Усе це проробляється задля приско
рення та полегшення родів. Та коли усі згадані засоби виявляються не
дійовими і хвора терпить страшні муки, то бабка зважується вдатися
до останнього, дуже, втім, рідкісного засобу: до священика відряджа
ється посланець з проханням розчинити у церкві брами; прохання це
ставить священика у скрутне становище; з одного боку, в число його
пастирських обов’язків входить — відучувати паству від усякого роду
марновірств; але, з іншого боку, як відмовити у цьому невинному про
ханні істоті, що терпить страшні муки і яка сподівається, що цей засіб
покладе кінець мукам?
Трапляються випадки, коли, незважаючи на усі заходи бабки, роди
закінчуються сумно: смертю новонародженого або самої матері. На
ступна пісня переказує один з подібних випадків:
11. Ой поїхав королевич на погуляння
(4+4+6)2
Ой поїхав королевич на погуляння,
Та й покинув Марусину на горєвання.
Та й приснився королевичу дивнесенькій сон:
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Спуд правої да рученьки вилетів сокол,
Спуд лєвої, спуд білої брязнув в колокол3.
Побіг же королевич до бабусеньки в двір:
3
Дзвін колокола в нашій народній поезії служить провісником чогось особливого
і, переважно, сумного, жахливого. Згідно з однією, наприклад, билиною цар, розгні
вившися на царицю, має намір її постригти; билина ця починається так:
Уж что это у нас в Москве приуныло,
Заунывно в большой колокол звонили?
(Рус. нар. песни, собранные П. В. Киреевским. —
М., 1860-1874, ч. VI, 202)
Билина про смерть Алексія Михайловича розпочинається словами;
У нас было, братцы,... в каменной Москве
Заунывные большие колоколы звонили;
У нас знать-то в каменной Москве
Не здорово...
(Рус. нар. песни, собранные П. В. Киреевским,
ч. VII, 46)
У збірнику Ричарда Джемма пісня про смерть Скопіна-Шуйського так само зга
дує про дзвін колокола:
Ино что у час в Москве учинилося?
С полуночи у нас в колокол звонили.
У билині, що оповідає про повалення з престолу Василя Шуйського, читаємо:
Уж на той ли на высокой колокольне
В большой колокол звонили.
Ох, и братцы, что то у нас делается,
Уж не чудо ли какое совершается?
(Рус. нар. песни, собранные П. В. Киреевским,
ч. VII, 17)
Політ же сокола служить символом появи або зникнення доброго молодця:
1. Соколонько та на вилеті,
Козаченько та на виїзді.
(Нар. южнорусские песни.
Изд. А. Метлинским. — К., 1854, 179)
2. Налинув сокол із чужих сторон...
Наїхав Івашко із чужих сіл.

“Бабусеньку, голубонько, одгадай сей сон:
Спуд правої да рученьки вилетів сокол,
Спуд лєвої спуд білої брязнув колокол”.
— Сідлай, сідлай, королевичу, вороного коня,
Бєжи ж, бєжи, королевичу, і в день і в ночі,
Свою милу Марусину на скам’ї застаючи!
И уже ж твоя Марусина вчора звечора сина родила,
Йа сьогодні у досвіту сама померла.
Як осідлав королевич вороного коня,
Бєжить, бєжить і в день і в ночі,
Прибігає пуд нові ворота:
“Вийди-вийди, Марусине, краще золота!”
Ей не вийшла Марусина, вийшла його свість,
Дай винесла королевичу смутнесеньку вість:
— Здоров, здоров, королевичу, чужий зять — не наш!
Йа вже ж твою Марусину давно зрадили:
Йа й учора Марусина сина вродила,
А ік світу Марусина сама померла.
Як йувийшов королевич в світлоньку одну,
Аж там седять бабки-няньки, дитя колишуть:
— Ой ну люлі, мале дитя, ой ну люлі спать!
Уже ж тобі своєй матері довіку не знать.
Уже ж тобі своєй матері треба забувать,
А вже ж тобі, Королевичу, тут не гостювать.

(‘Труды...” П. Чубинского, т. IV, 70)
(Тр. этн. эксп. IV, 70)
3. Наляцелі соколі з стороны...
Ужо едуць козацінькі со войны.
(Изв. Рус. геогр. общ. V, 337)
4. Ясен сокол вон вылётывал...
Выезжал воевода Московский князь Скопин.
(Рус. нар. песни, собранные П. В. Киреевским,
ч. VII, 12)

89

Як удариця королевич об нову скам’ю:
“Ой Боже ж мій милостивий, я ж сього не перенесу!”
Як пойшов же королевич у другу нову,
Лежить його Мару сина на йусю скам’ю;
Стоять же там попи-дяки, “надгробне” поють,
А вже в того королевича дробни сльози ллють...
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 61, 72.

Новонароджений
Нарешті, лунає крик новонародженого. Насамперед бабка відрі
зає у нього пуповину наступним чином: узявши в руки льон-прядиво,
вона розчісує його гребінцем; далі відміряє пуповину пальців на три
від живота і перев’язує її у цьому місці льоном.
“А скулькі ж зараз заматувать?” питає бабка у матері. — Зав’язуйте
булш, Бог з їми, — відповідає змучена щойно перенесеними болями
жінка, твердо вірячи, що, коли пуповину перев’язати більше трьох ра
зів, то вже не доведеться народжувати дітей. Від перев’язаного місця
бабка відмірює пуповину ще на три пальці і відрізає її — у хлопчина
на сокирі (щоб з хлопця у майбутньому вийшов добрий працівник), а в
дівчинки на гребені, “шоб уміла добре прясти”. Відрізаним кінцем пу
повини бабка навхрест мастить дитину у тих місцях, де священик під
час хрещення помазує муром, і при цьому примовляє: “Шоб уроков не
боялось, і всяка болізнь, і нечистоти, і все зле-лихе обходило”. Коли
вийде послід [плацента], то бабка прикладає його тричі до тім ’ячка
дитини “шоб не було тіменого зуба”, тобто щоб не опало піднебіння
(? — О. Малинка). Після цього вона купає дитину у теплій воді. У цій
же воді обмиває й послід та загортає його у чисту ганчірочку; під “по
лом”, тобто, помостом із дощок, біля лівої стіни від входу до хати, або
під піччю викопується ямка; в неї виливається ця вода і кладеться по
слід, обгорнутий посолонь пуповиною і обсипаний також посолонь —
житніми зернами; потім бабка загортає ямку землею, примовляючи:
“Шоб усе родило і породіля іще дітей водила”. Якщо ж мати не бажає
мати більше дітей, то послід “кладеця догори”, а пуповину загортають
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та обсівають зернами проти сонця. Усе це бабка має проробити з ве
ликою ретельністю, тому що найменша помилка при цьому тягне за
собою смерть майбутніх дітей жінки, у якої вона “бабує”. Був випадок,
коли бабка недосить глибоко закопала послід; собака відрив та вкрав
його; на зливу докорів з усіх боків винахідлива бабка відповіла, що
то був не собака, а відьма. Коли народжене немовля помре, то відко
пують цей послід і розкидають його по городу, щоб і діти так росли,
як трава в городі. Коли і цей засіб не допомагає і наступні діти поми
рають, то разом з послідом закопують живцем півня й курку або ж дві
ляльки з ганчірок — мужчину і жінку, свого роду умилостивлююча
жертва якомусь лютому та кровожерливому божеству.
Закопавши послід, бабка наливає в “зрізок”, — казан, вкритий
зверху рядном, теплої води та купає в ній “породілю”. Після ванни ма
тері дають горілку й закуску — покріпити сили. Вода, в якій обми
валася породілля, не виливається геть, а розливається по “чугунам”,
котлам, нагрівається в печі та виливається знову в “зрізок” для нової
ванни; так влаштовується ванна тричі, “шоб кості у породілі роспарились і в животі попарилось, шоб не болів живот і всі члени”. Після
цього триразового купання, бабка перев’язує живіт породіллі пряди
вом і вкладає хвору в ліжко, під яке кладеться ніж або шматок заліза
та ставиться у мисці вода, “шоб усі уроки і зглазіннє на желізо шло,
а не на дитя і породілю”. З тією ж метою, куди б не йшла першого
часу після пологів молода мати, вона повинна брати з собою це залізо.
Воду із “зрізка” виливають наступного дня до сходу сонця десь під
тином, де ніхто не ходить, “нищечком”, щоб ніхто не побачив і не зу
рочив. “Зрізок” же, вкритий рядном, цілий день стоїть біля “полу”, на
якому лежить хвора; усіх молодих жінок, що провідують хвору, бабка
запрошує присісти на “зрізок”, тобто розродитися дитям.
Обмивши та поклавши у ліжко породіллю, бабка з паляницею,
пляшечкою горілки-сивухи та дрібною монеткою (коп. 2-5) іде до свя
щеника “за молитвой”. Священик читає молитву, дає новонародже
ному ім’я, пригощає бабку чаркою принесеної нею горілки, вітає її
з онуком і призначає день хрестин. Бабка бере назад пляшечку з-під
горілки; якщо вона забуде цю пляшечку у священика, то це служить
прикметою, що бабі скоро знову доведеться “бабувать” у кого-небудь.
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Ім’я дитині зазвичай дається в честь того святого, пам’ять якого святкується в цей день; якщо ім ’я трапиться трудне для вимови, то бабка
просить перемінити його: “Ой, батюшко, дайте інше яке, а то сього
і зроду не донесу”. І справді, такі випадки, коли баба не в змозі “до
нести” імені й перекручує його до невпізнання, не рідкість, через що
священикам і прописано давати більш уживані серед народу імена.
Запросивши до дружини бабку, чоловік вагітної жінки іде з хати
і не повинен бути присутнім при родах: присутність в даному разі
мужчини вважається непристойним, це — виключно жіноча справа.
Існує оповідь, що бабка, не маючи змоги залишити хвору жінку з но
вонародженим, послала до священика батька дитини домовитися,
коли відбудуться хрестини; на питання священика, з чим його приві
тати — з сином чи дочкою — щасливий батько махнув лише рукою:
“А єй-Богу, батюшко, не знаю: я в бабські діла ніколи не мішаюсь”.
Втім, це лише анекдот; насправді ж і мати, і батько цікавляться статтю
новонародженого, воліючи у більшості випадків мати хлопчика:

“За вами, синочки, получатиму подарочки,
Тонкі серпаночки,
А за вами, донечки, проливатиму сльозочки”,
— співає мати в одній пісні.

II.
Хрестини
Після повернення бабки від священика, чоловік породіллі (а якщо
він відсутній, то сама бабка) рушає запрошувати кумів. В куми запро
шують зазвичай родичів, яких в родині пошановують. Коли ж у цій
сім’ї діти постійно мруть, то запрошуються “старіннє кумов’є”, тобто
перші-ліпші мужчина і жінка. В будь-якому випадкові, стосунки бать
ків дитини з кумами і бабкою встановлюються найприязніші.
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12. Запрєжите коня вороного
(4+6)2
Запрєжите коня вороного4
Да одвезіте кума молодого;
Запрєжите кобилу гнідую
Да одвезіте куму молодую;
Заспєжите корову рябую
Да одвезіте бабусю старую5.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 178.
12а. Да коли б же я знала, да коли б відала
(6+6+4+6)2
Да коли б же я знала, да коли б відала,
Хто в мене бабусею буде,
Посадила б її на покуті у себе
Да обсадила м ’ятою кудрявою.
Да коли б же я знала, да коли б відала,
Хто в мене кумом буде,
Посадила б у садочку у себе,
Обсадила б барвінком хрещатим.
Да коли б же я знала, да коли б відала,
Хто в мене кумою буде,
Хто в мене голубкою буде,
Посадила б її коло ’коньця6 в себе,
Обсадила б її рутою зеленою земчузною.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 242-245.
4Пісні, подані у нас під номерами 12 та 12-а в О. Малинки йдуть одним, суціль
ним текстом. Але тут явно контаміновано дві різних пісні. Перша (№ 12) стосується
закінчення застілля, коли гостей розвозять по домах. Друга (№ 12-а) торкається родин
(перед запрошенням бабці).
5У цих двох рядках не слід вбачати кепкування над бабою; тут скоріше висловлю
ється турбота: воли (замість яких запрягають корів) везуть повагом, спокійно, що для
старенької спокійніш, аніж їзда на баских конях.
6Віконця.
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Кум і кума приходять з хлібом; їм пропонують закуску. Потім баб
ка кладе дитя на вивернутий шерстю нагору “кожух” (символ статку);
кум бере немовля і передає кумі. Баба відрізає “окраєць” хліба, при
несеного кумом, і дає кумі за пазуху, а куму — загорнуті в ганчірочку
вуглину й “печунку”; йдучи до священика, кум, не озираючись, му
сить кинути позад себе цей згорток на роздоріжжі, щоб відігнати від
немовляти усяку нечисть. Коли народився хлопчик, то від хліба кума,
а коли дівчинка — то куми відрізається маленький шматочок хліба
і з “дробком” солі загортається в пелюшку. (Пелюшкою для хлопчи
ка служить розрізана сорочка батька, а для дівчинки — сорочка ма
тері). Цей хліб із сіллю дається на другий день матері, щоб у неї був
“покорм” (молоко). Дитину хрестити до священика несе кум, а кума
несе йому в подяку хліб, пляшечку горілки та монету, коп. 2 -5 7.
Коли куми підуть до священика (а інколи після повернення їх до
дому), влаштовуються “зливки ”. Цей обряд очищення породіллі відбу
вається таким чином. Бабка бере “непочату воду” з відра, з якого не
брав ще ніхто води, наповнює нею миску до вінця (взагалі усе, що не
наливається, наливається вщерть, щоб у породіллі було вдосталь “по
корму”); в миску з водою вона кладе ягоди калини (“шоб породіля була
здорова і красива”) та зерна вівса (символ багатства). На підлозі, саме
під “трамом” (сволок на стелі), бабка кладе навхрест сокиру та косу,
або, частіше, сокиру та книгу (якщо немовля чоловічої статі) і серп та
гребінь (якщо народилася дівчинка), примовляючи у першому випад
кові: “Шоб дрова рубав і книжку читав”, а в другому: “Шоб хліб жала
і на сорочку пряла”. Потім підводять породіллю. Правою ногою вона
стає на лежачі на землі сокиру або гребінь; бабка собі й “породілі” під
кочує до ліктів рукава і стає перед хворою, піднявши догори миску
з водою, калиною та вівсом. Породілля правою рукою набирає з миски
води з зернами та ягодами і спускає її собі по руці, а лівою — підхо
плює під ліктем стікаючу воду й п ’є її; так чиниться три рази. Потім
вона тричі набирає воду лівою рукою, а правою підхоплює і п ’є. Після
цього бабка змочує свою праву руку у воді й “тиловою” — зворотною
7
Така винагорода священику давалася років півтора тому, коли збирався цей мате
ріал [1896 року (А. /.)]; яка дається зараз, не знаю. — О. Малинка.
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стороною руки маже породіллю по обличчю, примовляючи: “Омиваю
(очищаю) свою руку, а твою душу”. Усі жінки, присутні при родах, ми
ють собі у цій воді руки. Породілля з чотирьох країв миски (хресто
подібно) п ’є тричі воду, а потім вода з ягодами вливається потроху за
сорочку на спину спершу “породілі”, а далі усім, хто перебуває в хаті,
молодим жінкам, щоб і в них народжувалися діти; яка хоче хлопчика,
тій за спину кидають овес, а якщо хоче мати дівчинку, — то калину.
Після “зливок” баба сідає за стіл. Породілля підносить їй в пода
рунок 7 паляниць і ситцю на юбку та пригощає горілкою із словами:
“Благодару вам, бабусю, що ви потрудилися коло мене”. Бабка бере
чарку з горілкою і відповідає: “Благодару вам; шоб породиля здо
рова була, і онук щасливий рус, а щоб усі дождали його женить і за
ним подарки получать” . Пригостивши бабку, породілля лягає в ліжко.
Свій подарунок бабка ставить на “припечок”; жінки, що перебувають
у хаті, спритно крадуть його: “Ось подивись, бабо, де твоя юбка? Коли
хоч, викупай, а то продамо, або понесем — заставимо”. Баба обіцяє
дати потім викуп.
Тим часом повертаються куми з охрещеним немовлям. їх саджа
ють за стіл, причому дитина знаходиться на руках у куми, дають за
кусити — паляницю, сметану, смажену рибу або курку, борщ та кашу.
Після закуски куми підносять немовля до матері і віддають із слова
ми: “У вас брали рождение, а вам принесли хрищенне”.
Відразу ж після родів баба пече паляниці та намічає першу з посажених у піч. Цю паляницю бабка кладе породіллі за пазуху під праву
руку. Узявши потім від куми дитинку, мати кладе її до себе голівкою на
праву руку і починає годувати правою груддю. До хрещення немовля
не годують. Та перш ніж дати дитині грудь, їй сують до роту соску —
натертого буряку, змішаного з піском і загорнутого в ганчірочку, — це
для того, щоб дитя було ’’невередливе” і не хворіло на грижу. Дові
давшись про повернення від священика кумів, родичі й сусіди збира
ються “на хрестини”. При цьому жінки несуть у подарунок породіллі
гречані або житні вареники — в скоромні дні з сиром та приправлені
сметаною, а в піст — з капустою, помастивши їх олією, з сушеними
грушами, і тоді такі вареники обмазують медом. “Як вареник повний,
Шоб така була породілля; шо вийшло з єї, то шоб наповнилось”. Хвора
95

мусить обов’язково покуштувати хоч потроху усього, що їй прино
сять гості. А крім вареників, їй несуть ще гречаних оладків, паляниці,
шматки хліба, смажену курятину, свіжу рибу, оселедці, тарань, чехоню, мед в сотах або мелясу, круто зварені яйця, ковбасу, сало, крупів
на кашу, фрукти... одним словом, що підходящого знайдеться у хазяй
стві. Зі свого боку, “породіля частує” — пригощає гостей горілкою, п ’є
сама і закусює разом з гостями тим, що принесено ними. Усі ці страви
необхідно поїсти протягом кількох днів, не відкладаючи нічого сохну
ти чи про запас, щоб дитя і сама породілля не сохнули.
Кумів і зібраних гостей бабка запрошує до столу. Потім вона під
носить спершу матері, а далі кожному з гостей по чарці горілки, на
стояної на “калгану”8, “муштиковуй голки”9, “кальцибі” 10, та “семибратнюй крові” 11. Випивши чарку цієї настоянки, мати “дякує” бабі
й кумам: “Спасибі, шо потрудились дитя у Божий закон увести”. На
стіл подається закуска — сметана, варені яйця, картопля, м ’ясо, а в
пісний час — солона та свіжа риба. Після закуски бабка підносить на
тарілці в чарці “варенухи” (зварена на фруктах та меду горілка) поро
діллі й гостям. Гості, зі свого боку, кладуть на тарілку по дрібній мо
неті (1-2 коп.); якщо у когось не виявиться грошей, той обіцяє зайти
коли-небудь “поколихать” дитя. Ці гроші бабка витрушує породіллі за
пазузу. Коли першого, після цього, разу купають немовля, то в воду
для купання кладуть обручки і ці гроші, щоб у дитини не було “жовтя
ниці”.

Закінчення хрестин. Шинок
Після закуски жінки саджають бабку у ночви, на борону, чи просто
на хворост та з піснями й гучним сміхом везуть її в шинок “замочить
копець” і дати обіцяний викуп за вкрадений у неї подарунок. Баба ку
пує їм півкварти горілки; у свою чергу, зібрання жінок купує стільки
8“Калган” — radix galangae.
9“Муштикова голка” — мускатний горіх.
10‘‘Кальцина” або “кильчиба” — чилибуха, nux vomica, semen strychni.
11
“Семибратня кров” (sanguis drakonis?) — червонуватий камінь, порошок якого
сиплють у горілку.
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ж. Розпивши горілку, вони розходяться по домівках, а бабка поверта
ється до породіллі ночувати. По дорозі в шинок і в самому шинку жін
ки співають пісні, що за змістом підходять більш-менш до цих обста
вин; а якщо таких не знають, то співають “аби-яких”. Крім наведених
вище (№ 1-4) пісень, співають, наприклад, ще такі:
13. Ой задумав старий дід
(4+3+6)+R(6+6) (4+3)2
Ой задумав старий дід
В середу жениться.
Гей, сів, думав-думав,
В середу жениться.
Як старую жунку взять,
Не буде робити.
Гей, сів, думав-думав,
Не буде роботи12.
Молодую жунку взять, —
Не буде любити.
“Скажи мені, молода,
Яка в мене борода?”
— Шо у тебе, старий дід,
Козлиная борода.
“Скажи мені, молода,
Яка в мене похода?”
— Шо у тебе, старий дід,
Собачая похода.
“Скажи мені, молода,
Яка в мене їда?”
— Шо у тебе, старий дід,
Кошачая їда.
Як поїхав старий дід

12Приспів повторюється після кожного двовірша.
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У город до торгу;
Як купив старий дід
Плетену нагайку;
Як приїхав старий дід
Із торгу додому,
Як ударив молоду
По широкому заду:
“Скажи мені, молода,
Яка в мене борода?”
— Шо у тебе, старий дід,
Шовковая борода.
“Скажи мені, молода,
Яка в мене похода?”
— Шо у тебе, старий дід,
Охвицерська похода.
“Скажи мені, молода,
Яка в мене їда?”
— Шо у тебе, старий дід,
Генеральськая їда.
14. Як задумав старий дід13
(4+3+6)+R(6+6) (4+3)2
Як задумав старий дід
Та в осень жениться.
“А скажи же, молода,
Яка в діда борода?”
— А в старого старика
Козлиная борода,
Козлиная борода,
Медвежая похода,
Медвежая похода,
Совинії очі,
13Варіант, приспів той же. — Приміт. О. Малинки.
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Совинії очі,
Недобрі для ночі.
Як приїхав старичок
Та на ярмалачок,
Та й купив старичок
Та ремінний батіжок.
“А скажи же, молода,
Яка в діда борода?”
— А в старого старика
Шовковая борода,
Шовковая борода,
Паньськая похода,
Паньськая похода,
Солов’їні очі,
Солов’їні очі,
Добрії для ночі.
Гей, сів, думав-думав,
Добрії для ночі.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 633.
15. Коли б мині, Господи, неділі дождати
(4+3+6)+R(4+3+6)
Коли б мині, Господи, неділі дождати.
Сюди-туди, йон куди,
Неділі дождати14.
То б пошла я до роду гуляти.
А у мене увесь руд богатий,
Будуть мене часто частовати.
— Частуй мене, муй роду богатий,
А я буду до дна випивати.
Ой пойду я додому хутенько
14Приспів за кожним рядком.
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Пуд нове окошко, шо муй милий робить?
Шо свекруха варенички варить,
А свекорко дубиночку парить:
— Ой парься, парься, сирая дубина,
Шоб розсілась у невістки спина.
А мій милий дитину колише,
На дитину важким духом дише:
— Ой ну, мале дитя моє, спати!
Нехай в роду погуляє мати.
1 6 .1 лід тріщить і вода плющить. А
(4+5) (4+3) - (4+4+5)
І лід тріщить, і вода плющить:
Шо кум до куми судака тащить.
— І кумко моя, і голубко моя,
Звари мені судака, щоб і юшка була,
І юшечка, і петрушечка,
Кума моя, кума моя, кума душечка!
Я до тебе, кума, не гулять пришла:
Я до тебе, кума, роботать прийшла
Із нищечком, з гребенищечком,
Нап’ємося горілочки собі нищечком,
Захилившись у куточок,
По сім чарок у роточок,
Шоб люде не знали,
П ’яницями не назвали.
Хилю-хилю, не тече,
Коло серця пече.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 391-392.
17. Козак коня наповав
(7+6)2 R(3+3+6)+(4+4+6)
Козак коня напував,
Дівка воду брала;
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Козак пісню заспівав,
Дівка танцьовала.
І стидкий, і бридкий,
І малого росту;
Ой пойду ж я утоплюся
З високого мосту.
Я не сама пряла,
Кума помогала;
Дала я юй миску круп
Ще й два куски сала.
І гидкий і т.д.
18. Саду муй, саду, да зелений виноград
3(5+4+3) (6+6)
Саду муй, саду, да зелений виноград!
І-ай в тому саду да грушка стояла.
Саду муй, саду, да зелений виноград15!
А под грушою кроватка стояла,
А на кроваті перина лежала,
1-а на туй перині породіля седіла,
Породіля седіла, синки сповивала,
Синки сповивала, до донечок та розмовляла:
“За вами, синочки, да болять спиночки,
А за вами, донечки, та боліли животики;
За вами, синочки, получатиму подарочки,
Тонкі серпаночки,
А за вами, донечки, проливатиму сльозочки”.
Саду, муй, саду, да зелений виноград!
19. Що нашая да Ганночка крамарка була
[(6+5)+5]2
Що нашая да Ганночка крамарка була,
Крамарка була,
15Приспів повторюється за кожним рядком.
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Та нап’яла шатро в кутку на полу,
В кутку на полу16,
Посадила мужа та й торговати;
Прийшли купці да й куповати,
Дають юй сто коников, вона не ’ддає,
Дають юй сто воликов, вона не бере,
Дають юй сто рубликув, вона не бере:
— Мені з вашими кониками не водиться,
Мені з вашими воликами не глядиться,
Мені з тими грошима не носиться,
А мені муй муж у дому знадобиться:
(4+4)
І дровець нарубає17,
І скіпочек наскіпає,
І засвітимо лучиночку,
Подивимось на дитиночку,
Йу кого вдалася: (2)
Ай чи йу попа,
Ай чи йу дяка,
Йа чи в того коломійця, коломійця,
Чи в нашого Іваночка чорнобривця, чорнобривця?
20. Ішов кум городом

(6+6)2
Ішов кум городом,
Кума йулицею;
Тресе кум петухом,
Кума курицею.

16Повторюється останній піввірш.
17При цих словах плещуть у долоні та пританцьовують.
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21. Йа в городі шарвелок
(4+3)2; (6+6)
Иа в городі шарвелок18,
За городом ярмолок.
Дід бабу продає, —
Ніхто грошей не дає.
“Дідусенько, сива борода,
Чом ти мене не продав,
Як я була молода?”
— Бабусенько, ти сірая утко,
Тим я тебе не продав,
Що поралась хутко.
Йузяв дід бабусеньку
За хорошу вроду,
Да пов’юв бабу под мосток
Та й пихонув в воду:
— Отут, бабо, кайся,
Отут покупайся,
Отут вода бєгучая,
Отут, бабо лаючая,
Отут назвичайся!
Чи бабуся вирне,
То дід києм пирне:
— Отут, бабо, кайся,
Отут покупайся,
Отут вода бєгучая,
Отут, бабо лаючая,
Отут назвичайся!
Поти баба булькотала,
Поки там і пропала.
Іде дід із бережка
Да в долошки плеще:
18“Гомон”.
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— Як дасть Буг здоров’ячка,
Оженюся іще!

Покритка
Якщо дитя народилося від “покритки”, тобто не бувшої замужем,
то співають такі пісні:
22. Ой нещасни ті подружкі
(за словами співачки, ця пісня довга, але вона пам \ятає лише
її початок)
(4+4)
Ой нещасни ті подружкі,
Що поїли тиї грушки;
Було двоє, стало троє.
Шира драла за яром!
(При цьому приспіві танцюють)

23. Було літо, було літо та й стала зима
(4+4+5)2
Було літо, було літо та й стала зима.
Молодая Марусенька родила дитя,
А вродивши і сповивши, на Дунай несла:
“Пливи-пливи, мале дитя, із утятами,
А я пойду погуляю із дівчатами;
Пливи-пливи, мале дитя, із окунцями,
А я пойду погуляю із молодцями;
Пливи-пливи, мале дитя, як сизе перо,
А я пойду погуляю, як сього й не було”.
Молодиї рибалочки рибу ловили,
Не поймали щуки-риби, поймали лина,
Роздивились-розсмотрілись, — аж мале дитя.
Ударили рибалочки в большой колокол:
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— Собирайтеся, дівчаточки, буде перебор!
Усі дівки, усі дівки зачесани йдуть,
На своїх же голувочках віночки несуть19.
Молодая Марусенька не зачесана йде,
На своюй же голувоньки вєнка не несе:
“Ой я вчора ізвечора п ’яная була,
Ой на свою голувоньку вєнка не звилка.
Ой є в тебе, моя матюнко, іще й дома п ’ять,
Не пускай же їх, матюнкі, на вечуркі гулять,
Бо чужи батько, чужа мати20 кладуть долі спать
Коло кожної дівчиноньки женихув по п ’ять;
Не ’дхрестися, не ’дмолися, — треба з ними лягать.
Було ж нас там на вечорницях усіх подруг сім;
Не дивуйтися мині однуй, — се буде усім!

Після шинку знов у породіллі
Повернувшись із шинку до породіллі, бабка відрізає “окраєць” хлі
ба, прив’язує його до шнура та спускає на ніч у колодязь, примовляю
чи при цьому: “Як у колодєзі вода прибуває, так шоб покорм прибував
у грудях”. Наступного дня хвора, коли має силу піднятися, йде рано до
колодязя, допоки ще ніхто не брав з нього води; підходячи до нього,
промовляє: “Добридень, колодець Романе, а вода Уляно! Пришла я до
тебе води брати, тебе поздоровляти; як вода здорова, шоб і я була така
здорова; як вода прибуває, так шоб у мене покорм прибував”. Затим
набирає “непочатої” води і п ’є. Якщо ж породілля не може зробити
сама усього цього, то бабка рано вранці приносить з колодязя “непо
чатої” води разом із спущеним напередодні шматком хліба; воду вона
наливає в горщечок і дає пити хворій; ту ж воду, яка накапає з хліба,
збирає у миску. Випивши воду, породілля закусює хлібом, вийнятим
з колодязя, і паляницею, що напередодні була у неї під рукою, а бабка

19Вінок — символ цнотливості. Дівчата тільки до заміжжя, а “покритки” до наро
дження дитини носять коси, а потім волосся підбирають під “очіпок”.
20Жінка, у якої збираються на вечорниці, називається “вечорнича мати”.
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примовляє при цьому: “Господи, благослови хліб їсти і воду пити, шоб
здоровой буть; як у колодєзі вода прибуває, шоб у тебе в грудях так
покорм прибував”. Після цього купають дитя. Воду після купання баб
ка яиносить надвір та виливає на дубовий кіл: “шоб здорове росло, як
колок дубовий”.
Бабка відвідує хвору протягом 7 днів і приносить їй що-небудь
“снідать” : паляницю, млинців, вареників, сметани... У свою чергу,
й господарі “шанують” бабу якомога краще.

Колиска і колискові пісні
Перші два дні дитина лежить біля матері; лише на третій день її
кладуть “у люльку”. Ця “люлька”, або “колиска” невибаглива за сво
їм устроєм: чотирикутна дерев’яна рама переплітається знизу міцною
вірьовочкою; по кутках прив’язуються 4 вірьовки, які другим своїм
кінцем кріпляться до дерев’яного крюку; до “траму” прив’язується ві
рьовочка, за яку чіпляється цей крюк; збоку колиски привішується ві
рьовочка — “почёпка”, за допомогою якої й качають ногою люльку.
Перш ніж покласти в колиску дитину, баба кладе в неї кота, “шоб
диті спало, як кут” [кіт], “на кота гуркота, а на дитину дремота”; по
качавши кота, вона викидає, хрестить колиску, кладе в неї дитину і за
колисує її, наспівуючи “кота”.
24. Ой ти, коте наш. А
(4+3)2
Ой ти коте, коте наш!
Чи вмієш ти “оченаш”?
Ой вмію я краще вас,
Бо я в попа ночував,
“Оченаш” переняв.
Затим бабку змінює мати. Сидячи на “полу”, вона пряде, а ногою
качає дитя в колисці. Немовля так звикає до такого заколисування, що,
коли мати перериває качання, то воно прокидається і кричить, доки
знов не почнуть його качати. Коли треба годувати дитя, мати не бере
106

його на руки, а нахиляється над колискою, а потім знову всідається за
своє прядіння, наспівуючи монотонним голосом “кота”:
25. Ти, коте, коте наш. Б
(4+3)2
Ой ти коте, коте наш!
Чи вмієш ти “оченаш”?
А я вмію краще вас;
Хоть у школі не бував, —
Пуд школою полежав,
Весь “оченаш” перейняв.
Листоньки писати,
Малу дитину колихати,
Гарного “котка” співати.

26. Ти, коточок, не ходи
(4+3)
Ти, коточок, не ходи,
Малої дитини не збуди;
Мале дитя буде спати,
А я буду колихати,
Щастє-долю посилати,
Ростоньки в костоньки,
Здоров’єчко в сердечко,
Добрий розум в голувоньку
На малую дитиноньку,
Щоб воно спало, не боліло,
На голувоньку здоровило,
Часто спатоньки хотіло.
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27. Ішла вдова долиною. А
(4+4)2
Ішла вдова долиною
З маленькою дитиною.
Сіла вдова оддихати,
Коли ж іде три бурлаки.
Один каже: “Уб’єм вдову!”
Другий каже: “Ще й дитину!”
Третій каже: “Не вб ’єм вдови,
Маленької дитини!
Ходім в лісочок,
Зрубаєм дубочок,
Зробимо колисочку,
Положимо дитиночку.
Вітер повине — поколихне,
Руска впаде — погодує,
Дощик крапне — напоїть”.
28. Ішла вдова долиною. Б
(4+4)2
Ішла вдова долиною
З маленькою дитиною.
Сіла вдова оддихати,
Коли ж іде три бурлаки.
Один каже: “Уб’єм вдову!”
Другий каже: “Ще й дитину!”
Третій каже: “Не займайте!
Ми пуйдемо у лісочок
І вирубаєм ліщиночку,
Зробимо колисочку,
Повісимо на дубочку,
Положимо дитиночку.
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Вітер повіє — поколише,
Сонечко вгріє — пожалує,
Роса впаде — погодує,
Дощик зійде — покупає;
Мати Божа наблюдає.
29. Ой ну люлі, люлі. А
(6+6) = (7+7)
Ой ну люлі, люлі!
Налетіли гулі,
Посіли на люлі,
Стали думать і гадать,
Чим дитинку годовать:
Чи кашкою, чи молочком,
Чи пшеничним пирожком?
Кашкою годовати,
А молочком наповати,
Бубличком годовати.
30. Ой ну люлі, коточок. А
(7+7)2
Ой ну люлі, коточок!
Заховався в куточок
Од маленьких діточок.
Пошла киця по видицю,
Впала киця у криницю.
Пошов котик ратувати,
Витяг кицю за ушко,
Посадив кицю на сушко:
— Седи, кицю, поки обсохнеш,
А я піду на місто,
Куплю тобі намисто;
Я побіжу на села,
Седи, кицю, весела.
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31. Ой ну люлі, коточок. Б
(7+7)2
Ой ну люлі, коточок!
Заховався в куточок
Од маленьких діточок.
Пошла киця по водицю
Та йупала у криницю.
Пошов коток ратувати,
Та взяв кицю за ухо
Та й посадив на сухо;
Взяв коток за ужицю
Та й посадив на полицю:
— Седи, киця, весела,
А я пойду на села
Хліба добувати,
Дітей годувати.

32. Ой ну люлі, коте-котинку
(7+7)2
Ой ну люлі, коте-котинку!
Та виорем нивку
Та посієм материнку;
Материнку будем рвать,
Малу дитинку колихать,
Мала дитинка буде спать.
Заколихавши та свою дитинку,
Побіжу я на часинку;
На час, на час, на часочок
Пошла в вишневий садочок,
Чую своєй дитини голосочок.
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33. Пошов коток на торжок
(7+7М 6+6)
Пошов коток на торжок,
Купив собі кожушок;
Треба с котка зняти
Та дитині дати,
Щоб тепленько спати.
Та пошов котик по сіно,
Там його лихо насіло,
А кушечку трясця,
А дитині щастя.
34. Ой ну люлі, коте сірий
(4+4)2
Ой ну люлі, коте сірий,
Да не ходи по задвур’ю,
Да не ходи коло хати,
Да не ходи, волохатий,
Та не збуди та дитяти;
Мале дитя буде спать,
Йому не горя, не нужди знать.
35. А ну люлі, коточок
(7+7)
А ну люлі, коточок
Украв у Васі платочок,
Побіг Вася наганять.
Нагнав котка у бору,
Принус його додому,
Посадив котка на мосту,
Став котка бити по хвосту;
Посадив котка на лавці,
Став бити котка по лапці:
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— Оце тобі, коточок,
За те, що вкрав у мене платочок.
36. Бити котка, бити. А

(6+6)
Бити котка, бити
Не на лихо вчити,
Щоб не вчився тарілочки пити,
Вчився ділечка робити —
Черевички шити,
Платьєчко попрати,
Постильку послати,
Дитину колихати,
Гарного “котка” співати.
37. Ой ну люлі да люлєчкі
(4+4)2
Ой ну люлі да люлєчкі!
Шовковиї да вєрьовочкі,
А новая колисочка,
Спить малая дитиночка.
38. Ой ну, люлі, коточок. В
(4+3)2
Ой ну, люлі, коточок!
Не полохай діточок,
Малі дітки будуть спати,
А я буду колихати.
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Прикмети. Доля
Тихо, монотонно тягнеться колискова пісня одна за другою; спо
кійно спить під неї немовля, а думка матері, нічим не відволікаючись,
несеться на крилах вперед, прагнучи крізь темну завісу розгледіти
майбутнє свого “любого Иванка”. Приходять на ум молодій матері різ
ні прикмети, за якими літні жінки вчили її вгадувати майбутню долю
і характер дитини: коли немовля голосно кричить, то нічого боятися
за нього: воно виросте і буде здоровим, добрим чоловіком; погано ось,
якщо дитя тихо, хворобливо “нявчить”: не довго протягне така квола
дитина, а коли й виживе, то не в радість буде йому життя, не під силу
буде такій людині впоратися з тяжкою мужицькою працею; якщо дитя
невдовзі після своєї появи на світ водить очима, то воно скоро помре;
та ж доля загрожує дитині, у якої на піднебінні немає бугорка (?), або
у якої в очах біля перенісся немає розрізу (?)21; якщо дитина стискає
кулачки, з неї виросте скупа людина; коли ж вона розжимає пальчики,
то буде щедрою й улюбленою усіма за свою тароватість; якщо мати
прагне, щоб усі любили її дитину, то вона повинна почастіше цілувати
її... А в цілому — по єдиному шаблону тягнеться життя нашого простолюдина-селянина. Років до 2-3 з ним няньчаться; років з 5 хлопчик
стає пастушком; спершу у себе в городі восени й весною випасає гу
сей і телят; потім жене їх в поле “на стерну”; років з 8 він уже верхи
мчить до лісу “на ночлігі”; далі — відвідування школи, різні роботи
по господарству, а там, років з 18, пора й про шлюб та власне госпо
дарство думати, якщо тільки не загрожує рекрутчина.
Дівчинка також, ледве мине їй років 5, стає помічницею матері:
удень на її руки здаються усі менші — її брати і сестри; серйозно, ста
ранно зсунувши брови, тягне ця нянька поперед себе свого братикакарапузика, тицяє йому соску до рота, аби вгамувати його плач; наре
шті, набридне їй возитися з цим ревою; посадить вона його де-небуть
під тином, а сама з такими ж няньками-подругами сідає грати “у кукли” або “в крем’яхи”, не помічаючи, що вручене її доглядові дитя
21
Останні дві прикмети не зовсім зрозумілі; особисто ми не могли перевірити, чи
Дійсно навіть існують ці незрозумілі прикмети. — О. Малинка.
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зовсім мокре і встигло вже набити собі рота піском та іншою гидотою.
Увечері мати, повернувшись з поля, вкладає дитину спати, а свою дочку-підлітка посилає на город “нарвать зілля, бо вже незабаром і свині
поприбєгають с паши, дак шоб було чим погодовать їх”.
Підросте дівчинка і її посилають до школи, коли тільки дозволя
ють домашні обставини, тобто якщо є в родині кому і без неї няньчи
тися з дітлахами. Потім іде вона в “наймички, служить по людях, за
роблять собі на приданеє”, а там, дивись, і на виданні стала і власною
сім’єю обзавелася.
Як тільки закінчилися “родини” і “хрестини”, настає час думати
про подарунки родичам чоловіка: свекрові в подарунок дається колен
кор на сорочку, свекрусі — темний ситець на юбку, а заміжнім ятровкам — ситець на “очіпки”.
Ближчої після родів неділі бабка несе дитинку до церкви прилу
чати.
Із тих грошей, що гості надавали на хрестинах, баба дає коп. 2-3
священику “на часточку” — помолитися о здравії новонародженого.
По закінченні 6-тижневого терміну, родильниця іде з дитиною та
бабкою до церкви “уводиться”, після чого запрошує бабу до себе на
обід.
На Різдвяні чи світлі свята (дивлячись по тому, які ближчі) на дру
гий день родильниця з чоловіком і дитиною несе бабі “пирогі”, чо
ловік несе в “хустці” 7 паляниць в подарунок бабі; баба запрошує до
себе своїх приятельок, і цілий день відбувається бенкетування. А далі
вже постійно, з року в рік, на другий день Різдва та Пасхи батьки но
вонародженого ходять у гості до бабки, несучи їй в подарунок зимою
паляницю й ковбасу, а весною — паску та дві крашанки. Бабка обда
ровує своїх “унуков” таким же подарунком.
Якщо дитя помре, то його батьки кожної поминальної суботи22,
йдучи до церкви, заносять бабі паляницю, а після служби знову захо
дять до бабки, і та пригощає їх; але ця гостина не має вже такого весе
лого характеру, як перша.

22А їх в році чотири.
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“П ироги” батьки дитини несуть також куму й кумі. Сперш у вони
ідуть до кума та несуть йому в подарунок 7 паляниць і шапку, або
пояс, або жилетку з матерії. Кумі в подарунок, окрім тих же 7 паля
ниць, дають платок або матерії на карсетку. Власне “пирогами” нази
ваються 6 паляниць і подарунок; все це разом зав ’язується в “хустку” ;
сьому ж паляницю батько дитини несе під пахвою; це — “гостинець” .
Прийшовши до хати, гості ставлять на стіл і “пироги”, і “гостинець” .
Господарі пригощ аю ть гостей та, у свою чергу, дають їм паляницю ,
коли ті руш аю ть додому.

Якщо в сім ’ї помирають постійно діти, то мати, прагнучи вряту
вати від смерті новонароджену дитину, “запродує” її. Цей продаж
відбувається так. Коли дитина захворіє і налякана вже смертю інших
своїх дітей мати в страху плаче коло хворого, до неї приходить одна
з її родичок або сусідок, у якої діти усі живі, і пропонує: “Дай, я його
закуплю, щоб на моє щастє виросло”; мати з радістю погоджується та
обіцяє їй подарунок, якщо дитя видужає. Гостя знімає з себе хрестика
і надіває його на дитину зі словами: “Шоб Бог дав, на моє щастє ти
вирус, батьку й матер на утіху, а мині на хорошу славу”. Коли дитина
одужає, вона приносить крижмо дитині на сорочку. Батьки цієї дитини
вважають після цього її своєю кумою і несуть їй “пироги”.
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Ярослав Бодак

Лемківські хрестини на Ґорличчині
Хрестинні обряди та пісні записані мною у 1970-х роках у м. Бориславі
від лемківської народної співачки Анни Драґан, переселенки із села Розділля
колишнього Ґорлицького повіту Краківського воєводства. Так відбувалися
хрестини у цьому селі та в сусідніх селах Боднарка, Вапенне, Мацина Вели
ка, Пстружне цього ж повіту перед Другою світовою війною. Перші дві хрес
тинні пісні обрядові, решта — співані за столом на родовинах. Обидва наспі
ви використовуються також до текстів пісень інших жанрів. Тому в нотному
запису першої пісні подані усі мелодичні варіанти. Окрім власне хрестинних,
додаю декілька жартівливих, ліричних, корчмарських та колискових пісень,
які виконуються на хрестинах та родовинах, і короткий словничок діалектних
слів та виразів1.

***
Як і весілля, народження дитини на Лемківщині, зокрема й у Ґорлицькому повіті, відзначалось урочисто. Поведінка майбутньої матері,
як і самі хрестини (кстины), регулювалася багатьма правилами, серед
яких було чимало забобонів і марновірств.
Лемки вважали, що вагітність — то велика таємниця, тому до ва
гітної жінки ставились з повагою, але й з деякою пересторогою і по
боюванням. їй не можна було ні в чому відмовляти, чи то в харчах, чи
у предметах, які були їй до вподоби (одяг, взуття, прикраси).
Вагітній жінці заборонялось виконувати цілу низку домашньої ро
боти, не кажучи вже про важку сільськогосподарську працю. Вагітна
жінка повинна була дотримуватись віками вироблених заборон і припи
сів, щоб дитина народилась і росла здоровою, мала у майбутньому щас
ливе й забезпечене життя. Так, їй не можна було не тільки переступати
1Словник подається у ‘‘Додатках” наприкінці тому. — А. І.
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через вогнище, але й дивитись на нього, щоб дитина не мала “огни-

ці“ (кропивниці): вона не повинна переходити трясовину, щоб дити
на не заїкалась; не ступати на кротовину, бо це викликало б у дитини
“кертиці“ (золотуху й запалення лімфи). Вагітній жінці заборонялось
пити воду під час заходу сонця, щоб дитина не “заходилась” від плачу.
Окрім того, вона не мала права сідати на диш ель, в ’язати мотуза
чи будь-яких вузлів, дивитись на будь-що “нечисте44, лякатись тощо.
Вагітна жінка мала вести спокійне, побож не життя, уникати будь-яких
конфліктних ситуацій, не гріш ити ні думкою, ні словом, ні ділом.

Щоб уберегтись від злих сил, вагітна жінка, окрім інтенсивних
щоденних молитов, носила в пазусі часник, свячену воду, зображення
святих.
У кожному селі була досвідчена баба-повитуха, яка приймала
роди в хаті, доглядала матір у перші дні після родів, перший раз купа
ла дитину. Якщо жінка довго не могла розродитись, вживали певних
заходів, які мали б допомогти їй у цьому: кропили свяченою водою,
курили освячене зілля, розплітали волосся, клали під голову весільну
сорочку або хустку, якою пов’язували її під час весільного обряду почепин, відчиняли двері, замки, розв’язували вузли, чинили й інші дії,
щоб, як вірили, прискорити роди й полегшити страждання жінки.
Як тільки дитинка з ’явилась на світ, її відразу ж завивали, вгорта
ли у кожух, щоб уберегти від нечистої сили й забезпечити достаток
і добробут, і клали на піч або припічок, чи на землю, звідки її брав на
руки батько й передавав бабі-повитусі. Батько таким чином стверджу
вав своє батьківство.
Кумів запрошували найчастіше з числа молодих подружжів. Багат
ші батьки запрошували багато пар кумів (інколи до двадцяти), бідні
ші — одну-дві пари. Але головною була перша пара, що звалася нанашко і нанашка. Із подружжя кумувати міг лише один — чоловік або
Дружина, хоча на хрестини йшли обоє.
За нормального перебігу родів і задовільного стану матері й не
мовляти хрестили дитину найчастіше у найближчу неділю. Коли
ж роди були важкими і стан матері й немовляти був незадовільний,
хрещення відкладали на тиждень-два, іноді й на місяць, щоб немовля
й мати набрались сил.
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У день хрещення баба-повитуха знову купала дитину, зав’язувала
у спеціально пошиту подушку, куди вкладала цукерки й тістечка, щоб їй
солодко жилося, і разом з першою кумою несла немовля до церкви, а з
церкви — додому. По дорозі пильнували, щоб ніхто не перейшов її з по
рожніми відрами, щоб ніхто не подивився углиб подушки і не наврочив.
Під час хрещення нанашко і нанашка тримали дитину в церкві,
вони ж і зобов’язані були піклуватися про похресника чи похресницю
до повноліття у разі передчасної смерті батьків.
Відразу після церковного обряду хрещення кожний кум і кума да
рували дитині крижмо — два-три метри білого або кольорового по
лотна або дитячу сорочку чи чепчик. Коли дитину принесли з церкви
додому, хресна мати виголошувала традиційну формулу: “Взяли зме
од вас поганьча, а принесли зме вам християньча. Дай Боже, жебы оно
росво велике и здорове Богу на хвалу, а вам на радіст!“
На той час у домі породіллі на новонароджену дівчинку чекав гурт
хлопчиків-підлітків (10-12 років), а на хлопчика — такий самий гурт
дівчаток. Хресна мати клала дівчинку на піч або припічок (домаш
нє вогнище) “жебы быва добра господиня и жебы ся пеца тримава“,
а хлопчика на землю “жебы скоро ріс, скоро ся женив и добрі ґазду
вав44. Дитину відразу ж передавали рідній матері, а дітям роздавали
цукерки й тістечка з подушки.
Купали дитину не відразу після хрещення, а наступного дня, щоб
свячена вода і єлей якнайдовше трималися на дитині. Із купанням піс
ля хрещення пов’язували багато вірувань. Хлопчикові до купелі зану
рювали молоток, сокиру, пилку, леміш від плуга, батіг, щоб умів до
бре ґаздувати, а дівчинці — веретено, кужіль, голку з ниткою, ножиці,
в ’язальну шпицю, шматок полотна, щоб уміла добре шити-вишивати.
Біля обох клали зошит, перо й олівець, книжку, щоб добре вчилися.
Воду після купання, що містила єлей, виливали під посаджене на
честь дитини фруктове деревце або в таке місце, де б не ступала нога
людини чи тварини. Наступного дня після хрещення, у понеділок, ди
тину клали у колиску, співаючи колискових пісень.
Через тиждень після хрестин, у неділю після обіду, відбувалися
родовини — гостина на честь новонародженого. На родовини запро
шували усіх кумів, родичів, сусідів.
118

Якщо хрещення відбувалось через тиждень-два після народжен
ня дитини, тоді родовини влаштовувались того самого дня. Саме така
практика, коли хрещення відкладали на два тижні і об’єднували його
з родовинами, склалась на Ґорличчині у міжвоєнний період (1920-30ті роки) незалежно від стану матері й немовляти.
Під час хрестин і родовин мати з дитиною перебувала в кутку за
заслоною, бо вважалась нечистою. І лише через 40 днів після родів по
роділлю допускали до виводу (церковного очищення), після чого вона
могла займатися своїми звичайними справами. Проте цього правила
жінки не всюди і не завжди дотримувались, намагаючись пришвидши
ти своє очищення.
Першими до дому породіллі після полудня приходили хресна мама
з дружиною хресного батька, приносили подарунки — збіжжя, масло,
сир, яйця, горілку. Потім сходилися всі куми, родичі, сусіди, несучи
подарунки немовляті. їх вітали гудаки (музиканти), виконуючи марші
перед вхідними дверима під хатою. Коли зберуться всі запрошені, ба
ба-повитуха і хрещена мати співають обрядові пісні.
39. Ани бы не быва, ой в кумонькы гостина

(6+7)2 (111122+111122)2
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1. Ани бы не быва, ой в кумонькы гостина,
Як бы то не быва, ой кумова причына. (2)
2. Ани тото хресня, ой весеве не буде,
Як му хресна мама, ой співати не буде. (2)
3. Ани хресна мама, ой ани хресний тато,
Буде споминати, ой ціве жытя за то. (2)
4. А як му заспіват, ой його хресна мама,
Буде він кумі спав, ой звечєра до рана. (2)
5. Буде він кумі спав, ой звечєра до рана,
Як піде до войска, ой то лем на улана. (2)
40.

Дайте же нам, дайте, ой наша кумцю, вина
(мелодія 39)

1. Дайте же нам, дайте, ой наша кумцю, вина,
То будете мати, ой на другий рік сына. (2)
2. А як нам не дате, ой кумцю лем згорівку,
То будете мати, ой на другий рік дівку. (2)
Після цього, привітавши породіллю і віддавши подарунки, гості,
щоб не обтяжувати матір з немовлям, йшли до сільської корчми. Там
гостина, що тривала до ранку наступного дня, супроводжувалася спі
вом хрестинних необрядових пісень, грою гудаків, танцями.
41. Кумы мам, куми мам, што їм дам, што їм дам. А
^ = 216

( 6+6) 2

іррр
І.Ку -мы мам,ку - мы мам,

Jнийте сой, ку - могіь - кы,

( 11121 3) 4

Г p ~ J-

што їм дам, што їм дам?

I ? p-pf^P
дам їм зго - рі - вонь-кы,

Модель ( 1111 22)

Ijlpp7

М -Ч ]

Дам їм зго рі - вонь - кы,

J'. J;_ 3
нийте сой, ку-монь- КЬІ.

1. Кумы мам, кумы мам, што їм дам, што їм дам?
Дам їм згорівонькьі, пийте сой кумонькы. (2)
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2. Кумы мам, кумы мам, што їм дам, што їм дам?
Заріжу барана, їчте сой до рана. (2)
3. Кумы мам, кумы мам на вшыткы стороны,
Найліпша кумонька од сходу соненька. (2)
42. Кумо моя, кумо, ми обі родина
(мелодія 41)
1. Кумо моя, кумо, мы обі родина,
Ани вы, ани я не маме фраїря. (2)
2. Кумо моя, кумо, повічте кумови,
Най ся не залицят мому фартушкови. (2)
3. Най ся не залицят, най ся не вовочыт,
Попри мої двері траву не товочыт. (2)
4. Кумо моя, кумо, покумали зме ся,
Ищы рочок не є, погнівали зме ся. (2)
43. З высокой горочкы злетіли гусочкы
(мелодія 41)
1. З высокой горочкы злетіли гусочкы,
Зберай, кумусь, перка, — будут подушечкы. (2)
2. Не буду зберава, бо мі мамця дава
Штьірі подушечкы, п ’яту обіцява. (2)
44.

Не быва я в свойой кумы юж півтора рочку
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1. Не быва я в свойой кумы юж пітора рочку,
Зато я ту не ходива, бо вороты збочку,
А ґнеска єм пришва, бо згорівкьі чую,
Буду їва, буду пива та й переночую.2
2. А кум мі повідат: ид, кумо, додому,
Покормий сой дрібньї діти та й придеш потому,
А я собі сіва та й гіренько пвачу,
Же я піду додомоньку та й згорівку страчу.
На родовинах співалися також інші застільні пісні — жартівливі,
ліричні, корчмарські.
45. Ой ходива дівчьінонька по саду
1. (4+4+3)2

J = 120

1. (1111 + 1111+224)2

h
І.Ой хо-ди-ва дів-чьі-нонь-ка

по

23-4 рядки спываються двічі.
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1. Ой ходива дівчьінонька по саду
Та й сіява чорна горька росаду.
2. — Роений, роений, росадонько в три листкы,
Старай ся же, мій мивенький, ковыскы.
3. — Є у мене ковысонька готова,
Бывай же мі, моя мива, здорова.
У 5-му такті відбувається розширення ритміки першого 4-складника удві
чі, а в 6-му такті ритм останнього 3-складника, навпаки, удвічі стиснуто. Це
показові для лемків прийоми гри ритмікою. Вказані зміни відбуваються на
базі поданої праворуч над нотним станом моделі (А. /.).

46. Чортова баба, не моя
J = 118 - 120

(6+3)4

і? РРІГ г і^ р -Ь щ .р
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ф м . W j ’l Jj І
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(111122+112)4

-L3Pf J’Jij ї
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І ру р p| J JJ и
по-ра-джу,

про-дам мо-то - ви - во

1. Чортова баба, не моя,
Продава мі хомонт и коня.
Але я сой з ньом пораджу,3
Продам мотовиво и пряджу.
2. Продам мотовиво и пряджу
И єй до пуга запряджу.
33 -4 рядки співаються двічі.
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и ко-ня.

j^
ипря-джу.

Най баба собі то знає,
Нехай чоловіка сухає.
47. Закрадався котик на чужеє саво
J1= 180

(6+6)2+(4+4)2+(6+6) Модель (111122)4 + (1111)4+(111122)2
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1. Закрадався котик на чужеє саво,
Носив він го, носив, покаль його ставо.
Господар ся удивляє, же му сава ся меньшає,
Сава юж немного, чатує на нього.
2. Ой не раз я, не раз до хыжы вкрадався,
Ой не раз я, не раз під посціль ховався.
Ой не раз я сухаючы, як то жена мужа учыт:
“Идий, мужу, з хаты до коморы спати!”
3. Ой не раз я, не раз змочыв свої плечы,
Носив я до мивой розмаїтьі речы.
Носив макы, носив сыры, носив саво, закаль ставо,
А тепер не знаю, што робити маю.
4. Выйду на горбочок та й зачну думати,
Та й зачну думати, што маю діяти.
Жебы мій мак не пішов так, моє саво не пропаво,
А сыр подарую зато, же любую.

124

На основі підсвідомої моделі двоїчного коду, яку слід вважати первинною
(показовою для архетипу), співаки надали наспіву мазуркового тридольного
характеру. Такого роду інверсії в лемківських піснях пояснюються тривали
ми контактами із західними слов’янами та угорцями. Див. також коментар до
пісні “Ой горы єм перешов” (№ 52). Строфічна форма заснована на дроблен
ні з об’єднанням. Це видно із складочислової структури тексту: в експозиції
два 6-складника (6+6), потім відбувається дроблення (4+4), яке замикається
знову 6-складниками (А. /.).

48. Як я спава на сене, на сене
^=180

(4+Зв)2

t
[ —1

І.Як я спа-ва на се-]яе,

(1111 + 112412)2

t

--д-tM-i
ш\
-iv-p рі

_ ^ 7 —.
І_р - У р р..І Р М

ЦЦІІ

О
~т

на се - не, при - шво до мя ша - ле- в[е, ma-ле- не, ма-во зу- би,
В ар. 1

- L

У

, - j n

і

г

ІЬk S

І І

У У=Р'І
9 ф т Д

"
s)
Г
; I J
ма-во ніс, ма во ніс. по-ві-да- во, же мя зіст, же мя зіст.

т ~ Ке" W "

Р

\

ц

Р Р -

1. Як я спава на сене, на сене,
Пришво до мя шалене, шалене,
Маво зубы, маво ніс, маво ніс,
Повідаво, же мя зіст, же мя зіст.4
2. Не зіво мя, не зіво, не зіво,
Лем мя в личко вкусиво, вкусиво,
На мой личку не знати, не знати,
Лем мій брішок чубатий, чубатий.
Ритміка наспіву укладена під впливом мазурки. Проте модель у двоїчному коді вказує на прототип, який тотожній веснянкам “Вербовая дощечка, до
щечка” (А. /.).

43-4 рядки співаються двічі.
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49. Пруце, пруце, телята, телята
(мелодія 48)
1. Пруце, пруце, телята, телята,
Де йдете дівчата, дівчата?
Медже горы, потокы, потокы,
Єст там трава по бокы, по бокы.5
2. А ты старий сиваку, сиваку,
Вывед коня на мваку, на мваку,
Єст там трава и вода, и вода,
И дівчьіна мовода, мовода.
3. А ты старий шалений, шалений,
Міняймеся на жены, на жены,
Дам ти стару за младу, за младу
И капусты заграду, заграду.
50. А ты старий телебаю
J=

І М
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53-4 рядки співаються двічі.
ЬЪ-Л рядки співаються двічі.
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112

fГ

не гу- ляй,

1. — А ты, старий телебаю,
Пуст же мене, най гуляю!
— А коли я телебай,
Сиди дома, не гуляй!6
2. — А ты старий бздыку, бздыку,
Пусти мене на музыку!
— А коли я старий бздык,
Сиди дома без музык!

най гу - ля - ю!

~~

- U ' J' + не гу- ляй!

51. Бив мене муж три рази юж
}
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( 4+4) +( 3+3) 2 +4
(1113 )2+( 111 + 111 )2+( 1113)
Модель ( 1 12 4 ) 2 +( 1 1 1 1 2 2) 2 +( 1124)
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1. Бив мене муж три разы юж,
Бив мене г віторок: “Не ход на заробок! — ”Не піду юж”. (2)
2. Бив мене муж три разы юж,
Бив мене в середу: “Не давай спереду!” — “Не буду юж”. (2)
3. Бив мене муж три разы юж,
Бив мене в п ’ятницу: “Не двигай спідницу!” — “Не буду юж”. (2)
4. Бив мене муж три разы юж,
Бив мене в суботу: “Не ход на роботу!” — “Не піду юж”. (2)
5. Бив мене муж три разы юж,
Бив мене в неділю: “Не ход по весілю!” — “Не піду юж”. (2)
6. Бив мене муж три разы юж,
Бив мене палицом: “Не гандлюй спідницом! — “Не буду юж”. (2)
У пісні вчуваються новітні прикмети: дактилічна будова тексту і вальсо
вий ритм — віденсько-австрійські впливи. При цьому модель виявляє архе
тип парної ритміки (А. /.).

52.

J = 120

Ой горы єм перешов, долины не можу
( 4 +3 +6 )2

(1111 + 11 2+222 114 ) 2

ой фра - їр -ку-м сой на- шов.

II
Ой горы єм перешов, долины не можу,
Ой фраїрку-м сой нашов, женичку не можу. (2)
Такти 1 та 3 мають козачкову структуру, а в тактах 2 та 4 простежується
вплив ритміки польського танцю “оберек”. Внаслідок такого несподіваного
симбіозу виникає досить незвична ритмічна форма (А. /.).

53.
1. Ой
Ой
2. Ой
Ой
3. Ой
Ой

Ой жебы то не чепец, жебы то не хустка
(мелодія 52)
жебы то не чепец, жебы то не хустка,
то бы-м сой ходива, як по воді гуска. (2)
обіцяв мі мивий до чіпця шнурівку,
жебы-м го пустива вночы під перинку. (2)
обіцяв мі мивий дві хусточкы купиц,
зелену, червену, як го буду любиц. (2)

54.
А маю я черешенку в лесе
(мелодія 48, структура тексту 4+6)
1. А маю я черешенку в лесе,
А хто мі з нєй черешен принесе,
А маю я Янічька під бочком,
Принесе мі черешен з торбочком.
А маю я Янічька по тому,
Принесе мі черешен додому.
55. Не піду я до леса без сокыры
J = 100
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1. Не піду я до леса без сокыры,
Древко рубав не буду без дівчьіньї.
Нарубав я на фуру, моя мива на другу, яворины. (2)
2. Не піду я до леса з кониками,
Бо бы мене гайдукы полапали,
А піду я на учкы, возму дівча на ручкы,
Буду я єй ковысав помалючкы.
В мелодії вжито транспозиційний прийом: такти 1-4 далі транспо
новані на терцію догори. Тут маємо вплив новоугорської музики, але він
пом’якшений: чисто угорська транспозиція на терцію (такти 5-8) створює
ефект раптового зіставлення тональностей і нагадує секвенцію з переходом
в паралельну тональність. У другій строфі розширено форму на два такти
(19-20) за рахунок тексту “Буду я єй ковысав” (А. /.).

56.

Тече водичка з-під яворичка ледова

j = 120

(5+5+3)+(6+6)+(6+3) [(11112)2+224Н(111122)2+(111122^224)]

р г р г г ір г р г г іг г г
1.Те - че во-дич-ка

со-вод-ка гам-бу - ся,

з-під я - во-рич-ка

ле - до - ва.

со-вод-ка ґам-бу - ся,
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а в мо-го Ва-ню - ся

ме - до -

ва.

1. Тече водичка з-під яворичка ледова,
А в мого Ванюся соводка ґамбуся,
Соводка ґамбуся, медова7.
2. Ой сладка, сладка, ой сладка, сладка яко мюд,
На його ґамбусі, на його соводкій,
На його соводкій дівкьі ся б ’ют.
57. Ой п’яна я, п’яна, на порозі впава
*—

198

( 6+6) 2

Jn<S....fl~ m ~~<g>
...

^.. ^II. S h ,
m m..
P P f J F J| ii-

І.Ой п'я-на я.іГя- на. напо-ро-зівпа-ва,

( 1111 22) 4

h > - 4 - ^ h N К.Л.-- 1
1 s f JV
-11

о-тво-ри мі,му- же, бо я if я-на ду- же.

1. Ой п ’яна я, п ’яна, на порозі впава,
Отвори мі, муже, бо я п ’яна дуже. (2)
2. Мивий отворяє, мивую питає:
—
Де ж ты, мива, быва, што-с ся так напива? (2)
3. Быва-м на рыночку, пива-м палюночку,
З кумами зышвася та й забавивася. (2)
Вплив ритміки мазурки. Модель подано в парному ритмі у двоїчному
коді. Так само і в наступному зразкові № 58 (А. /.).

58. Ой пива, пива, чепец стратива
JS = 228

( 5+5) 4

J'j
І.Ой пи ва,

;>IF p p j

пи - ва, че-пецстра-ти - ва, при-шва до-до - му

Би-ва го всі-н ях , би-ва го в х а -ті:
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-h
тайму-жа би - ва.

-И-дий,мій му - жу, чіп-ця гля-да - ти!

1. Ой пива, пива, чепец стратива,
Пришва додому та й мужа бива,
72-3 рядки співаються двічі.

( 11112) 8

Бива го в сінях, бива го в хаті,
— Идий, мій мужу, чіпця глядати!
2. До корчмы пришов: — Добриден, люде,
Хто чепец нашов — зналізне буде,
Кварта згорівкьі и ґарнец пива,
Бо моя жена чепец стратива,
Кварта згорівкьі и кварта меду,
Бо моя жена паньского роду.
59. В неділю рад паленку пию
j = 112

(6 6)2 (3 3) (4 4 3)

(111122) 4 (224)2 <1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 2 4 )

£

т
^ .

1-2 .В

не - ді - лю рад па-лен-ку пи - ю.

в по-не-ді-льок

я ей не вы-лі - ю.

£
гвів-то-рок

рай-ЗУ - ю,

£

и-щы я си при rv-дач-ках тань-цу - ю.

т

З.Ой при-шва міліри-пша

свя-та не-дзе-леч- ка,

пи-ва бы ся, пи - ва

12

щ л

К
------•ЁЕ5 ЕЕЭЕЕ
слад - ка

----- <S>

па - лю - неч - ка,

и

гак

ден.

по - за

15

-0
1 г

у
пи - ва

0

—1--------J J72L

л

и
бы

ся

па - лю - неч - ка

каж

-

1. В неділю рад паленку пию,
В понедільок я єй не вьілію,
Г вівторок райзую,
Ищы я си при гудачках таньцую.8
2. В середу треба домів піти,
А в четвер дашто бы зробити,

83-4 рядки спываються двычы.
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ди

о
ден.

ден.

В п ’ятницу, суботу
Треба бы мі полічити роботу.
3. Ой пришва мі, пришва свята недзелечка,
Пива бы ся, пива сладка палюнечка,
И так ден, поза ден
Пива бы ся палюнечка каждий ден.
Основна модель співпадає з 3-ю строфою (А. І ).
60. Люлю же

МІ, ЛЮЛЮ, ВШЫЮ т и

кошулю

j 70
=

( 6+6) 2

І.Лю - .шо

ф У

-

-J

же

мі, ЛЮ - ЛЮ,

вшы - ю

s— J4)-----Ф—
1 aі— —
J

з т о н - ко

- го

( 1 11122) 4

f

{ ц .

ти

ко - игу

J,
шо

-

Г\
.... —1V—V— ij— fs-----

ру - боч - ку,

J мій

МИ-ВИЙ

сы

....

1-

- ноч

4 ..
-

1. Люлю же МІ, ЛЮЛЮ, ВШЫЮ ТИ кошулю
3 тонкого рубочку, мій мивий сыночку. (2)
2. Люлю же МІ, люлю, ВШЫЮ т и кошулю,
Як мі будеш спати, вшыю ти кабатик. (2)
61. Люляй же мі, люляй, моє маве дитя
(мелодія 60)
1. Люляй же мі, люляй моє маве дитя,
Бо я тобі піду до яру по квітя. (2)
2. До яру по квітя, до ліса по грибы,
Спий сой, мій сыночку, покля не знаш бідьі. (2)
3. Покля не знаш бідьі, покля не знаш горя,
Усний же мі, усний, дітиночко моя. (2)
4. Люляй же мі, люляй кой я тя ковышу,
А як ты мі уснеш, то юж я тя лишу. (2)
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62. Люлю же мі, люлю під зелену дулю
(мелодія 60)
1. Люлю же мі, люлю під зелену дулю,
Дуля ся розвиє, сыночка прикрьіє. (2)
2. Сыночка прикрьіє бівьіма квітами,
Жебы ты быв добрий для тата и мамы. (2)
3. Для тата и мамы, сухав бабы й діда,
Жебы-с ниґда не знав, што говод и біда. (2)
4. Жебы-с не знав бідьі, жебы-с не знав горя,
Жебы-с не знав, сыну, што то є недоля. (2)
63. Усний же мі, усний, великий выросний
(мелодія 60)
1. Усний же мі, усний, великий выросний,
Великий як и я, бівий як лелия. (2)
2. Бівий як лелия, червений як ружа,
Жебы-с ниґда не знав ниякої нужды. (2)
64. Усний же мі, усний, Сын тя Божий приспит
(мелодія 60)
1. Усний же мі, усний, Сын тя Божий приспит,
Святий тя обудит, стан, сыну, до люди. (2)
2. Стан, сыну, до люди, до жытя тяжкого,
Але може зазнаш и свобіднішого. (2)
3. Жытя весільшого для сыночка мого,
Усний же мі, усний, великий выросний. (2)
65. Усний же мі, усний, дітинко повита
(мелодія 60)
1. Усний же мі, усний, дітинко повита,
Бо моя говова про тебе завита. (2)
2. Усний же мі, усний, дітиночко мава,
Бо я юж три ночкы про тебе не спава. (2)
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66. Ковысава бы-м тя и во дне и вночы

= 70

(6-6)2

т
1.Ко - вы-са - ва бы-м гя

( 1 11122) 4

*

и во дне И

BHO- ЧЫ.

і
Г\

же-оы-м ся ді-жда-ва

о
rS

-з—і

ш
од те-ое по - мо - чы.

же-оы-м ся

од те-ое ПО - МО - чы.

ді-жда-ва

1. Ковысава бы-м тя и водне и вночы,
Жебы-м ся діждава од тебе помочы. (2)
2. Од тебе помочы, сыну мій моводий,
Як ся зостарію, подаш мі ход воды. (2)
3. А сыну, мій сыну, я про тебе гыну,
Ни водне, ни вночы, ниґда не спочыну. (2)
4. Водне не спочыну, бо я тебе бавлю,
Вночы тя не лишу, бо тебе ковышу. (2)
67. Ковыш ся мі, ковыш, ковысанко сама
(мелодія 66)
1. Ковыш ся мі, ковыш, ковысанко сама,
А я собі піду до роботы зрана. (2)
2. До роботы зрана, звечєра до спаня,
Ковыш ся мі, ковыш, ковысанко сама. (2)
68. Люляй, люляй, ковышу тя

I = 80

( 1122)8

( 4*4) 4

1.Лю-ляй,лю - ляй. ко - вы - шу

тя,

ЯК Ml

у - снеш, ТО ЛИ-ІІІУ

Д
прп-во-жу

тя

ка - ме-нич - ком.
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Г\
са - ма пі

-

ду
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Я -тч ь-ко м .

гя,

1. Люляй, люляй, ковышу тя,
Як мі уснеш, то лишу тя,
Привожу тя каменичком,9
Сама піду за Янічьком.
2. Люляй, люляй, мій сыночку,
Зроблю я ти пищавочку,
Вшыю я ти и кошульку,
Лем ты люляй, мій говубку.
69. Люляй, люляй, маве есе
(мелодія 68)
1. Люляй, люляй, маве єсе,
Покля мамця друге знесе,
Люляй, люляй, попырдаве10,
Чотырдесят вітци-с маво,
Жаден не быв справедливий,
Лем тот єден, мамі мивий.

93-4 рядки співаються двічі.
10Байстрюченя, тобто нешлюбна дитина.

Родини
(співи про бабцю й породіллю)
Родини, зазначав Василь Кравченко, відзначалися до того, “як ще не
охрестять дитя”1 (обстеження 1920-х років у с. Бехи Коростенської округи на
Житомирщині). Ця закономірність поширюється на всю Україну та Білорусь.
Різниця лиш в деяких місцевих особливостях появи гостей та насиченості народин співами (від кількох пісень до десятків). Спів на родинах, насамперед
баби-повитухи (“пупорізки”), яка його здебільшого й починала, бере свій по
чаток не менш, як з неоліту. 1 то був не просто спів, а оберегова магія, зверне
на на немовля й породіллю. Її відлуння знаходимо у словах:
Ой опростай, Боже, мою унученьку,
Її душечку та роженую,
Другу душечку та суженую.
На неоліт2 вказуємо тому, що саме відтоді, з початком землеробства, по
стає етап культури, який ми називаємо фольклором.
За спостереженнями етнографів, у ХІХ-ХХ століттях неодружені хлоп
ці й дівчата на родини не йшли (“стидно буват на родинах”, як занотував
В. Кравченко). Ходили лише одружені пари. Мужчини несли хліб і клали

1Кравченко Василь. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Т. 2. — К..
2009, с. 274.
2Магічні ритуали (до такого погляду все більше схиляється сучасна наукова дум
ка) існували ще в неандертальців (понад 100 тисяч — 200 тисяч років тому). Я поді
ляю висловлювану останніми роками думку, що неандертальці не надто поступалися
за розвитком кроманьйонцям, нашим пращурам. їм було властиве досить розвинене
мислення, вони полювали на мамонтів, будували житла, мали вірування та обрядо
вість і володіли звуковою мовою (що заперечувалося академічною наукою впродовж
XX століття).
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його на стіл, жінки приносили їжу для породіллі (булки, сметану, яєшню,
вареники). Батько немовляти частував гостей горілкою. Співали у с. Бехи,
за спостереженнями В. Кравченка, небагато. Але в інших місцевостях роди
ни відзначалися набагато ширше, зокрема, на Лемківщині, як це засвідчу
ють публікації XIX століття Якова Головацького та сучасні записи Ярослава
Бодака.

70. Ходить (Наталка) по валу
J = 138

( 5+3) 2

1.Хо - дить(На-тал-ка)по ва - лу.

(111 12+222) 2

по-си-ла - є (Ми-ко- лу)по ба -

бу.

1. Ходить (Наталка) по валу,
Посилає (Миколу) по бабу.
2. — Іди, (Миколо), по бабу,
Приведу тобі хлопця на славу!
3. Рубай, (Миколо), лучину, —
Не привела хлопця, привела дівчину.
Танцюра Г. Т. Народні пісні про породіллю, арк. 2. Зап. 1922 р. від
Явдохи Зуїхи.
При складочисловому архетипі (5+3) ритмічний розспів відбувається рів
нобіжними вісімками аж до прикінцевої хореїчної клаузули (валу, бабу тощо).
Простежується структура 11112+222 (j J j - J + J J j). Змодельований архе
тип належить до одного з різновидів цезурованого ладкання3 і нетиповий для
хрестин.
Наспів пісні “Ходить Наталка по валу” не справляє враження ритмічної
довершеності. Це сканзія (варіант рецитації), яку співачка зімпровізувала, ін
туїтивно спираючись на знання весільної мелодики. При усьому тому це важ
ливий зразок для розуміння психології фольклорної творчості (А. /.).

3
Див. зразки ритмоструктури: Пісні Явдохи Зуїхи, с. 112 (“В саду Наталка / вінки
в’є”), також с. 141, 163, 199,211 (тексти на ту ж мелодію).
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71. Кому ніч мала, кому ніч мала
(5+5)2
а. Кому ніч мала, кому ніч мала, —
Нашій Марусі да за год стала.
Ой як шле, да шле части листоньки,
Части листоньки до бабусеньки;
б. А наша бабусенька готовусенька:
Да скоресенько вшеметалася [одяглася];
В однім чоботі [без гіоветі] вона йде,
Простору несе,
в. Да просить Господа Бога за унученьку:
“Ой опростай, Боже, мою унученьку,
Її душечку та роженую,
Другу душечку та суженую”.
Чубинсъкий П., т. 4, с. 7, № 1, м. Савино, Остерського повіту.
У тексті три змістові блоки, кожен з яких стосується відповідних дій:
а), породілля кличе бабу-повитуху; б), баба поспішає до породіллі; в), баба
просить Божої милості. Ці тематичні складові в тій чи іншій мірі показові
для багатьох родильних пісень, особливо для пісень про бабу-повитуху. Див.
в “Додатках” у “Зводі тематики пісенних текстів” позицію “Бабу просять до
породіллі” (А. І.).

72. Ой коли б я знала, коли б я відала

(6+6+8)2
1. Ой коли б я знала, коли б я відала,
Хто в мене бабусею буде,
Посадила б її та в садочку у себе
Пахучою та м ’ятонькою.
2. По садочку похожу, на м ’яточку гляну, —
Я ж єю напахуюся;
У світлоньку увійду, на діточки гляну, —
Я ж їми навтішаюся.
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3. Ой коли б я знала, коли б я відала,
Хто у мене куманьочком буде,
Посадила б я його у садочку у себе
Пахучими та васильками.
4. По садочку похожу, на васильки гляну, —
Я ж їми напахуюся,
У світлоньку увійду, на діточок гляну, —
Я ж їми навтішаюся.
5. Ой коли б я знала, коли б я відала,
Хто у мене кумасею буде, —
Посадила б єї та в садочку у себе
Чірвоною та роженькою.
6. По садочку похожу, на роженьку гляну, —
Я ж єю накрашаюся;
У світлоньку увійду, на діточок гляну, —
Я ж їми навтішаюся.
Чубинсъкий П., т. 4, с.7, № 2, м. Савино, Остерського пов.
Вар.: “Радзінная паззія'\ с. 243-245.

73. Ой ми вчора на родинках були
(4+6)2; (4+4+6)2
Ой ми вчора на родинках були,
А сьогодня на хрестини прійшли;
Там нам було озвару до одвалу.
Ішов Іван да по бабусеньку,
А бабусенька да радесенька
До породіллєчки на родиночки —
В одним чоботі дай без пояса.
Просить породіллєчка да бабусеньки:
“Ой на тобі, бабусенько, коробочку гречки,
Бери мене легесенько да за поперечки.
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Ой на тобі, бабусенько, половину бочки,
Бери мене легесенько да за поперечки.
Ой на тобі, бабусенько, половину бочки,
Бери мене легесенько за білиї бочки.
Ой на тобі, бабусенько, да грецької муки,
Возьми ж мене легесенько за білиї руки.
Бабуся ж моя милая, да матюнко моя ру/дная4,
Ой на тобі, бабусенько, да оцей клубочок,
Бери мене легесенько да за животочок.
Бабусю ж моя милая,
Матюнко моя ру/дная!
Да бабуся моя гордая,
Породилля моя легкая —
Куплю бабусі сиву свитку”5.
Чубинський П., т. 4, с.7, № 3, Борисополь, Переяславського пов.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 145, 150, 183, 200, 449.
В “Трудах...” П. Чубинського пісню вміщено під рубрикою “Крестины”.
Власне хрестинну тематику містять лише 3 перших рядки тексту. А далі, без
будь-якого переходу, йдеться про підготовку до пологів та роль баби-повитухи. Немає сумніву, що тут контамінація: на початку згадуються хрестини,
а далі йде розгорнений текст про уродини й бабу-повитуху. Отже, пісня ви
світлює не хрестини, а родини і становить єдиний тематичний звід разом із
піснями, які подаються нижче, і стосуються пологів. (А. /.).

4 У слові “pv/дная” курсивом набрано дифтонг.
' У передруку в “Хрестинних піснях” (упоряд. Г. Сокіл, Львів, 2007), с. 44, подано:
‘‘сиву свинку". Але в народі слово “сива” ніколи не докладалося до свиней. Лише до
коней (сивий кінь, кобила сива), до одягу (сива свитка), до птахів (сива голубка, сива
зозуленька), явищ природи (сивий туман) тощо.
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74. Біжи, біжи ти, мій миленький

j 144
=

(4 • 4 •

5)•(5•5

)

(111 1 4 1 2 4 - 22224 И 2 2 1 14)2

1. Біжи, біжи ти, мій миленький,
Сім миль по бабу,
Сім миль по бабу,
До зеленого гаю.
2. Пішов, пішов мій миленький
Сім миль до гаю,
Сім миль до гаю,
Привів же він бабку.
3. Бабка іде, спотикається,
На палицю опирається,
А бабка іде,
В правій руці повивач несе.
4. А роділя з печі злазить на низ
Та впадає бабці низенько до ніг:
5. — Спасибі вам, бабко, за вашії руки,
Що визволили мене від більшої муки.
Танцюра Г. Т. Народні пісні про породіллю, арк. 3-4. Співав Мико
ла Лесь, 47 p., малограмотний. Записано 1926 р. в с. Зятківцях Гайсинського p-ну Вінницької обл.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 153-182, 203-222.
2-5-а строфи тексту, певно, були записані з переказу. Іх неможливо про
співати під наведену мелодію. Безумовно одне: виконання має риси співомовності. Хоч в такому разі нерегулярність частково може бути наслідком
нетвердого відтворення пісні співаком (як правило, мужчини такі пісні не спі
вають: Микола Лесь, очевидно, запам’ятав те, що чув, буваючи на хрестинах).
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Подана нами структурна модель є однією з можливих версій. Див. коментар
до наступної пісні (А. І.).

75. Біжить, біжить та бабусенька
j = 176

П рототип

^

1

1.Бі - жить,бі-жить та ба-бу -

(5 +5)2

«П-j-l
сень-ка

А рхети п

(11211 )4

} J •I
і без по-я-са ще йбо-сю - сень-ка.

1. Біжить, біжить та й бабусенька
І без пояса щей босюсенька.
2. Здибає її Божа Мати:
— Куди біжиш ти, бабусечко?
3. Куди біжиш ти, бабусечко,
І без пояса щей босечка?
4. — Ой біжу, біжу, Божа Мати,
Тих дві душечки виратувати.
5. Одну душечку на подушечку,
Другу душечку на пелюшечку.
6. Допоможи мені, Божая Мати,
Тих дві душечки виратувати.
7. Одну душечку на подушечку,
Другу душечку на пелюшечку.
Танцюра Г. І Народні пісні про породіллю, арк. 5. Зап. 1922 р. від
Явдохи Зуїхи.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 150.
Невідповідність прототипу структури (5+5) до ритміки архетипу полягає
в тому, що Явдоха Зуїха явно забула справжній обрядово-хрестинний наспів
і застосувала до відтворення тексту мелодію жартівливо—танцювальної пісні
“Не буде ні по татовому”6, яка має базову структуру (4+4+3):

6Пісні Явдохи Зуїхи, с. 267. Пісня записана 1921 року.
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75-а

(4-4 г3)2
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Під цю ж мелодію вона виконала й інший текст хрестинної пісні — “По
сварилася кума з кумочком” (№212). Ці приклади (коли вже така нерядова
співачка не могла згадати справжню хрестинну мелодію, а вжила простень
кий секвентний наспів танцювальної будови) свідчать, що родильно-хрестин
ні пісні (а також і обрядовість) вже на початку XX століття почали втрачати
ужитковість.
Як засвідчує наш збірник, схожих явищ немало. Проте небагато з них
можна однозначно ідентифікувати: див., наприклад, пісню “Ой в бору сосна
вививається” (№ 213). Сказане торкається й пісень “Лістом, лістом дорожень
ка вислана” та “Пилом, пилом дороженька припала” (№№ 105-106) — вони
виконуються з наспівом весільного типу (цезуроване ладкання7). У тексті піс
ні “Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти бувала” (№ 97) вжито коломийкову
структур (4+4+6), а для її розспіву застосовано стилістику церковної псал
модії.
Хрестинні пісні в багатьох виконавців часто відзначаються хисткістю
структури. У зв’язку з цим виникають питання: що це — ознаки стилістики
жанру? Вільне співомовлення, що десь збігається з імпровізаційною стилісти
кою голосінь? (Див. також нижче пісню “А наша кумонька у полозі лежит”,
вар. А, № 77, а також коментарі до її варіантів). Чи це доказ того, що пісенний
масив родильних пісень таки справді почав забуватися? З яких причин? Тиск
церкви? Але на звичаї колядувати чи на купальські забави той тиск був значно
жорсткіший8. А вони, між тим, достатньо зберегли давні структурні ознаки.
Звичайно, на долі хрестинної (родильної) пісенності особливо жорстоко
позначилося правління комуністів. Однак треба визнати, що ознаки забуван
ня хрестинних співів були помітні ще в дорадянський час.

7Див. докладніше: Іваницький А. /. Історичний синтаксис фольклору, с. 288-301.
8 “...Розказують, нібито був колись такий ідол Коляда, котрого мали за бога, та
ніби з того й повелися Колядки. Хто його знає? Не нам, простим людям про це роз
балакувати. Торік отець Йосип заборонив був колядувати по хуторах, кажучи, нібито
Цим люди догоджають сатані. Одначе, правду казавши, в колядках ні слова немає про
того Коляду. Співається часто про Христове різдво, а при кінці кажуть на здоров’я
господареві, господині, дітям та всім у хаті”. Зауваження М. Гоголя, вкладене в уста
оповідача Рудого Панька. — Гоголь М. Вибрані твори. — К., 1946, с. 29.
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Враховуючи сказане, напрошується найбільш вірогідне пояснення. Ве
сілля, похорон, колядування мають вагомий гром адський сенс. А хрест ини
й ро д и ни є святом вузького кола лю дей (насамперед родичів) і не викликають
всезагального громадського резонансу (особливо серед молоді: “ст идно буват на р о д и н а х”). Це, на мій погляд, слушне пояснення, чому ритмоструктурна типологія родильно-хрестинних пісень не дістала такої довершеності,
як у весільних чи календарних наспівах. Другою за значенням причиною по
ступового забуття багатьох хрестинних та родильних пісень дійсно був пере
важно заст ільний вид святкувань у вузько-сімейному колі.
І, по-третє, причина “підзабування” пісень пов’язана із нечастими наго
дами співу цього виду мелодій і текстів в одному й тому ж гурті. Так розвину
лося особливо характерне для родильно-хрестинної пісенності пригадування
як вид репродукції. З цим пов’язаний і фактор “імпровізації”, — використан
ня того, що “зараз спало на ум” (А. І.)

76. А бабусенька вибирається
(5+5)2
1. А бабусенька вибирається,
Іден чобіт, іден чобіт узувається,
2. Іден рукавчик одягається,
Ду часниченьки9 вибирається.
3. В їдну рученьку та й подушечку,
В другу рученьку та й пелюшечку,
Розв’яжи, Боже, тую душечку.
Хрестинні пісні, с. 41. Зап. Інна Парій 20 грудня 2002 р. у с. Боро
вичі Горохівського p-ну Волинської обл. від Штуль Олександри Іванів
ни, 1930 р. н., освіта 4 кл.

9
Незрозуміле слово. У Б. Грінченка у 4 томі “Словаря української мови” наведен
слово “чисниця”, яке пояснене так: “Три нитки або 1/10 пасма” (пасмо складається
з 30 ниток)”. Там же прислів’я: “Йому три чисниці до смерти”. Слід припустити, що
“чисниченька” (або часниченька) — це породілля, якій може загрожувати смерть.
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76-а. Сії ночі опівночі
Модель (5+5)2
Сії ночі опівночі
Біжить Олексійко по бабусеньку.
А бабусенька догадалася,
Біжить боса, ще й без пояса.
Що в лівій руці свічу несе,
Правою рукою Бога просить:
“Ой спаси ж, Боже, мою онучечку
І малесеньку душечку”.
Милорадович В. П. Народные обряды и песни Лубенского уезда
Полтавской губернии, записанные в 1888-1895 г. Зап. 1892 р. від се
лянки хутора Тернавщина Софії Латенкової (Писаренкової), 50 літ.
Пісня співається на хрестинах.
77. А наша кумонька у полозі лежит. А
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А наша кумонька у полозі лежит,
У полозі лежит, дробной риби бажат.
Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, №2 1 . Радвань,
Ужгородський округ. Співала Мурґа Васильова, 64 літ.
Вар.: “Радзінная п а з з і я с. 63-69.
Цікаво порівняти наспів цієї пісні з наступними (вар. Б, В). У вар. Б чіт
ко проступає ритмічна модель, тоді як вар. А на тій же ритмічній, ладовій,
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мелодичній та складочисловій основі схиляється до співівомовлення, до не
регулярності. Ці наспіви — хрестоматійна ілюстрація до сказаного вище
(коментар до пісні № 70 “Ходить (Наталка) по валу”) про етап підсвідомого
чуття архетипу при збереженні значно давнішого принципу “мовного співу”,
який домінував у неоліті та дійшов до нашого часу у вигляду формотворчого
релікту10 (А. І).

78. А наша кумонька у полозі лежит. Б
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А наша кумонька у полозі лежит,
У полозі лежит, дробной рибки бажат.
Подається за виданням: Лисько 3., № 4179. Вказано: Колесса Ф. Закарпат
тя, № 21, вар. Христильна, с. Радвань11 (А. /.).
10 У сучасних мовах, зокрема, зберігаються реліктові форми, які сягають часів
ранніх антропоїдів (до 3-4- мільйонів років). Це насамперед вигуки, а також прояви
спонукальної модальності. Див.: Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору.
Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики. — Вінниця,
2009, с. 156-165.
11 Цей варіант, означений у 3. Лиська під літерою Б, і наступний під літерою
В подається за джерелом так: Колесса Ф., Закарпаття, № 21 вар. У першому томі кор
пусу 3. Лиська видання Ф. Колесси позначене як (подаємо повну назву): Народні
пісні з підкарпатської Руси. Зібрав і зредагував Філарет Колесса. Мелодії і тексти. —
Ужгород, 1938. Але в цьому виданні під № 21 міститься лише одна пісня (у нас вона
вміщена під літерою А). Я не міг з’ясувати походження двох інших поданих 3. Лиськом варіантів (у нас Б та В). У зазначеному збірникові Ф. Колесси їх немає. Немає їх
і в інших збірниках Ф. Колесси (‘Народні пісні з Підкарпатської Руси” та “Народні
пісні з південного Підкарпаття”). Порівняно з № 78, ритм у 3-4 тактах № 79 відтво
рено у збільшенні, що справляє дещо штучне враження. Можливо, у розпорядженні
3. Лиська був якийсь брульойон? Порівняння №№ 77-79 справляє враження пошуку
записувачем (Ф. Колессою) ритмічної форми мелодії при вільному співові виконав
ця (дійсно, темп вказано Rubato і не проставлено музичних розмірів). Слід також
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79. А наша кумонька у полозі лежит. В
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А наша кумонька у полозі лежит,
У полозі лежит, дробной рибки бажат.
Подається за виданням: Лисько 3., № 4180. Вказано: Колесса Ф. Закарпат
тя, № 21, вар. Христильна, с. Радвань (А. І ).

Наша молодиця в ліжку лежить. Г
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Наша молодиця в ліжку лежить,
В ліжку лежить.
(Плосайкевич П.), Сєнчик Я. 9№ 40, с. Богородиця.
81. Наша кумуненька, наша зазуленька. Ґ
Allegro

1.(6 - 6 )2
7. ( 111122) 2- (1 12112)2

2. (6 - 5 ) - ['(4+4+5 ) о І
2 ( 1 12112+11 114)+ ['(1111 + 111 Ь 111 1 4 ) 1 1114]

Л |i

^ L |V ' J .1
1.На - ша Kv-му-нень- ка,

на-шаза-зу-лень-ка,

v лі- жеч - ку ле-жит.

p j

v лі-жеч-

звернути увагу, що мелодичний контур усіх трьох варіантів ідентичний. Якщо при
пущення справедливее, тоді ми маємо цікавий документ про індивідуальний стиль
польової роботи.

147

п
$

к h i
* -

н „

ку ле-жит.

2.У лі-жеч - ку ле--жиг

і » ) ) ,

.- 4 я

,

+ 4 м пг- ІJ v
Т *
V V

N . ..

ку - мо, roc - ті, так, як

та й не зду-жа - ла.

Ьі/Г
я

са

-

і—
^
-При - йліай,мо - я

i-J»-;

ма,

так, як

я

са - ма!

1. Наша кумуненька,
Наша зазуленька
У ліжечку лежит. (2)
2. У ліжечку лежит
Та й не здужала.
— Приймай, моя кумо, гості,
Так, як я сама! (2)
Роздолъсъкий — Людкевич, № 1294, с. Рожнів, пов. Броди.
82.

На постелі мамусенька, на постелі. Д
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1. На постелі мамусенька, на постелі.
Коло неї чаша меду аж до стелі12.
2. — Ой на тобі, мій миленький, та й напийся,
Тільки мене, молодої, не покинься.
3. — Не покину, моя мила, не покину,
Візьму тебе на рученьки, як дитину.

122-й рядок співається двічі.

148

-

лі.

лі.

4. Візьму тебе на рученьки, ще й маленьке,
І пригорну до серденька, бо миленькі.
Пісні Тернопільщини, еип. 7, с. 247. Зап. 1974 р. Ю. Горошко, Передмірка Ланівецького p-ну Тернопільської обл. Жіночий гуртовий
спів. Мел. із записів С. Стельмагцука.
Вар. “Радзінная паззія”, с. 80-81, 83-86.
Усі подані вище пісні засновані на ритміці дроблення з об’єднанням (див.
коментар до пісні “Біжить, біжить та бабусенька”, № 75). їх слід віднести до
архаїчного пласта родильних наспівів. Мелодія “На постелі мамусенька, на
постелі” структурно споріднена з весільними, а також із жнивними ладканнями-2 (“цезуровані ладкання”13. — А. /.).

83.

А наша кумойка, наша молодейка. Е

(6+ 6)2
1. А наша кумойка, наша молодейка
У полозі лежит, дрібних рибок бажат.
2. Піду же я, піду на ярочок, на став,
А чей бим кумойці дрібних рибок дістав.
Головацъкий Я., ч. II, с. 133, № 1, з Сяноцької округи.

84. Лежит кумойка в лелії
(5+3)2
1. Лежит кумочка в лелії,
Єй крижейки зболіли.
2. А єй кумочко не вірив,
Аж му синочка повили.
Головацъкий Я., ч. II, с. 133, № 2, з Сяноцької округи.

13Див.: Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору, с. 288-289, 294-301.
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85. А наша кумойка в лелії
(5+3)2
А наша кумойка в лелії,
А єй кумочко все не вірив,
Аж тоди їй кумочко звірив,
Аж му сокола на ручки повили.
Головацъкий Я ч. II, с. 136, № 11, з Сяноцької округи.
86. Красне, Боже, красне, як ся ліс розвиват
(6+6)2
1. Красне, Боже, красне, як ся ліс розвиват,
Уж наша кумойка сокола повиват.
2. Повий же го, повий до тонких пелюшок,
Полож же го, полож до білих подушок.
Головацъкий Я., ч. II, с. 136, № 12, з Сяноцької округи.
87. Наша кумойка краснє жне
(5+3)2
Наша кумойка краснє жне,
Хоць і без ручки серпок м ’є.
В неї снопики густиї,
З нєв книшики пухкії.
Головацъкий Я., ч. II, с. 133, № 3, з Сяноцької округи.
Використано жнивну форму (цезуроване ладкання) і обіграно мотиви
жнив. Дуже тонка й далека паралель, яка могла сприйматися виключно в об
ставинах родин. Застосування жнивного ладкання могло бути не випадковим.
Не виключено, що пологи відбулися під час жнив (А. /.).

88. Пониже Радожиц зелена брезина

(6+ 6)2
1. Пониже Радожиц зелена брезина,
Била же нам, била добрая гостина.
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2. Ой була ж би, була ще ліпша гостина,
Кедь би сама кума коло нас ходила!
3. Пониже Радожиц зеленейка баня,
Наша мила кумця коби мальована.
Головацъкий Я., ч. II, с. 137, № 14, з Сяноцької округи.
89. Ой сиділа кумасенька за скалою
(4+4+4)2
1. Ой сиділа кумасенька за скалою,
Ой тримала чашу вина за собою.
2. — Ой на ж тобі, мій миленький, та й напийся,
Іно мене, молодої, не покинься.
3. — Не покину, моя мила, не покину,
Візьму я тя за рученьку, як дитину.
4. Візьму тебе на рученьки, бо-с легенька,
Притулю ті до серденька, бо-с миленька.
Народні пісні з села Соломії Кругиельницької, с. 73-74. Зап. Пе
тро Медведик 1982 р. від Розалії Лебедик. Подається за зб. Хрестинні
пісні, с. 55.
90. У неділеньку поранесенько
Moderato

1 .У

по

не - ді -

(5 +5)2

лень - ку

ба - бу - сень-ку,

по - ра - не - сень - ко

бі-жить І

-

ва - ньо

і' *

ГдТ

6 і - жить

І

по

1. У неділеньку поранесенько
Біжить Іваньо по бабу[сеньку]. (2)
2. Бабуся біжить, аж земля дрижить,
В правій рученьці повивач держить. (2)
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3. А у лівії та й пелюшечку:
— Розв’яжи, Боже, її душечку. (2)
Зап. 1989 р. М. К. Дмитренко від Євгенії Климівни Окаєнюк, Єв
генії Іванівни Морозюк та ін. в с. Кропивна Ізяславського p-ну Хмель
ницької обл. Транскрибувала JI. О. Єфремова. З архіву транскриптора.

j А.

Наспів спирається на ритм об’єднання з дробленням (J J
Хоча ця
ритмічна модель трапляється й в інших жанрах, але її і за вживаністю, і за
тяжінням до хрестинних текстів структури (5+5) слід вважати однією з пока
зових для родильно-хрестинної обрядовості. Співається з різними за змістом
текстами — як на родинах, так і на хрестинній бесіді (див. варіанти 208-214).
Задля ілюстрації мандрівного характеру цього типу пісень подаємо варіанти
в різних функційно-тематичних розділах (А. Г).

91. Ой у неділю дуже раненько
В

ТЄМПІ

1 .Ой

вальсу

у

4 - j
бі - жить

не

( 5+5) 2 Цезурований дактиль

-

ді

-

ду - же

1 - U

j
Ва - силь

лю

-

( 22242) 4

ко

j
по

ра

1. Ой у неділю дуже раненько
Біжить Василько по бабусеньку.
2. Бабуся біжить, аж земля дрижить,
В правій рученьці повивач держить.
3. А в лівій ручці дві пелюшечки:
— Розділи, Боже, дві душечки!
4. Одну душечку — на подушечку,
Другу душечку — на пелюшечку.
5. Ой взяв Василько пляшку горілки:
— Ой то, бабуню, од меє жінки.
6. Пляшку горілки, сто злотих грошей,
Щоб мій синочок та й був хороший.
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7. Взяла бабуня гроші в рученьку:
— Бувай здоров, мій онученьку!
Пісні Тернопільщини, вип. /, с. 246. Зап. 1978 р. М. Прончук
в с. Обич Шумського p-ну Тернопільської обл. від Віри Єзерської,
1921 р. н., освіта 4 кл.
Зміст тексту відповідає традиції. Складочислова структура тексту (5+5)
дає підстави припустити існування втраченого архетипу на основі ритму
об ’єднання з дробленням J j J Л (див. вище пісню “У неділеньку поранесеньку” та коментар до неї). Вальсова мелодія співпадає з одним із сучасних
варіантів пісні про кохання з текстом дактилічної будови, але з жіночими кла
узулами: “Через річеньку, через биструю подай рученьку, подай другую”. Дав
ня традиційна мелодія була замінена новоєвропейським музичним періодом
зовсім недавно, — напевно, у XX ст. Отже, беручи до уваги наш коментар, ці
два зразки (традиційний “У неділеньку поранесеько”, № 90) та осучаснений
“Ой у неділю дуже раненько”) слід віднести до одного й того ж ритмострук
турного типу, показового для родильно-хрестинних пісень (А. /.).

92.

І.Ой мій

Ой мій милий, милесечкий

ми-лий, ми - ле- сеч - кий! Дай зо-ло-тий

зо-ло-те - сеч-кий.

1. Ой мій милий, милесечкий!
Дай золотий золотесечкий.
2. Дай мені золоточок
Та на виводочок.
3. Нехай же я виведуся,
З бабусею проходюся.
Танцюра Г. Т. Народні пісні про породіллю, а. 6. Зап. 1922 р. від
Явдохи Зуїхи.
Моноритмічний наспів, заснований на репетиції. Співаки надали мело
дії стримано-розспівного характеру. В рукопису Г. Танцюри темп зазначено
як J =160. Це, певно, помилка: темп при перевірці виявляється в межах між
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allegro і presto, що неможливо для характеру мелодії. До речі, у рукописах
Танцюри частина метрономічних вказівок породжує сумніви щодо темпів.
Досить відтворити ці темпи на комп’ютері чи за допомогою метронома (або
порівняти з варіантами інших записувачів), як темпова неточність стає оче
видною. Слід також врахувати, що сто років тому темпи (і в народній, і в
авторській музиці) були навіть повільнішими, ніж зараз. Тому метрономічну
чвертку задля наочності до сказаного замінено на вісімку. Однак застережен
ня стосуються й інших аналогічних темпових позначок збірника “Пісні Явдо
хи Зуїхи”.
За ритмічною основою та її співно-бесідною інтерпретацією цю пісню
слід зарахувати до типологічно родильних (А. І.).

93. Бабуненько наша, куда ве худели
Помірно, розтягуючи
l v

й

( 1 1 1 1 2 2 + 1 1 1 1 2 2 ) + ( 1 111 + 1111 + 111122)
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1. Бабуненько наша, куда ве худели?
— У садочку барвіночок, калену ломили.
2. Бабуненько наша, де будем дівати?
— Понесемо на христини, будем продавати.
3. Бабуненько наша, почім будем брати?
Ой од кумів, од хороших буде по три гроші.
4. Од сусідів близеньких та й буде по грошу.
Дай же, Боже, хрещеному, доленьку хорошу.
Фонди ІМФЕ, 14-3/1194. арк. 694 (текст), 725 (мел.). // Корзонюк М. М. Волинське надбужжя (фольклорно-етнографічний збір
ник). Записи 1988-1990 pp., с. Жашковичі Іваничівського p-ну, Во
линь. Мелодію транскрибував Каліщук О. П.
Пісня має коломийкову структуру, яка нечасто трапляється в родильних
піснях. Але вузькоамбітусний діапазон (пентахорд), елементи ангемітоніки
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(такти 1-5, 7-8), розспівний характер, зміст тексту — це ознаки, властиві ро
дильним співам (А. І.).

94.

Ой дали нам злота Пречистая Мати
( 6 6 ) - (-1 4)

Ритм у подві йному зменшенні:

( 11112 2) 2 - ( 2112) 2
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Ой дали наїм злота Пречистая Мати,
Гаразд буде, гаразд буде.
(Плосайкевич П.), СєнчикЯ., № 39, с. Ходиванці.
Наспів нетипової будови. Можливо, це “усічений” варіант структури
(6+6)+(4+4+6), де текст останнього 6-складника виконавцем забуто. Але, ке
руючись інтуїтивною потребою “компенсувати” ритмічний час строфи, 3-4-й
сегменти було виконавцем подано у збільшенні (двоїчна модель ритму дро
блення з об’єднанням *«««) . В “Ритміці” Ф. Колесси структура (6+6)+(4+4)
не засвідчена14. Порівн. з попередньою мелодією: “Бабуненько наша, куда ве
худели” — № 93, де другий рядок має коломийкову форму (А. /.).

95. Ой я собі баба на цілу країну
(6+6)+(6+6+6)
1. Ой я собі баба на цілу країну
Роблять на ня люди (2) пуд теплов перинов.
2. Богдай здраві були людські коріночки,
Вби я пила з ними (2) усе паленочки.
3. Та я собі уп’ю, хоч я й не п ’яниця,
Аби наша дівка (2) — файна удданиця15.
14
Колесса Ф. М Ритміка український народних пісень // Колесса Ф. М. Музикоз
навчі праці /Підгот. до друку С. Й. Грица. — К., 1970.
'■Так співала на хрестинах баба-повитуха, коли виносила до кумів на хрестинах
Дитину.
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Ой видно село. Народні пісні с. Арданово Іршавського p-ну Закар
патської області, с. 342. Зап. 8.11.2001 р. від гурту жінок. Приміт. за
писувача: “Співається на мелодію “Перелаз, перелаз”.
Конкретний наспів укладачем не вказаний. Подаю популярний у 1960—
80—х роках варіант. В інтелігентському середовищі його виконували в техні
ці “втори’' (з нижньою паралельною терцією, яку не подаємо^:
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Очевидно, давній родильний наспів було втрачено, як і в пісні “Ой у не
ділю дуже раненько” (№ 91). Такі заміни традиційних наспівів сучасними
популярними мелодіями також свідчать про застільний характер родильної
бесіди (А. Г).

96.

З вершочка, кумцю, з вершочка, любцю

# = 52 Співно

1.3 вер - пк>ч - ка,

(5 5) (4 •4 •6)

кум

цю,

ой з вер-шоч- ка, ку-му- сей - ку, си -ва-я

(11121 )2Ч 11114111Ь 111122)
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го-луо - ко,

люо

си -ва-я

1. З вершочка, кумцю, з вершочка, любцю,
Ой з вершочка, кумусейку, сивая голубко. (2)
2. Посередині, кумцю, посередині, любцю,
Посередині, кумусейко, сивая голубко. (2)
3. До денця, кумцю, до денця, любцю,
Ой до денця, любосейко, сивая голубко. (2)
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цю.

го-луо - ко.

Зауваження співачки: “Кума, як пила, то наспівувала так кумі (матері ди
тини)”.

Хрестинні пісні, с. 117. Зап. Наталія Зубач 12 жовтня 1999 р.
у с. Коханівка Яворівського p-ну. Львівської обл. від Наталії Григорів
ни Паньо, 1942 р. н., і Анастасії Семенівни Фульмес, 1939 р, н. Мел.
транскрибувала Анна Черноус.
Мелодія справляє враження дещо штучної діатоніки: можливо, у ній мав
би бути фа-дієз. Оскільки її будова могла бути запозичена з польського (на
явні елементи мазурки), не виключено, що співачки не впоралися з незвич
ним для них гострим ввідним тоном. Або це недогляд коректора. В "Р ит м іці
українських народних пісень” Ф. Колесси16 форма (5+5)+(4+4+6) не засвідче
на (А. /.).

97.

Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти бувала

Andante
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Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой деж ти бувала?
В Іванихи-породіллі дитятко купала.
Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти бувала?
В Іванихи-породіллі дитя колихала.

Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу, с. 158. Пісня
з Миропілля Звягельського повіту.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 138-139.
Рядок “В Іванихи-породіллі дитя колихала” свідчить про спів колискових.
Поклавши дитя й колишучи його, обов’язково мали заспівати: колисковій піс
ні при першому покладанні немовляти до колиски надасться важливого оберегового значення {А. І.).
16Див.: Колесса Ф. М. Музикознавчі праці, с. 162-166.
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97-а. Наша голубка загуркотала

1. Наша голубка загуркотала,
З неба ангела та й прикликала17.
2. Прилинь, ангеле, в нашу хатину
Принеси в хату малу дитину.
3. Будеш дитину гарно витати,
Від воріженьків оберігати.
4. Берись-но, куме, за колисочки,
Чіпляй шовкові та й вервечечки.
5. Несіть, сестриці, по сорочечці
Нашій дитині на пелюшечки.
Зап. J1. Іваннікова 18.12.1994 р. у Києві в концертному залі “Золоті
ворота” під час тематичного вечора “Роде наш красний” від фольклор
ного колективу з Вінницької обл. Вінницького p-ну. Мелодію Тран
скрибував А. Іваницький.
98.

Ей, яка то нам, яка хижа побілена

Allegretto

<7 6) (6 6)

ІН - f
І.Ей,

я - ка

то

i-N
#

J*

нам.

я - ка

( 1111112 111122)+(211112.111122)

9

17Кожен другий рядок співається двічі.
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-
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1. Ей, яка то нам, яка хижа побілена,
Што єй побілила кума премілена.
2. Ей який то нам, який столик округленький,
Ходить коло нього наш кум молоденький.
3. Ей на кумовуй хижі чотири облачки,
То згори, то здоли зозвани кумочки.
Українські народні пісні Пряшівського краю. Книга перша, с. 136,
ч. 75, с. Стриговець, Сквинський окр.
99.

Веселость моя, де-сь у ня ся взяла

(6+ 6)2
1. Веселость моя, де-сь у ня ся взяла?
Тото мені, тото моя кума дала.
2. Дала мені, дала в писанім погарі,
Бых ся веселила у сім честнім домі.
Головацъкий Я ., ч. III, с. 442. Передрук, за вид.: Хрестинні пісні,
с. 105.
100.

Який тот наш столик, дуже округленький

Commodo

ф іг

(6+6)+(6+6+6)

(211112+111122)+(111111+111111+211112)

F р I F F Г- Ip. ( Р Р - І г ^ - Й Е Р Е
Я - кий тот наш сто - лик,

хо - дить ко - ло

ду - же ок-руг - лень - кий,

ньо - го

наш

кум

мо

хо - дить ко - ло ньо - го.

-

ло - день - кий.

Який тот наш столик, дуже округленький,
Ходить коло нього (2) наш кум молоденький.
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Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 138, ч. 80, с. Іновець, Собранецький окр.
101. Ой чий то город негороджани. А
^ = 108

І.Ой чи й то го -

„ 1 5г5)2

род

не-го-род- жа-ни, не-го-род-жа-ни,

^11112)4

не-о-сад-жа-ни?

1. Ой чий то город негороджани,
Негороджани, неосаджани?
2. То батькув город негороджани,
Негороджани, неосаджани.
3. Поб’ємо кулє всьо дубовоє,
Посередини всьо золотоє.
4. Цуойдем, Манєчко, загородимо,
Загородимо і посадимо18.
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 73. Зап. Г. Похилевич, Л. Лукашенко 28.07.99 р. в с. Орішково, ґмина (волость) Гайнівка, повіт Гайнівка від Андросюк Надії д[очки] Костянтина, 1938 р.
н., Грош Надії д. Семена, 1930 р. н., Грушевської Надії д. Якуба,
1942 р. н., та Гурин Тетяни д. Степана, 1937 р. н.
“Город” у варіантах А — В — метафора жіночої піхви. У варіанті /" (“дирка”) опростується витончена традиційна образність. Це вже властиве су
часності, хоча подальші піднесені образи “осадження” (сріблом, золотом)
збережені. Образи сакрального ставлення до “городу” та його “осаджен
ня” (фалічна символіка) виникли за часів магічного світобачення (напевно,
в часи землеробського неоліту), вони й досі супроводжують хрестини та ве
сілля — обряди, пов’язані з зачаттям та народженням дитини (А. /.).

18
Ймовірно, тут, як і в інших варіантах, текст повторюється кілька разів із замі
ною ключового слова: “батькув”, “мамин”, кумів” і т.д. — Приміт. записувачки. Кур
сивом -уо- (і нижче -іе-) позначено дифтонги (А. /.).
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102. Ой чий то город нигороджаний. Б
^- 1 6 0

(6-6)2 (11112+11112)2
-Л_________ Ь.

І.Ой

чий

то

го -

род

ни - го - род - жа

-

нии.

т
ни

-

го - род - жа - нии,

ни

- оо - счр\ - жа

-

нии.

1. Ой чий то город нигороджаний,
Нигороджаний, ниобстружаний?
2. То кумов город нигороджаний,
Нигороджаний, ниобстружаний19.
3. — Іди, кумоньку, загородимо,
Загородимо і обстружимо.
4. П об’ємо кульє всьо дубовоє,
Посереди всьо золотое.
Традиційні пісні українців П івнічного П ідляш ш я, № 75. Зап. Г. Похилевич, JI. Лукашенко 28.07.99 р. в с. Гуринів Груд, ґм. Дубичі
Церковні, пов. Гайнівка від Надії Міхаловської д. Івана, 1923 р. н.

103.
=

Ой чий то город нигороджаний, нитинований. В
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7. ( 5 о - 5) 2.(5 + 5)2
7. ( 11112)3 2.(21111 )2 (11112) 2

1)
І.Ой чийтого-род

1 -

ни-го-род-жа-ний.

ди, ду-ш ень- KO,

ни-ти-но-ва-ний? j2].І - ди.ку-мулъ-ко,

'5а - го - ро - ди - мо.

ча - ти - hv - є - мо.

19
Тексти повторюються кілька разів із заміною ключового слова: “кумова”, “ку
мина”,'“ татова”, “мамина” і т.д. — ГІриміт. запитувачки.
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Ой чий то город нигороджаний,
Нитинований?
[2]. Іди, кумонько, іди, душенько,
Загородимо, затинуємо.
[3]. Будемо бити КШІЬ золотоє,
Густую траву.
[4]. Людьом на славу
Загородимо, затинуємо.
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 78. Зап. Л. Лу
кашенко та Г. Похилевич 10.07.01 в с. Черемха, ґм. Черемха, пов. Гайнівка від Корделевич Ганни д. Теодозія, 1930 р. н., Корделевич Марії
д. Олександра, 1931 р. н., Панасик Віри д. Степана, 1927 р. н. та Ста
лінської Любові д. Івана, 1929 р. н.
104. Чия то ди(р)ка негороджана. Г

= 144
дрг
г- ; г _ = 4 = —J —
f
«і J
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І.Чи - я то ДИ(р) - ка
}

A ll- ,
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зо -

і=

1
не

_ф

t

9

¥

-Р— Ц -

ло - том

не

-

f

J .

го - род - жа - на,

-

&

(11112)4 у

( 5+5) 2
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(-)
---------- 1
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1. Чия то ди(р)ка негороджана,
Ср/вбром, золотом неосаджана?
2. Кумова дирка негороджана20,
Ср/ебром, золотом неосаджана.
20
Текст повторюється кілька разів із заміною ключового слова: “кумова”, “куми
на”/ 4татова”, “мамина”. — Приміт. записувачки.
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3. Ой треба їе ж загородіті,
Ср/ебром, золотом то й осадіті.
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 74. Зап. Г. Похилевич, Л. Лукашенко 21.07.99 в с. Койли, ґм. Чижі, пов. Гайнівка
від Плєви Надії д. Кузьми, 1925 р. н., та Шпілько Марії д. Герасима,
1927 р. н.
Варіанти А — Г розспівані на підставі ритм у о б ’єднання J J J J J, який
особливо показовий для колядок. А ле у варіанті В у другій строфі він зм іню 
ється його дзеркальним відображ енням j л т з — ритмом дроблення. Такі
(і подібні) ритм ічні звороти (ритм ічна варіабельність) типові для західн о
українських пісень, але не властиві білоруському ф ольклору21 (А. /.).

105.
J =

Лістом, лістом дороженька вислана. А

80

(4 4 - 3 ) 2

f Q

|b V - > р .Н-: р j' J'. ^ I
1 .Ліс

- том, ліс-том до

- ро - жень-ка
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(1111 + 1 1 1 1т224) 2
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І

- на,

^ -М■м м г О J ^

там

Ма - нєч - ка
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-
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1. Лістом, лістом дороженька вислана,
Там Манєчка по родину вислала. (2)
2. — Ой до мене, м^ой род очок, до мене,
Єсть у мене м/ед-гор/елка для тебе. (2)

21
Поляки й білоруси безпідставно вважають українське населення Північного
Підляшшя білорусами. Інші моделі ритмічної варіабельності див.: Традиційні пісні
Українців Північного Підляшшя. — Львів, 2006, с. 139 (ритм об’єднання — дроблен
ня з об’єднанням), с. 175, № 161, 179, 181 (дроблення з об’єднанням — об’єднання),
с- 203, 214 (дроблення — об’єднання) та ін.
Про вказані типи ритму див.: Іваницький А. І. — Історичний синтаксис фольклоРУ> нарис “Ритмоструктурна типологія: генетичні підстави”, с. 365-381.
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3. Єсть у мене м/ед-гор/елка — нап’ємся,
Єсть у мене б/ела пост/ель — проспимся22. (2)
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 76. Зап. Г. Похилевич 21.07.99 в с. Зап. Г. Похилевич 28.07.99 р. в с. Орішково, ґм.
Гайнівка, пов. Гайнівка від Андросюк Надії д. Костянтина, 1938 р. н.,
Грош Надії д. Семена, 1930 р. н., Грушевської Надії д. Якуба,
1942 р. н., та Гурин Тетяни д. Степана, 1937 р. н.
Вар. А і наступний Б належать до структурного типу жнивних цезурованих ладкань. Див. коментар до пісні “На постелі мамусенька, на постелі” —
№ 82 (А. /.).

106. Пилом-кльоном дороженька припала. Б
(наспів “Лістом, лістом дороженька вислана ”)
(4+6)2
1. Пилом-кльоном дороженька припала,
Вже й Гандзюля по бабулю послала. (2)
2. — Прибудь, прибудь, бабулєнько, до мене,
Єсть у мене беседонька для тебе.
3. Єсть у мене м/ед-гор/елка — нап’єшся,
Єсть у мене сад вішньовий — виспішся23.
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 76, вар. В. Зап.
Г. Похилевич 24.07.99 р. в с. Д уб’яжин, ґм. Більськ, пов. Більськ від
групи людей.

22 Текст повторюється кілька разів із заміною ключового слова: “родину”, “ма
моньку, “татонька”,“ братонька” і т.д. — ГІриміт. записувачки.
23 Текст повторюється кілька разів із заміною ключового слова: “бабулю”, “роди
ну”, “мамоньку”, татонька” і т.д. — Приміт. записувачки.
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Хрестини
(співи до немовляти й рідні)
Хрестини, писав Василь Кравченко, відбувалися “другого або третього
дня, а як дитя недуже, то того самого дня, що й вродилося”. Ставили горілку
й закуску. “Як понапиваються, то співають які знають, но особих пісень на
цей случай нема”1 (в с. Бехи на Житомирщині). Тобто, за цим висловом, пев
но, мається на увазі сгіів насамперед бесідних та кумівських пісень, а також
інших необрядових і неозначених тематично (як це трапляється й на весіллі).
Серед хрестинних немало пісень, що є прикладами архаїчної манери
формотворення на основі співомовноїрецитації. Звичайно, не виключено, що
в ряді випадків мають місце й вади пам’яті виконавців, які не можуть пев
но відтворити давно не співану мелодію (адже хрестини відбуваються в тому
ж колі родичів не часто). Проте не можна виключати, що при озвученні такої
структури пісні, яка гіпотетично означена в моделі № 107, у співачки з глибин
підсвідомості зрннули у вигляді компенсаторного принципу композиційні ре
лікти мовно-музичної рецитації, які можна простежити також у найдавніших
баладах, весільних піснях, — отже, не тільки хрестинних та родильних.
На хрестинній бесіді, що відзначається багатьма записувачами та до
слідниками, не випадково співають будь-яких за змістом і мелодикою пісень.
Хрестинно-родильні співи належать до особливої, нехарактерної для інших
обрядів ділянки соціальної психології, а саме психології вузько-сімейної,
конвіксійної, що суттєво позначається на доборі наспівів і текстів. Вивченням
традиції родин та супровідного їм фольклору, безумовно, слід займатися не
тільки фольклористам, але й психологам-історикам.
1Кравченко Василь. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини, т. 2, с. 274.
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107. Пришли куми із Божого дому. А
/ (4 6 6.) ( 4 - 4 4 - 4 )
2.(4 6 - 6) (6 -4 4)

j = 50

(1111 + 1 111 22+22 222 2 ) +( 1 122+1122+1111 + 1122)
(1111 + 1 1 1 1 2 2 - 2 2 2 2 2 2 ) • ( 222222- 11 11 + 1122)
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1. Пришли куми із Божого дому,
Йа принесли дитину.
Молитвене й хрещене,
З Божого дому приношене.
2. Ой як його до Христу брали,
То ним любували.
Маленьке дитятко
В білеє личко цюлували.
Зап. 1926 р. М. П. Гайдай у м. Браїлов (Москалівка) від Мотрі Яремишиної. “Співають, як калачами дарують” //Фонди ІМФЕ, 6-3/69,
арк. 25 (зв.) — 26.
Пропонована ритмоструктурна модель є гіпотетичною. Пісня цікава з по
гляду психології народного виконавства — тим, що тримається на хисткій
грані між імпровізацією і пригадуванням забутого — що в цьму випадку май
же ототожнюється.
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Ця пісня -— свого роду хрестом атійний приклад, в якому мож на бачити
синкретичні релікти м узичного й мовного ст рукт уру вання з відповідними
наслідками: нерегулярніст ю та асим ет ричніст ю форми. А налогічні прояви
асиметричності й нерегулярності в будові тексту див. також нижче — у най
давніш ій за записом пісні “А ми прийш ли з Божого дому. В '\ № 109 (запис
початку X IX ст.). (А. І.).

107а. Прийшли куми з Божого дому. Б
:60

<4 5)2 <3 4 ) - ( 5 4)

1.При - йшли ку-ми

( 1 1 1 1 42 1 1 2 2 ) 2 4(224* 11 24) ^( 2 112 2+112 4)
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1. Прийшли куми ІЗ Божого дому
Йа принесли кумі дитину.
Хрищену, молитвену,
З Божого дому приношену.
2. Кума кумі дає дитину,
Кума каже: “Ходи, мій сину,
Хрищений, молитвений,
З Божого дому приношений!”
3. Кума куму поздоровляє,
Кума просить, щоб посядали.
Навкола висело,
їсти й пити приношено.
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ну,

4. А бабуся край стола стоїт,
Хорошенько квіточки строїт2.
Починає од кума старшого,
Ни минає ані одного.
Навкола висело,
їсти й пити приношено.
Зап. JI. Іваннікова 4 вересня 1990 р. в рідному селі Губча Старокостянтинівського p-ну Хмельницької обл. від Цісарук Оксани Устинівни,
1910 р. н., своєї сусідки. “Баба дуже добре знала всі обряди, особливо
весілля, співала високим сопрано пісні, яких вже ніхто не знав”.
Мелодію наспівала Л. Іваннікова, яка засвоїла її від Оксани Ціса
рук. Нотував А. Іваницький.
Цей наспів виявляється найближчим до архетипу. Порівн. попередню піс
ню № 107, а також тексти №№ 109-113. Основу більшості варіантів цієї пісні
становить складочисловий архетип (4+4)2+(3+3)+(4+3) та музично-структур
ний (1111+2222)2+(224+224)+(2222+224) (А. /.).
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Баба-повитуха робила ці квіточки і кумам пришивала (приміт. співачки). Приміт. записувачки: “їх робили з калини й колосочків і на хрестинах пришивали кумам
до одягу. Зв’язували стрічечками”.

Були ми собі в Божому дому,
Знайшли ми собі кума і куму,
Ще й дитину маленькую,
А до того й біленькую,
Ще й охрещену.
(Плосайкевич П.), СєнчикЯ., № 41, Ходиванці.
З усіх наведених варіантів поетичного мотиву “Куми прийшли з церкви’’
тільки пісня “Були ми собі в Божому дому” побудована на винятково чіткій
структурованості тексту й наспіву. Перше, що слід відзначити, — музична
форма АА ББ А є парою періодичностей з замиканням. Друге — використан
ня у віршах 5-й та 4-складників тексту у згоді із музичним структуруванням.
Незвичним (навіть штучним) виглядає інтонування: нетипово альтерується
й дезальтерується VII ступінь ладу.
Подана над нотним станом модель музичного ритму може мати й іншу
форму: (J J J J j)4 (« « • J)4 (J фJ J J), де тактова структура дроблення
з об ’єднанням виявляється ще виразніше. А це все ознаки, мало характерні
для музики родин-хрестин. Отже, мелодія була запозичена з порівняно нових
ліризовано-танцювальних пластів і пристосована до традиційного хрестин
ного тексту (А. /.).

109. А ми прийшли з Божого дому. Г
(4+5)2+(6+8)
1. А ми прийшли з Божого дому,
Принесли детину до дому,
Детина хрещена,
Через куму принесена.
2. Бабусенька гости садовит,
Горілочку з фляшкою ставит,
Частує і приймає,
Охрещеного сина вихваляє:
3. — Прошу, гостоньки, ся налити
Та що Бог дав, тоє зажити,
Около, весоло, [весело]
їсти, пити посполо.
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4. А тим часом приїхали брикі
І привезли бабусеньці квітки.
Одберає і складає,
Все по єдни на талірку виймає.
5. Починає від духовного,
Не минає ані жадного,
І частіше приймає,
Квіточками всіх дарує.
6. Панове гості! Та си погадайте,
За квіточкі хоч по грошу дайте,
Смирненько, хорошенько,
Щоби було бабусеньці веселенько.
7. Бабусенька стала си гадати,
Де б той скарб дорогий сховати?
Гадає, гадає,
Щоб де сховати, не знає.
Залесъкий Вацлав, 4 7 ^ 8 , Галичина. “З хрестин”.
110. А ми прийшли з Божого дому. Ґ
(4+5)2+(6+8)
1. А ми прийшли з Божого дому,
Привелисьмо ґречную куму.
Дитина хрещена,
За кумами милими.
2. Кума кумі даєт дитину,
Кума каже: “Ходи, мій сину,
Маленькій, красненькій,
Білого личка повненькій!”
3. Кума куму поздравляет,
Баба за стіл запрошаєт
В около весело,
їсити й пити несено.
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4. Баба там же при кумах стоїт,
Хорошії квіточки строїт,
Видберає і складає,
Все на тарілочку виймає.
5. Починаєш під духовного,
Не минаєш а ні жодного,
І готує, і пріймає,
І калачамі дарує:
6. “Ви, кумове, веселі бувайте,
Бесідов ся не забавляйте,
Гуляйте, співайте,
Пречистую Діву вихваляйте,
7. Щоби свого молила Сина,
Яко його Мати єдина, —
За нами слугами,
А Мати Божая будь з нами!”
Паулі Жеґота, І, с. 60-61, Галичина. Подається за виданням: Чубинський 77., т. 4, с. 12-13, № 4-Б.
111. А ми прійшли з Божого дому. Д
(4+5)2+(6+8)
1. А ми прійшли з Божого дому,
Принесли детину до дому.
Детина хрещена,
Через куми принесена.
2. Кума кумі дає детину,
Кума мовить: “Ходи, мій сину,
Маленькій, красненькій,
Білого личенька повненькій!”.
3. Бабусенька гости садовит,
Горілочку с фляшкою ставит,
Частує і пріймає,
Охрещеного сина вихваляє:
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4. ‘ТІрошу, гостеньки, ся напити,
Та що Бог дав, тоє зажити,
Около, весоло, [весело]
їсти, пити посполу!”.
5. А тим часом приїхали брики
І привезли бабусеньці квітки:
Одбирає і складає,
Все по одній на тарілку виймає.
6. Починає від духовного,
Не минає ані жадного,
Пріймає, частує,
Квіточками всіх дарує.
7. “Панове гості, та си погадайте,
За квітки хоть по грошу дайте,
Смирненько, хорошенько,
Шоби було бабусеньці веселенько!”
8. Бабусенька стала си гадати,
Де б той скарб дорогій сховати?
Гадає, думає,
Шоб де сховати, не знає.
9. “Прошу, куми, ласкаві бувайте,
Бесідою не забавляйте!
Гуляйте, випивайте,
Пречисту Діву вихваляйте!
10. Нехай молить свого Сина,
Яко матерь єдина.
За нашими синами,
Ти, Мати Божа, будь з нами!”
Головацъкий Я., ч. II, с. 140-141, № 23, із Сяноцької округи.
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112. А ми прийшли з Божого дому. Е
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(4+5)2+(6+8)
А ми прийшли з Божого дому,
Принесли дитину до дому;
Дитина хрещена,
Через куми принесена.
Бабусенька гості садовит,
Горілку з пляшкою ставит.
Частує, приймає,
А хрещеного сина вихваляє:
“Прошу, гостоньки, ся напити
Та що Бог дав спожити —
В коло весело
їсти й пити по столу”.
А тим часом приїхали брики,
Привезли бабусеньки квіти.
Відбирає і складає,
Все на тарілочку виймає;
Починає від духовного,
Не минає а ні жодного.
І готує, і приймає,
Квіточками дарує:
“Панове гості, та собі погадайте, —
За квітки хоць по грошу дайте!
Смирненько, хорошенько,
Щоби було бабусеньці веселенько!”
Бабусенька стала собі гадати,
Де би той скарб сховати:
Гадає, думає,
Що б десь сховала — не знає.

Чубинський П., т. 4, с. 11-12,, № 4-А, Ушицький пов. та ПроскурівСь% й пов.
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113. Як прийшли ми з Божого дому. Є
(4+5)2+(6+8)
1. Як прийшли ми з Божого дому
І принесли ми вам дитину,
Маленьку, хрещену,
Чесними кумоньками принесену.
2. Кума кумі дає дитину:
“Люляй, люляй, мій любий сину!”
Цілує, пістує,
Золотими квітоньками дарує.
3. Ви, куми, здорові бувайте,
Золотими квітоньками не забавляйте,
Випивайте, виїдайте,
Пречистую Діву Матір вихваляйте.
4. То є Мати всіх нас єдина,
Хай молить за нас свого Сина,
За нами, кумами,
Пречистая Діво, Мати, будь з нами.
Хрестинні пісні, с. 73. Зап. Надія Яворська 6 липня 1993 р. у с. Ниви
Жовківського p-ну Львівської обл. від Грицишин Марії Андріївни,
1928 р. н., освіта 6 кл. (співачка родом з с. Потеличі Жовківського р-ну).
У 2-й строфі другий рядок є буквальною алюзією колискової пісні. Це до
каз того, що колискові пісні починали співати вже на хрестинах або похрестинах (А. /.).
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1

1. Прийшли кулуз Божого дому
Та й принесли кумі дитину,
Хрещену, молитвену,
З Божого дому принесену.
2. Кума кумі дає дитину,
Кума каже: “Ходи, мій сину!
Хрещений, молитвеник,
З Божого дому приношений”.
3. Іде баба з Луцька із торгу,
Несе баба квіточок торбу
Із рути, із калини
Для Василька на хрестини.
4. А бабуля край стоїть,
Хорошенько квіточки строїть,
Частує, милує
Ще й квіточками дарує.
5. Починає од кума старшого,
Не минає ані одного,
Навколо весело,
їсти, пити приношено.
Зап. Л. Іваннікова 24 вересня 1993 р. у Луцьку на фольклорному
фестивалі “Берегиня” від виконавців — батьків та учнів луцької школи-гімназії № 14, де під час концерту демонстрували “Хрестини”. На
спів транскрибував А. Іваницький.
114. Наша кумуненька, наша голубонька в вишнях була
(“На христинах”)

(6+6+5)2
1. Наша кумуненька,
Наша голубонька
В вишнях була. (2)
Наша кумуненька,
Наша голубонька
Сина привела. (2)
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2. Привела ж вона его
В Божий час, (2)
Ой вповила ж вона его
В чьорчатий пас. (2)
3. Ой положила ж вона его
В головах. (2)
Ой дай же ему, Боже,
Здоровля. (2)
Зап. Осип Роздольський у серпні 1894 р. в с. Боратині Бродовського р-ну Львівської обл. // Фонди ІМФЕ, 40-1, од. зб. 15, арк. 73.
За нашою нумерацією куплетів 1-й і 2-3-й мають різну будову. Така не
регулярність строфічної будови досить показова для родильно-хрестинних
пісень (А. /.).

115. Зійшло сонце, освітило гори і долини
(4+4+6)2
1. Зійшло сонце, освітило гори і долини,
А у хаті веселенько: в родині хрестини.
2. Ой кувала зозуленька за звором, за звором,
А я собі заспіваю у кума за столом.
3. Ой кувала зозуленька та й сіла на стріху,
Рости, рости, дитинонько, родичам на втіху.
4. Рости серцем і красою, рости, розвивайся,
Щоб увесь наш рід тобою колись величався.
5. Ой як буду стара, стара, на коло ся лишу?
Та на оту дитиноньку, що нині колишу.
Хрестинні пісні, с. 91. Зап. Василь Сокіл 5 листопада 1982 р.
у с. Конюхів Стрийського p-ну Львівської обл. від Войцехович Омеля
ни Василівни, 1925 р. н.
Текст коломийкової структури, з вкрапленнями типових образів гір
і долин, зозульки, що кує. Коломийковий розмір у родильно-хрестинній
пісенності (в нашому збірнику близько 20 зразків), не належить до ознак її
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типології. Зокрема, на Гуцульщині, яка зосереджує пісні коломийкової фор
ми, хрестинні практично відсутні. Остання строфа засвідчує спів колискових
пісень (як колишуть, то й співають). У цілому можна сказати, що ця пісня
становить собою контамінацію різних тематичних мотивів — родильних, ко
ломийкових, колискових. (А. /.).

116. Ой чи так Бог дав, чи Пречиста Мати
1.
2.
3.
4.

(6+ 6)2
Ой чи так Бог дав, чи Пречиста Мати —
Такі гарні гості до нашої хати.
Ой чи так Бог дав, чи святий Никола —
Такі гарні гості довкола стола.
Гості мої, гості, гості преподобні,
Наїжтеся, напийтеся, бо ви того годні.
Ой чим же я маю, то тим вас приймаю,
А за решта, любі гості, вас перепрошаю.

Хрестинні пісні, с. 75. Зап. Наталя Нетреба 16 липня 1999 р. у с.
Андріївна Буського p-ну Львівської обл. від Крачковської Леоніди (Левонки), 1928 р. н. (співачка родом із с. Скварява Золочівського р-ну).
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 74, 145, 435, 445.

117. Не того-м ту пришла

(6+6)2
Не того-м ту пришла,
Же би-м пиво пила,
Але-м того пришла,
Би-м ся веселила.
Стоїть липка в полі. Збірник лемківських народних пісень, с. 35.
Записав Никифор Лещишак. Подається за вид.: Хрестинні пісні, с. 103.
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118. Не била я в свої куми юж півтора року
(4+4+6)2
1. Не била я в свої куми юж півтора року.
Зато я ту не ходила, бо вороги збоку.
2. А сьогодні прийшла-м, бо гостину чую.
Буду їла, буду пила, та й переночую.
3. А муж так гадає: “Йди, жінко, додому,
Погодуй си діти та прийди потому”.
Таку пісню заспівують перші куми, як вип’ють за здоров’я дитини (при
мітка співачки).

Хрестинні пісні, с. 108. Зап. Оксана Калита 1997 р. у с. Волиця
Мостицького p-ну Львівської обл. від Гридовак Валентини, 1929 р. н.
(співачка родом з с. Черневе).
119. Та ми собі заспівайме в кума на гостині
(4+4+6)2
1. Та ми собі заспівайме в кума на гостині,
Вби ся кума радовала малийкі дітині.
2. У зелені полонині звито повересля,
Та ми собі заспівайме, най росте похресня.
3. Та ми йдеме та до кума, йдеме на гостину,
Та вби діждав прирівнати3 майменчу4 дітину.
Д е м ’я н Г. Українська фольклористика в Галичині кінця XVIII —
початку XIX ст. — Львів, 2004, с. 147. Зап. Г. Д ем ’ян 1981 р. у с. Ниж
ній Студений Міжгірського p-ну Закарпатської обл. від Ганни Кузьо,
1923 р. н. Подано за вид.: Хрестинні пісні, с. 77.

3Прирівнати — тут: одружити.
4Майменчу — найменшу.
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120. Ани тото хресня веселе не буде. А
Andantino

(6-6)2

то

- ни
А ■
•

Ш--Ф---JJl^--кедь

-

то

хрес - ня

ве - се - ле

0...
і' шг~ _
— F------- Lfl ....п-----і
---- ,---------------- V---- -------- Ш ----

му

хрес

-

на

( 1 1 2 1 12)3 (I 11122)

ма - ти

не

бу

-

де.

\
\

^— і—
V--------------- ;

спі - ва - ти

не

оу

-

де.

Ани тото хресня веселе не буде,
Кедь му хресна мати співати не буде.
Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, № 19. Радвань,
окр. Ужгород. Співали жінки й дівчата.
121. Ей, ани тото хресня та не буде мац щестя. Б
Rubato

(1 г -6+6)2

(1г+111122)4
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Ей,
2. Ей,
Ей,

еи, як му хрес-на

ма-ти,

еи.спі-ва-тине

оу - де.

ани тото хресня та не буде мац щестя,
як му хресна мати та не буде співати.
ани тото хресня, ей, веселе не буде,
як му хресна мати, ей, співати не буде.

Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини. № 94, с. Пантна, пов. Горлиця, співала Настя Золяк.
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Будова наспіву має коливальний характер, суміжньо-щабельні ступеневі
кроки в музичних фразах (особливо див. 1-у строфу) наг адують ритми “зако
лисування”. Варто звернути увагу на таку своєрідність наспіву: нотні вісімки
практично не мають мелодичної функції, а фактично обслуговують текст за
допомогою рецитації. Тобто, це стиль наспівування над колискою. Пісні 121 —
125 засвідчують не тільки власне хрестинні співи, але й доводять виконання
на хрестинах колискових пісень: було б неприродним, коли б хресна мати спі
вала немовляті якусь іншу пісню (А. /.).

122.

Ани тото хресня, ани тото хресня веселе не буде. В

Помірно

1(6, 6) •(З 3 )]2

[(111122)2 і(224)2]2
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1. Ани тото хресня5
Веселе не буде,
Як му хресна мати
Співати не буде.
2. Заспівай ти собі
І ти, хресний отче,
Бо твоє хреснятко
Слухати тя хоче.
3. За кумовом хижом
Виросла береза,
Не буду співати,
Бо-м ищи твереза.
4. За кумовом хижом
Виросла там вільха,
Не буду співати,
Бо-м випила кілька.
5Непарні рядки строф співаються двічі.
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а

бу - де.

і

1

5. Чудуются люде,
Де я ся напила,
А я в свого кума
На гостині била.
Українські народні пісні з Лемківщини, с. 83, зап. 1940-43 рр. від
Іванни Макара, 20 р., с. Висова, пов. Горлиці.
123. У нашого кума куковка кукала. Г
Moderato
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1. У нашого кума куковка кукала,
Ей, гой, давно я у кума гостини чекала.
2. Яка то нам, яка хижа побілена,
Ей, гой, што їй побілила кума премилена.
3. Який то нам, який столик столик округленький,
Ей, гой, ходить коло нього наш кум молоденький.
4. На кумовуй хижі чотири облачки,
Ей, гой, то здоли, то згори зозвани кумочки.
5. У нашого кума широки рукави,
Ей, гой, точать му ся з двора то воли, то крави.
6. Ани то то кресня веселой не буде,
Ей, гой, кедь му кресний отець співати не буде.
Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 135, № 74, с. Стриговець, окр. Снина.
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124. Ой кумочко наша, ци ся на нас гніваш. Ґ
Parlando
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1. Ой кумочко наша, ци ся на нас гніваш?
Шо коло нас ходиш, а нам не заспівані6.
2. — Не гнівам, не гнівам, лем не маву коли,
Бо мі призустала роботиця в поли.
3. Не била, не била у кума гостина,
Закля ся не нашла маленька дітина.
Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 133, ч. 71. Зап.
1953 p. М. Голечек, с. Збой, окр. Снина. Сп. О. Сієнська, 59 р.
125. Дай їм, Боже, здоров’ячко, моїм хреснятам прожити. Д
J = 72 Стримано

(8-8)

і? РІ Г -g-F f

w

І.Дай їм, Бо - же, здо - ро - в'яч-ко,

(11222224 - 11222244)

m

мо-їм хрес - ня-там про - жи - ти.

1. Дай їм, Боже, здоров’ячко,
Моїм хреснятам прожити.
2. Мені, Боже, дай здоров’я
Того віка дочекати,
3. Як будуть ся віддавати,
Щоб їм віночка ізвити.
Украинские песни Закарпатья, № 222. Зап. В. Гошовський у 1950х рр. в с. Велика Копаня Виноградівського р-ну від Марії Дмитрівни
6Другий рядок співається двічі.
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Сідак, 63 p., колгоспниці, освіта 4 кл. З коментаря записувача: “Ста
ровинна хрестинна пісня. Пісні цього жанру в Закарпатті досі не були
відомі”.
Вар.: “Радзінная паззія ”, с. 130-133, 147.
Мелодичний контур пісні має коливальну будову, вчуваються ритми закодисування. Те ж саме мною відзначене стосовно варіантів пісень “А в неділю
рано, а в неділю рано, вже день біленький” (№ 133, див. коментар до пісні).
Навряд чи ці явища випадкові. Вузькоамбітусність хрестинних мелодій,
ангемітонні звороти, помірні темпи, схильність до повторності ритмічних
і мелодичних побудов — ці ознаки властиві ще більшою мірою колисковим
наспівам. Репертуар обох жанрових видів жіночий, в обох випадках тематика
торкається дитини. Зрозуміло, у колискових та хрестинних піснях не можна
сподіватися виявити ототожнення виразовості: хрестини — це святкування
батьків і родичів — дорослих людей; колискові співаються дит ині. Але від
значені зближення образних сфер, безумовно, пояснюються появою на світ
немовляти (А. /.).

126.

Ой чи то так Бог дав нинішної днини. А

J. = 52 Повільно
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1. Ой чи то так Бог дав,

Нинішної днини,
Що такиї гарни куми
Прийшли на хрестини7.
2. Ой чи то так Бог дав,
Чи Присвята Мати,

73-4 рядки співаються двічі.
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Що такиї гарни куми
Вже зайшли до хати.
3. Ой чи то так Бог дав,
Чи святий Ни кола,
Що такиї гарни куми
Надовколо стола.
4. Куми наші, куми.
Гості преподобні,
Наїжтеся, напийтеся,
Бо ви того годні.
5. Чим ми будем мати,
Тим вас будем приймати,
А за решту, любі куми,
Просимо вибачати.
Хрестинні пісні, с. 74. Зап. Ганна Сокіл 9 липня 1993 р. у с. Шкло
Яворівського p-ну Львівської обл. від Ірини Петрівни Цікалишин,
1919 р. н. Мелодію транскрибувала Ірина Федун.
Вар.: “Радзінная паззія’,\ с. 215-217.
Старий традиційний наспів втрачено й було замінено варіантом популяр
ної пісні “А звідси гора, а звідти друга”. Аналогічні випадки мною вже від
значалися в коментарях до інших пісень (А. І ).

127. Ой чи то так Бог дав, чи Пречиста Діва. Б
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1. Ой чи то так Бог дав,
Чи Пречиста Діва,
Що прибули любі гості
На наше подвір’я8.
2. Ой чи то так Бог дав,
Чи Пречиста Мати,
Що прибули любі гості
До нашої хати.
3. Ой чи то так Бог дав,
Чи свята Варвара,
Посідали любі гості,
Аж ся вгнула лава.
4. Ой чи то так Бог дав,
Чи святий Микола,
Посідали любі гості
Кругом біля стола.
5. Гості мої любі,
Гості преподобні,
Пийте, їжте, веселіться,
Бо ви того годні.
6. Ой чи то так Бог дав,
Чи святий Антоній,
Посідали любі гості
Та й їдять, як коні.
Хрестинні пісні, с. 76. Зап. Ганна Сокіл 9 липня 1993 р. у с. Новий
Яр Яворівського p-ну Львівської обл. від Марії Андріївни Корабель,
1933 р. н., і Параскевії Яківни Мацько, 1914 р. н. Мел. розшифрувала
Лариса Лукашенко.

83-4 рядки співаються двічі.
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128. Щоби наші кумасеньки здорові були. А
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[(4+4+4 )+4]2

--J

J

— к—

щ
1.Що - би на-іпі

’ і

S

J ’

ку-маі-сень-ки

J *

що в о -н и нам по-хрес-ни-ка

v

k

ё

роз-до-бу-

р

b

'
*

j* N~І-----J # —

*

здо-ро-ві бу-ли,

ЗДІз-ро-ві бу - ли.

* 'Л

#

NJ)

[(1111 + 1111 + 1124)+1124]2

^

ли,

■~h

ё ё *

J

роз-до-бу -

Ї -.—

•
I
‘— 1

ли.

1. Щоби наші кумасеньки
Здорові були, (2)
Що вони нам похресника
Роздобули (2).
2. Щоби наші кумасеньки
Довго вікували, (2)
Щоб вони нам похресника
Згодували.(2)
Народні пісні з села Соломії Крушельницької, с. 73. Записав П. Медведик 1982 р. від Розалії Лебедик у с. Біла Тернопільського р-ну.
129. Ой щоби наш куманенько та здоров був. Б
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1. Ой щоби наш куманенько
Та здоров був, (2)
Ой що він нам похресника
Та й роздобув.
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здо - ров
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2. Щоби наша кумасенька
В ікувала,(2)
Щоб вона нам похресника
Згодувала.
Пісні Тенопільщини, еип. 1, с. 249. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Чистопади Зборівського p-ну Тернопільської обл. від Олени Процик, 1893 р. н., освіта 2 кл.
Куме, куме, дайте вина. А
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са-ми дів-ки.

1. Куме, куме, дайте вина,
Гей, будете мац на рік сина.
2. Гей, як не дате лем горівки,
Гей, будете мац самі дівки.
3. Куме, куме, дайте їсти,
Гей, будете мац, куме, діти.
4. Гей, як не дате лем випити,
Гей, не будете мати діти.
Українські народні пісні з Лемківщини, с. 82, зап. 1940—43 рр. від
Іванни Макара, 20 р., с. Висова, пов. Горлиці.
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131. Дайте, куме, дайте вина. Б
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1. Дайте, куме, дайте вина,
Даст вам Пан Бог на рік сина,
Кед не дате лем палінки,
Б’дете мати сами ґівки.
2. Дайте, кумо, дайте їсти,
Б’дете мати, кумо, ґіти9,
Кед не дате лем випити,
Не будете мати ґіти.
3. Опила-м ся, ледви стою,
Іти дому, та ся бою,
Недоброго мужа маю,
Буде бити, добрі знаю.
Українські народні пісні Пряьиівського краю, с. 139, № 81. Зап. 1952 р.
А. ГТодгаецький від Марії Штельмак, 81 р., с. Шандал, окр. Стропків.
Куме, куме, дайте вина. В
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1. Куме, куме, дайте вина,
Породит вам жена сина,
Кидь не дате лем горівки,
Б ’дете мати сами дівки.
2. Кумо, кумо, дайте їсти,
Б ’дете мати, кумо, діти,
Як не дате лем випити,
Не будете мати діти.

Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 133, № 70. Зап.
1949 р. О. Сухий, Руський Кручов, окр. Гіральтівці.
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький. А
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А в неділю10 рано, а в неділю рано, вже день біленький.
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. 2

10
Слово “неділя” фігурує в усіх відомих варіантах. Це значить одне: не дитина
вродилася в неділю у фізіологічному розумінні, а відбулося хрещення, внаслідок яко
го народився “ангел маленький” — Боже дитя. Стійкість цього образу свідчить на ко
ристь авторського походження першого варіанту пісні. Докладніше про це у комента
рі До пісні № 134.
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2.

3.

4.

5.

6.

Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Його батькові, його батькові многая літа. 2
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. 2
Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Його матінці, його матінці многая літа. 2
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. 2
Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Його дідові, його дідові многая літа. 2
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. 2
Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Його бабуни, його бабуни многая літа. 2
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. 2
Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Нам всім присутнім, нам всім присутнім многая літа. 2
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. 2
Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Йому самому, йому самому многая літа. 2

Записав у 1994 р. В. Пасічник в с. Басівка Пустомитівського р-ну
Львівської обл. З приватного архіву записувача.

134. В ниділю зрана, в ннділю зрана сонечко сходи. Б
(5 ’:5-5)2

(211 11-21111 +11114)2
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1. В ниділю зрана, в ниділю зрана сонечко сходи.
Слава Ти, Боже, слава Ти, Боже, ангел ся вродив.
2. Дай йому, Боже, дай йому, Боже, щасливі літа,
А його батейку, а його батейку прожити літа.
Далі співається знову 1-ша строфа, потім 2-га тощо, але замість “батейка” — тепер “матюнці”. І у такому ж порядку співають до діда, баби, братів,
сестер — усіх живих родичів (за зразком вар. № 133).

Записано 30.03.1991 р. на етнографічному концерті у Львівській
консерваторії. Співали шестеро жінок віком 50-55 pp. з с. Лісовичі Городецького p-ну Львівської обл. (Надсяння). Іваницький А. І. Хресто
матія з українського музичного фольклору, с. 226-227.
Варіанти цієї пісні (по-суті, версії одного зразка) насамперед пошире
ні на Львівщині (у нас фігурує 6 районів). Лише один варіант із Закарпат
тя. Усі досі відомі записи засвідчені від кінця XX та в XXI ст. (найраніший
№ 139 датується 1987 роком). Структура ритміки однотипна: в кожному
рядку перші 2 сегменти — ритм дроблення, 3-й — ритм об’єднання. Каден
ції рядків співвідносяться гіпотактично — як недовершений і довершений
(недовершений на V або III ст., у багатоголоссі вони поєднуються в гармо
нічну терцію; довершений каданс — на тоніці). Це ознака гомофонно-гар
монічного стилю та породженого ним респонсорного музичного періоду.
Будова строфи може свідчити про авторське походження первісного зраз
ка. Пісня (№№ 133-140), беручи до уваги її композицію та відсутність більш
ранніх варіантів, напевно, виникла у XX столітті. Усі наявні зразки навіть
важко назвати варіантами, настільки вони близькі. Поява цієї пісні говорить
не тільки про намір осучаснити репертуар родин і хрестин, але й про обрядо
ву потребу на західних землях у таких співах.
Зміст пісні зводиться до побажань новонародженому, а далі почергово
Усій рідні та гостям прожити літа. Цей рефрен у більшості випадків змі
нюється далі зиченням “Многії (чи многая) літ а”, однозначно запозиченим
!з популярного в Галичині та на Поділлі одноіменного вівату бурсацького
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походження. Ця поздоровна формула стала для анонімного автора імпульсом
до складання хрестинної пісні “В неділю рано...”
У білоруському збірникові “Радзінная паззія” вміщено кілька варіан
тів пісні про бабу і 4 (чи 12) волів (биків). Вони мають майже тотожну
українській пісні “В неділю рано” складочислову та композиційну будову11
(№№ 279-282). У примітці на с. 707 зазначається: “Співалася при роздачі
“бабиної каші”. Текст не має хрестинних ознак і приєднаний до обряду, на
думку білоруських дослідників, у зв’язку із згадкою баби. Зміст обертаєть
ся навколо купівлі-продажу волів, яких у бабці було 4 (або, в інших варіан
тах, 12)12.
А было у бабкі, было у бабкі чатыры бьічкі,
Прьіехалі к бабцы, прьіехалі к любцы чатыры купцы.
3 куплету в куплет текст повторюється, змінюється лиш колір або інша
ознака волів: рябий, лисий, круторогий, бурий тощо. На с. 708 збірника “Ра
дзінная паззія” зазначено: “Пісня в ряді варіантів відома й на Україні”. У де
яких місцевостях Білорусі, вказує записувач, ця пісня була перетворена “на
віть на своєрідну колиханку” (с. 707). Це підтверджує й Ф. Рубцов.
Білоруські зразки варіантів “А было у бабкі” за будовою строфіки дуже
близькі українській пісні “В неділю рано”, а деякі пісні за композицією тек
сту куплетів взагалі тотожні (порівн. з № 134). У варіантах білоруської пісні
бабця почергово торгує волів різної масті, зміст викладається засобом повто
рювання (чи синонімічного варіювання) образної лексики. І так усі 4 (чи 12)
куплетів. Таку ж композицію мають українські хрестинні гіісні нашого збір
ника з зачином “В неділю рано...” (№№ 133-140).
Мені не вдалося знайти українські варіанти про бабу й волів. їх відсут
ність у записах свідчить про те, що вони вийшли з ужитку в Україні, мабуть,
ще в XIX столітті. Тоді як у більш архаїчній Білорусі втрималися до XX сто
ліття.
11 Білоруські варіанти не мають такої буквальної однотипності, як українські
“В неділю рано”. Це свідчить про значно давніші джерела білоруських пісень про
бабу і волів. Ф. Рубцов наводить смоленський варіант tkA было у бабки четыре вола"
(“Русские народные песни Смоленской области ’ // Сост., расш., коммент. Ф. А. Рубцо
ва. — JL, 1991, с. 74-75). Він записав пісню на пограниччі (за адміністративним поді
лом) Вітебської області Білорусі та Руднянського p-ну Смоленської області як колис
кову. Рудня — історично білоруська етнічна територія. Відповідно, і пісня білоруська
(цьому є свідчення в змісті, лексиці, ритмічних зворотах, композиції тексту строф).
12Радзінная паззія, с. 280.
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Але як дитяча пісня в Україні відомі варіанти “Як було в баби сім котів”13.
Показово, що ритмічна конфігурація J j J s J серіюється і в цих піснях, і в
ряді варіантів про “Журавля” (див. у нашому збірнику №№ 267, 268, 270), і у
варіантах “В неділю рано”. Усе, сказане вище, може мати відношення до гене
зису новітніх варіантів аналізованої української пісні “В неділю рано” (А. /.).

135. В неділю рано, в неділю рано вже день біленький. В
Помірно

(5о+5)2

(21111+21111 +11114)2
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1. В неділю рано, в неділю рано, вже день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. (2)
2. Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Йото матері, його матері многая літа. (2)
3. Дай йому, Боже, дай йому, Боже, прожити літа,
Його батькові, його батькові многая літа. (2)
Далі співають бабусям, дідусям, тіткам, стриям та всім присутнім.

Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського району
Закарпатської області, с. 346-347. Зап. 17.04.2003 р. Іван Хланта від
гурту жінок. Мел. розшифрувала Т. Росул.
136. В неділю рано, в неділю рано сонечко сходить. Г

13Дитячі пісні та речитативи 11 Упоряд. Г. В. Довженок, К. М. Луганська. — К.,
1991, № № 529, 530, 706.
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сла - ва Ти. Бо-же,
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ан-гел ся вро-див.

1. В неділю рано, в неділю рано сонечко сходить,
Слава Ти, Боже, слава Ти, Боже, ангел ся вродив. (2)
2. Родився ангел, родився ангел — матінці втіха,
Єї матусі, єї матусі прожитии літа. (2)
3. В неділю рано, в неділю рано сонечко сходить,
Слава Ти, Боже, слава Ти, Боже, ангел ся вродив. (2)
4. Вродився ангел, вродився ангел — батейку втіха,
Його батейку, його батейку прожити літа.
Хрестинні пісні с. 63. Зап. Ганна Сокіл 8 липня 1993 р. від Куш
нір Марії Михайлівни, 1932 р. н., і її дочки Коваль Катерини Ільківни,
1956 р. н. в с. Новий Яр Яворівського p-ну Львівської обл.
Гармонічна кварта, з якої починається пісня, явно випадкова. Г. Сокіл —
філолог. Прізвище транскриптора не вказане (мабуть, коректорський не
догляд). А коли навіть ця неприродна кварта присутня в усіх строфах14, то
транскриптор її мав би зняти. Такий школярський буквалізм у транскрипції
свідчить про некритичне ставлення нотатора, яке призводить до захаращення
наспіву. У будь-якому випадку, якщо транскриптор з якихось міркувань зали
шає такі недоладності, він зобов’язаний їх прокоментувати (А. /.).

14Але це неймовірно, бо після фінального сходження в унісон на ноті соль дру
гий голос ніяк не міг починати другий куплет з ноти ре. Стрибок догори на сексту
(у нижньому голосі) неприродний, в такій фактурі це не практикується. Швидше
усього, коли починали пісню, другий голос не налаштувався на тональність, наслід
ком чого й стала на початку дивацька гармонічна кварта. Ясно, що в наступному ку
плеті, настроївшись, співачки вже мали чітко йти в унісон. Цей коментар подаю до
уваги інших не надто досвідчених транскрипгорів, які мусять пам’ятати про потребу
критичного ставлення до магнітофонних записів: апарат фіксує все, у тому числі й не
доладності співу.
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137. В неділю рано, в неділю рано, як день біленький. Ґ
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1. В неділю рано, в неділю рано, як день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. (2)
2. Сотвори, Боже, сотвори, Боже, многая літа
Його таткови, його таткови прожитии віка. (2)
3. В неділю рано, в неділю рано, як день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. (2)
4. Сотвори, Боже, сотвори, Боже, многая літа
Його матінці, його матінці прожитии віка. (2)
5. В неділю рано, в неділю рано, як день біленький,
Нам ся народив, нам ся народив ангел маленький. (2)
6. Сотвори, Боже, сотвори, Боже, многая літа
Йому самому, йому самому прожитии віка. (2)
Хрестинні пісні, с. 64. Зап. Ганна Сокіл 9 липня 1993 р. від Кора
бель Марії Андріївни, 1933 р. н., і Мацько Параскевії Яківни, 1914 р.
н., в с. Шкло (обидві родом із с. Новий Яр Яворівського p-ну Львів
ської обл. Мелодію транскрибувала Ірина Федун.
138. У неділю рано, у неділю рано, як день біленький. Д
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1. У неділю рано, у неділю рано, як день біленький,
Охрестився нині, охрестився нині ангел молоденький. (2)
2. Сотвори, Боже, сотвори, Боже, многії літа
Нашій Парасці, нашій Парасці многая літа. (2)
3. Сотвори, Боже, сотвори, Боже, многії літа
Нашим родичам, нашим родичам многії літа. (2)
4. Сотвори, Боже, сотвори, Боже, многії літа
Дідусям, бабусям, дідусям, бабусям на многі літа. (2)
Хрестинні пісні, с. 66. Зап. Галина Микляк 1 грудня 2005 р.
у с. Головецько Старосамбірського p-ну Львівської обл. від Марії Грисяк, 1929 р. н.
139. В неділю рано, в неділю рано вже день біленький. Е
j = 68
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1. В неділю рано, в неділю рано вже день біленький
Народив нам ся, народив нам ся ангел маленький. (2)
2. Тому ангелу, тому ангелу многая літа,
Сго батеньку, єго батеньку прожити літа. (2)
3. В неділю рано, в неділю рано вже день біленький
Народив нам ся, народив нам ся ангел маленький. (2)
4. Тому ангелу, тому ангелу многая літа,
Єго мамуни, єго мамуни прожити літа. (2)
Зап. у с. Лавриків-1, р-н Нестеров. Співали Марія Сало, 60 р.,
і Тетяна Сало, 42 р. ИМишанич М. В . Народна вокальна творчість
Львівщини. Ч. 2. — Львів, 1987 (на правах рукопису). — № 279, с. 47.
Зберігається в архіві кафедри музичної фольклористики Національної
академії музики ім. П. Чайковського.
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140. Ой там на горі впав сніг білейкий. Є
(5+5)2
1. Ой там на горі впав сніг білейкий,
Тут охрестився ангел маленький.
2. Тому ангелу прожити світа,
Його татуневі многая літа.
3. Тому ангелу прожити світа,
Його мамунці многая літа.
4. Тому ангелу прожити світа,
Його бабунейці многая літа.
Д а лі співаєт ься інш им родичам (примітка співачки).

Хрестинні пісні, с. 67. Зап. А. Синицька 2 липня 1993 р.
в с. Кам’яна Гора Жовківського p-ну Львівської обл. від Шарко Ганни,
1921 р. н., освіта 3 кл.
Текст записано без типового для варіантів цієї пісні повтору першого сег
мента. Мало би бути:
Ой там нагорі, ой там на горі впав сніг біленький (тощо).
Певно, запис проводився з диктовки (А. /.).

141. Засвітило сонце в кума на подвір’ю

(6+6)2
1. Засвітило сонце в кума на подвір’ю,
Заслала му доля радість і надію.
2. Вистеліть нам, кумечку, доріженьку з квіточків,
Бо ми вам несем вашу надійочку.
3. Застеляйте, кумове, яворові столи,
Бо ми вам несем радість, як ніколи.
Хрестинні пісні, с. 70. Зап. Оксана Калита 1997 р. у с. Волиця
Мостиського p-ну Львівської обл. від Валентини Гридовак, 1929 р. н.
(співачка родом з с. Черневе).
Поетика пісні містить деякі невластиві для фольклору звороти та по
рівняння: заслала м у доля радіст ь і надію; несем радіст ь, як ніколи (тощо).
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Зміст також не має паралелей-варіантів. Не виклю чено, що це творчість цієї
ж співачки (або інш их аматорів). (А. /.).

142. Ой на горі терня цвило. А
Спокійно J = 64

(4 4 ) 4

■Лий

( 22 11

1 1 44 ) 4

- S=Y~.... ..
І.Ой на

го-рітер-ня

ко-оы

цви - ло,

її—

~ГП і
МЫ 0Ы

ИО-MY В1-НОК

ви - ли

на-шехре -сгня

\—
н—

жи - ло,

о

та и п а - лен-кы дос-та - ви - ли.

1. Ой на горі терня цвило,
Кобы наше хрестня жило.
Мы бы йому вінок вили
Та й паленкы доста пили.
2. Ой кумочку молоденький,
Што у тя медок солоденький.
Пила би-м го сама, сама,
Айбо буду дуже п ’яна.
3. Ішла кума од кумочкы,
Напилася паленочкы.
А то була кумка слаба,
Йшла кума ’д куми п ’яна.
Гоїиовский В. Украинские песни Закарпатья, № 197, с. Залуж, Му
качівського p-ну, від жіночого гурту.
П риміт . записувача : “П існя виконується на хрестинах за столом. Наспів
не належ ить винятково до обряду і з іншим текстом виконується за столом на
будь-яких родинних святах” .
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143. Ой на горі терня цвило. Б
Не Ш В И Д К О

І.Ой на го-pi

о-би-сьме

(4-4)4

тер-ня

му він-ки

цви

-

ло,

ви - ли

(111 1-2244)2411 11 2222) (І 111-2244)

би на-шо-г хрис-ня

га й па-лен-ки дос-га
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пи

-

-

ло,

ли.

1. Ой на горі терня цвило,
Би нашоє хрисня жило,
Оби-сьме ’му вінки вили15
Та й паленки доста пили.
2. Такий у нас кумик красний,
Як на небі місяць ясний,
Такий о він над кумами,
Як місячик над звіздами.
3. Коли-м кума убирала16,
На звізду я позирала,
Така у нас кума красна,
Як на небі звізда ясна.
4. Така у нас кума красна,
Як на небі звізда ясна,
Така она над кумами,
Як зірниця над звіздами.
5. Помали ся напивайме,
Красно собі заспівайме,
Од неділі до неділі,
Би нам люди завиділи.
Ой видно село, с. Арданово Іршавського p-ну Закарпатської обл.,
с- 341. Зап. 8.11.2001 р. від гурту жінок.
153-4- й рядки повторюються.
16Певно, у значенні “обирала”.
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Куми мам, куми мам, што їм дам, што їм дам. Б

144.
Allegretto

( 1 12 2 1 1)6

(6+6)3

І Г г І'Г Г
1.Ку - ми мам,

пий-те же,

ку - ми мам, што їм дам,

што їм дам'? Дам їм на - лю - неч- ки.

ку - меч- ки, дам їм па - лю - неч- ки, пий-те же,

ку - меч- ки.

1. Куми мам, куми мам,
Што їм дам, што їм дам?
Дам їм палюнечки,
Пийте же, кумечки.
2. Куми мам, куми мам,
Што їм дам, што їм дам?
Зотну їм каплуни,
Дам я своїм кумам.
Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини, № 42, с. Пантна, пов. Горлиці, співала Мел[анія] Даньковська.
Куми мам, куми мам, што їм дам, што їм дам. В

145.
Весело

т
І.Ку

№
в

.

- ми

.

(6+6)2

р= ± = ? ' jмам,

ку - ми

,■.......... Ь .... Ь
..^

мам,

-=

їм

то

-

што

и-

F = ^ T -р Дам

(112112)+( 112211)+(111122)2

рі - воч - ку,—

пий

їм

Р
- те

1. Куми мам, куми мам,
Што їм дам, што їм дам?
Дам їм горівочку, —
Пийте же, кумочку!
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дам,

Г
же,

што

їм

дам'?

------- 11
ку - моч - ку!

2. У нашого кума
На оборі студня,
Будеме си пити
Завтра до полудня.
3. У нашої куми
Зелена фіранка,
Нима кума дома —
Пішов до коханки.
4. А я пию, пию,
Ищи-м не пияна,
Док’ ся не напиє
До мя кума сама.
Українські народні пісні з Лемківщини, с. 87, зап. 1955 р. від Антоніни Плеш, с. Волиця, пов. Сянік.
146. Ой куми мам, куми мам, що їм дам. Г
1.

2.

3.

4.

(6+6)2
Ой куми мам, куми мам,
Що їм дам?
Ой дам їм горілочки,
Пийте се, кумочки.
Ой засвіч, куме, свічку,
А нехай я віджу,
З ким горілочку пію,
То мі любо бендже.
Ой пила б я, пила
Хоч би горілочки,
Ой дай же мі, кумечку,
Хоч на кватеринку.
Я для свего кума
Забію каплуна
І курчаток двоє,
Кум коханий моє.
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Kolberg Oskar. Przemyskie, № 58. Ненадова, пов. Перемишль, Гали
чина.
У першому рядку Кольберґом не засвідчено повтор сегменту “що їм дам”
(порівн. попередні варіанти 41, 144, 145. — А. /.).

147. Ой наситила й наша кума люба да штирі ведра меду
S = 50

(4 + 6 -6 )2
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Ой наситила й наша кума люба
Да штирі ведра меду,
Ой запросила своїх кумів любих
Та до себе на бесєду.
Зап. 1926 р. М. П. Гайдай у м. Браїлов (Москалівка) на Поділлі.
Співала Мотря Яремишина // Фонди ІМФЕ, 6-3/69, арк. 25, № 71. “По
обіді, коли охрестять”.
У пісні “Ой наситила й наша кума люба да штирі ведра меду”, як і в по
даній вище “Пришли куми із Божого дому, йа принесли дитину” (№ 107),
яскраво проступають мовно-рецитаційні ознаки: наприклад, “пробіжки”
вісімками, які змінюються тривалішими звуками кантиленно-розспівного
характеру. Обидві пісні виконала та ж співачка — Мотря Яремишина. Але
у пісні “Ой наситила...” ясніше відтворюється структура строфи й ритму
І в обох піснях проглядає архетипічна структура у вигляді коломийкової
форми. Головна ознака ритміки цих двох пісень — застосування співач
кою засобів дроблення базових (архетипічних) ритмічних сегментів, а в
пісні “Пришли куми із Божого дому” — також стискання “нормативних”
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три валостей 1-го чотирискладового сегм ента: (2222) —►(1111) — текст
‘‘П риш ли кум и” .
Взагалі ритм іка цих двох пісень викликає здивування, захоплення і не
одне питання: це справжні перлини давньої творчості, збережені не тільки
в свідомості, але й підсвідом ост і співачки. Ці пісні подаю ть серйозні д о 
кументальні підстави для реконструктивних гіпотез щодо особливостей ро
дильно-хрестинних пісень (А. І.).

148. А ци то ту сварьба, гей, а ци то ту кстини
Risoluto

(6- 1Г+-6) і-(6 16 t-6) (1121 12 12г 112244) [(11 1122)2 222244]

Р Г 1т\ еварVь- 6а.
1.А ци то
^
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—
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1
і

ни.

1. А ци то ту сварьба,
Гей, а ци то ту кстини,
Не чути гудаків, (2)
Ні малой дітини.
2. Ани то то хресня,
Гей, веселе не буде,
Кидь му хресна мати (2)
Співати не буде.
3. Кумо моя, кумо,
Велика видумо,
Што ви видумали? (2)
За куму ня взяли.
Українські народні пісні Пряшівського краю, ч. 1, с. Чертіжне,
С. 134, № 72.
Текст, певно, контамінований: складається з н еп ов’язаних поміж собою
за змістом строф. Порівн. з наступною піснею “Кумцю моя, кумцю ” (А. /.).
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149. Кумцю моя, кумцю, велика видумцю
( 6+ 6)2
1. “Кумцю моя, кумцю, велика видумцю!
ІЦо ж ти видумала, що ’с м я в куми взяла?” —
2. “Кумцю моя, кумцю, три ’м роки гадала,
Жеби ’м тя, молоду, в свої куми взяла.”
Головацький Я ч. II, с. 134, № 4, з Сяноцької округи.
150. Коло мого кумця зеленое зсля

(6+ 6)2
Коло мого кумця зеленое зєля:
Зробив кумцьо кстини — дай, Боже, веселя!
Головацький Я ч. II, с. 134, № 5, з Сяноцької округи.
151. Гей, кумцю мій, кумцю, кумцю молодейкій

(6+ 6)2
1. Гей, кумцю мій, кумцю, кумцю молодейкій!
Ти ’с мі ся сподобав, м ’єш дворик новейкій.
2. М ’єш дворик новейкій, стіни швельовани,
То ’с мі ся сподобав, мій кумцю коханий!
Головацький Я,, ч. II, с. 134, № 6, з Сяноцької округи.
152. Кед ме на крестинах, на крестинах будьме
(6 6)3н 1г- 6)

Allegretto

(111111 +111122)3~К2г+111124)

ten.

(НИ* I f!
1.Кед ме іш

па

кре-сти- иах, на кре-сти-нах будь- ме,

крс - сі й - ш \

чудь-

мо.

кедьме на

за - cm - ваи
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-

ме

кре-сти- на\.

со - оі.

1. Кед ме на крестинах, на крестинах будьмо, 2
Заспівайме собі, як статечни люди,
Гей, як статечни люди.
2. Ани тото хресня веселе не буде, 2
Як му хресна мати співати не буде,
Ей, співати не буде.
3. Весела, мамічка, хижа і комора, 2
Закля ся проходит власна дівка твоя,
Ей, власна дівка твоя.
4. Скоро ти ся буде чудна прохожала, 2
Будеш ти, мамічно, горенько плакала,
Ей, горенько плакала.
5. Будеш ти, мамічко, горенько плакати, 2
Як ти будеш моя ложка зоставати,
Ей, ложка зоставати.
Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття, № 101. “При
хрестинах”, с. Цигелка на Пряшівщині.
“Українські народні пісні південного Підкарпаття по своїм мелодичним
і ритмічним признакам найблизчі до пісень галицьких Лемків, гак само як
і говори Лемків по обох сторонах Карпат, тісно споріднені з собою, творять
одну діалектну групу” (приміт. Ф. Колесси, с. 21-22).

153. Ой токарю, токаричку
Andantino

(4 4 И

(2211-2244)242211 і 122^221 1- 2244

лем дай

та-нір нам за-ви-

тий.

на та - не - рі

ду - кат би - тий.

1. Ой токарю17, токаричку,
Не лежи ти в бережичьку,
Лем дай танір18 нам завитий,
На танері дукат битий.
2. Будеме го даровати19,
Що будеме в себе мати.
3. Ой кумочьки дукаточьки,
А сусідки по п ’ять дутки.
4. Бо ми пришли кельтовати,
Треба дитя даровати.
5. Далисте нам паленоє,
Дайте на стул завитое.
6. Далисте нам їсти, пити,
Треба то нам заплатити.
7. А тко сидить іза столом,
Най дарує іза шором20.
8. А тко би ши позабывав,
Та няй бы ся здогадовав.
Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, № 18. Раково,
окр. Перечин. Сп. Ляхович Анна: “Співають на гостині, як прийдуть із
хрестин (з церкви), як уже дарувати хотять”.

17Староста.
18Тарілка, полумисок.
19Далі кожен рядок співається двічі.
20За порядком.
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154. Ой там на царинці сам Господь лежит
M oderato
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Ой там на царинці сам Господь лежит,
Коло него свєта Пречиста стоїт.
Бажаньский /7., IV-a сотня, № 318, Покутє. Зазначено: похресні —
дитині. Подається за виданням: Лисько 3., № 866, в редакції Зино
вія Лиська.
155. А в мижи, в мижи сам Господ лижит
(як вітають з прилученням немовляти до роду, співають)

(6+6)2
А в мижи, в мижи сам Господ лижит,
А в другій мижи — свята Причиста,
Та ни Причиста — лиш світа лидінка,
Та ни лидінка — лиш наші фиїнка. [хрестінка]

156. Засвітим свічку — підем по запічку

(6+ 6)2
Засвітим свічку — підем по запічку,
Зілечко копати, фиїнку купати,
Фиїнку купати — золотом обсипати.
Кольберґ О Покуття-1, с. 212. Під Городенкою. Подав Іван НікітиШин.
У Оскара Кольберґа ці два тексти подано під № 99, при цьому їх роз
ділено горизонтальною рискою (ми відтворили ці особливості). Можна
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припустити, що це дві окремі пісні, які співалися відразу одна за одною. “Сві
та лидінка” — певно, свята людинка.
“Фиїнка” — очевидно, фаиїнка (від файний, де ненаголошена “а” внаслі
док редукції у співі вимовлялася як “и”). Таке пояснення підтверджується тим,
щЬ після слова “фиїнка” відразу ж у Кольберґа в дужках стоїть пояснення:
(хрестінка). Певно, йшлося про народження дівчинки — похресниці (А. /.).
157. Ой куми, куми, куми наш
(6+3)2
Ой куми, куми, куми наш,
Зібрав-іс кумоньки в свій халяш,
Зібрала кумонькі дитина,
Що сі недавно вродила.

158. Ані ціпом ни пукав
(4+3)2
Ані ціпом ни пукав,
Ані в ручкі ни хухав,
На постили [постелі] лижєвши,
Та й г-оборткі диржів-сі.

О. Кольберґ, Покуття-І, с. 212-213. Під Городенкою.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 110-115.
У Оскара Кольберґа ці куплети подано під спільним № 100. їх так само,
як і попередні, розділено в нього горизонтальною рискою (А. /.).
159. На танірі цоркоче
Весело
/ ї й
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ко

хо - че.

1

1. На танірі цоркоче,
Най дарує, ко хоче21.
2. На танірі є рубець,
Най дарує і отець.
3. На танірі є ямка,
Най дарує і мамка.
4. На танірі косички,
Най дарують маточки.
5. На танірі є грибки,
Най дарують і бабки.
6. На танірі є віник,
Най дарує і дідик.
7. На танірі є щупки,
Най дарують і тітки.
8. На танірі щербина,
Най дарує й родина.
9. А ко сидить за столом,
Най дарує за шором.
Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського району
Закарпатської області, с. 345. Зап. 26.07.2002 р. від Ганни Станинець,
1926 р. н., 8 кл., та ін. жінок.
160. Миколаю-пане, чи тобі не стане

J= 132

(6+6)+(4+4)3+6

Ми- ко - ла

г = ^»= \
вса - ді - ру - ку
ви- ймі гро - їли
по - зо - ло - ті

не,

(111122)2+( 1111)6+( 111122)

чи то - біе

к—h-g... ..........-j
■ -* - Г — •
у ки-ше - ню,
пов-ну жме -ню,
ка-піу на - шу,

21Кожен рядок співається двічі.
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Миколаю-пане,
Чи тобіе не стане:
Всаді руку у кишеню,
Вийми гроши повну жменю,
Позолоті кашу нашу,
Позолоті єї.
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 79. Зап. Г. Похилевич, JI. Лукашенко 29.07.99 в с. Городники, гм. Сім’ятичі, пов.
Сім’ятичі від Гуменюка Олександра, 1927 р. н.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 325.
Пісня має форму строфоїда, що свідчить про відголоски старовинної
манери оповідальності. Але мелодія зазнала новітніх впливів — насамперед
трійкової “вальсовості” (А. І.).
161. На столі каша стала
(7+7)2
На столі каша стала,
Золотого вінка ждала.
Пане Степане,
В тебе грошей стане,
Дай роділлі на вино,
А дитятку на мило,
Щоб раненько вставало
І очки промивало.
Холмщина і Підляшшя, с. 283. Зап. В. Борисенко від Антоніни
Сусідко. Співають, коли подавали до столу кашу.
Вар.: “Радзінная паззія”, 326.
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162. Коло стола стою, гостиницю пою
(6+6)2

З рухом

кить

ї

не

на - по

ю,

хоть

ї

(111122)4

роз - го - во -

рю.

Коло стола стою, гостиницю пою,
Кіть ’ї не напою, хоть ’ї розговорю.
Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського р-ну
Закарпатської області, с. 342. Зап. 9.02.2001 р. від Івана Садварі,
1921р. н.
163. Як собі заспівам у кума за столом
Animato

із

m

Щ

(6+6)+R(5)+(6+6)

(111 122+111 122)+R(21122)+(111111+1111124)

Е ?

І.Як со - бі

за - спі-вам

у

ку - ма за

сто - лом,

гей,

Л
9...
^ 1 — ї=

# =
го - я!

Так як - би роз - си - пав го - ро - шо - чок дво - ром.

1. Як собі заспівам
У кума за столом,
Гей, гея, гоя!
Так як би розсипав
Горошочок двором.
2. Кумо наша, кумо,
Ци ся на нас гніваш?
Гей,гея, гоя!
Же коло нас ходиш,
Ани не заспіваш.
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ге - я,

3. На гостині-м била,
Палінку-м не пила.
Гей, гея, гоя!
Ни мі не давали,
А я не просила.
4. Ни мі не давали,
Бо ганьби не мали.
Гей,гея, гоя!
А я не просила,
Бо я ся ганьбила.

Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 134, №73. Зап.
1949 р. О. Сухий, с. Звала, окр. Снина.
164.

У нашого кмотра рокита виквітла

Moderato

i v

1.У

п г

(6+6)2

р r | J l 'P Г

на - шо - го кмот-ра

> - г-^|

доб - рий кмо - тер

(211112)2+(221111+111122)

v M ви-квіт-ла,
Jl Р r l|:J J
а наш

,
... f "

1

ро - ки - та

-4

па - лін - ков

нас

Г- - Т - - ^
ві -

тат,

і--------------1
и
, -----1
ві -

тат.

1. У нашого кмотра рокита виквітла,
А наш добрий кмотер палінков нас вітат. (2)
2. Кидь ми на крестинах, на крестинах будьме,
Заспівайме собі, як статочни люде.
3. З палінков нас вітат, з вином випроваджят,
Най му милий пан Бог з неба винаграджят.

Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 137, №7 7, с. Шапинець. Зап. 1952 р. А. Е. Подгаєцький. Співала Марія Гнальова,
22 роки.

165.

Кумо наша, кумо в дреліховім плічку
(6+6)+(6+6+6)

Sostenuto

f r r - M

(221124+111122)+(111122+221111+111122)

p ^ r -lJ:

Ку - мо,

| j=

на - ша ку - мо,

то ти нам при - ста - ла,

в дре -ли-

то

ти

хо - вім

пліч

-

i f f .М

ку,

: ----:----1
- J - * —l

нам при-ста-ла ґ на-шо-му сер - деч - ку.

Кумо, наша кумо, в дрелиховім плічку,
То ти нам пристала, (2) ґ нашому сердечку.
Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 138, ч. 79. Зап.
О. Сухий 1949 р., с. Звала, окр. Скнина.
166. На дворі, на дворі годиночька ясна
(6+6)2 (211112)3+(111122)
ї ----- н*----- П--- ---- *--- ---- =-----

Andantino

jg.ii д г ----- б— ъ— «— —
..Ні , р_ £
— На

дво - рі,

d k h ^ - ir
У -*— u
У

на

на - шо - го

дво - рі

>
.. 4
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ф

Г
ма
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ті?)

-

ди - ночь - ка

яс - ]на.

^ " —* -- W........
.. «в ..... 4

V
$
11гос - тиУ - ночь
- ка

крас -

жі.

1. На дворі, на дворі годиночька ясна.
У нашого кума гостиночька красна.
2. Хоть бы ви, гостики, не їли, не пили,
Лем бы ви, гостики, весело сиділи.
3. У нашого кума хижа мурована,
Сидить у нюй, сидить челядь мальована.
4. Гості мої, гості, не сидіть із прості,
Лем сидіть весело, бы вас чюло село.
Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, № 20. Раково,
окр. Перечин. Сп. Ляхович Анна. “Співають на гостині, як прийдуть із
хрестин [із церкви] та сядуть за стул” (тобто, за стіл).

Помалу

167. Напиймосі, кумцю, напиймосі, любцю
(6+6)+(4+4+6)
( 111122)2+( 1111+1111 +111122)

£
На - пий - мо -

сі,

кум

-

цю,

на - пий - мо

-

сі,

люб

-

цю,

З __

т
на - пии-мо - сі,

с и -в а -я

ку - ма - сей - ко,

го -

луб - ко.

Напиймосі, кумцю, напиймосі, любцю,
Напиймосі, кумасейко, сивая голубцю.
Бажаньский Я., ІІ-а сотня, № 118, Кнєждвір — Коломия. Зазна
чено: похресні. Подається за виданням: Лисько 3 № 6005 в редакції
Зиновія Лиська.
168. Кум з кумов в церкві стояли

J = 96

тр

Просто. Невимушено

(8+8)2 (1111 1124)+(1111 1111 )2+( 1111 1124)

£

V
П

1.Кум з ку-мов в церк-ві

до

хрес-ту ди-тя три-ма-ли,

сто - я - ли,

до

кум з ку-мов в церк-ві

хрес-ту ди-тя три-ма -

1. Кум З кумов В церкві СТОЯЛИ, (2)
До хресту дитя тримали. (2)
2. І свічечки світили, (2)
Мале дитя хрестили. (2)
169. Йшов кум з кумов через долину
(мел. “Кум з кумов в церкві стояли”)

(4+4)2
1. Йшов кум з кумов через долину, (2)
Здоймив кумі запащину. (2)

ли.

сто-я- ли,

2. — Чи ти, куме, зійшов з ума, — (2)
Та я ж твоя рідна кума. (2)
3. Запізву тя до Владики, (2)
Бо за кума гріх великий. (2)
4. А Владика повідає, (2)
Що єму ся так придає. (2)
Народна пісенність підльвівської Звенигородщини, №№ 74, 75.
Зап. 16.08.1994 р. у с. Підсоснові від Анастосії Крап, 1907 р. н. “Піс
ні [168-169] побутували в Підсоснові в перші десятиліття XX ст., їх
виконували по дорозі з церкви після хрещення дитини або “за гости
ною” (“на хрестинах”)”.
Вар.: “Радзіннія паззія”, с. 638 (№ 8), с. 639 (№ 10).
170. Ой який то наш кумонько справедливий
¥ЇІ
ШВИДЄНЬКО

(4+4+4)2 + (4+4) + (4+4+4)
(1111 + 1111+1124)2+(1124)2+(1111+ 1111 + 1124)

&

1.Ой я-кий то наш ку-монь-ко спра-вед-ли - вий,

І
Ф

т

а - ле

де

жи - вий.

же

я

тот

А,

Бо - же

об - ра - зо - чок

ви ма-лю-вав об-ра - зо- чок,

мій,

што ро - біц

по - ло - жиц

1. Ой який то наш кумонько справедливий,
Вималював образочок, але живий.
А, Боже мій, што робиц мам,
Де же я тот образочок положиц мам?
2. До кута го не положу, попечеся,
За образ го не положу, задусится,
А, Боже мій, што робиц мам,
Де же я тот образочок положиц мам?
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мам?

мам,

3. Положу го на постілку, кричит: мамо!
Зложу його до колиски, гуцяй, мамо!
А, Боже мій, аж тепер знам,
Же то я тот образочок колисац мам!

Українські народні пісні з Лемківщини, с. 88, зап. 1940^ 3 pp. від
Іванни Макара, с. Висова, пов. Горлиці.
171. Ой напиймеся, кумо, ой напиймеся обі
(7+7)+(3+3+7)
(1211122)2+(112+112+1211122)
Архетип (6+6)4 (111 122)2+(112+112)+(111122)

Швиденько

f'gJ'J

-Нгс Г"ХЮ 'ЙГ г і
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Р Г

бо нам
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ІГЕ J
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J

па - лю - неч - ки в гро -

о - бі,

Рl^ J - J—
бі.

[
1. Ой напиймеся, кумо, ой напиймеся обі,
Бо нам там не дадуть — палюнечки в гробі.
2. Ой кумо моя, кумо, ой покумали-сме ся,
Ищи рочка не є, ой погнівали-сме ся.
3. Ой кумо моя, кумо, ой кумо моя добра,
Не
будеш ти мала ой такої куми, як я.
4. Ойпалюнечка наша ой не тече нам з ляса,
Але з-під ретязі ой за наші пінязі.

Українські народні пісні з Лемківщини, с. 85, зап. 1955 р. від Антоніни Плеш, с. Волиця, пов. Сянік.
Вар.: “Радзіннія паззія”, с. 475.
Оригінальне розширення форми за допомогою вигуку “ой” на початку 1,
2, 4 сегментів. Як правило, такі вигуки вводяться шляхом роздрібнення осно
вного часу сегменту. У цьому ж разі додається “зайва” вісімка, що трапляєть
ся лише в одиничних зразках структури (6+6), і то тільки в лемків (А. /.).
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172. У нашого кума серед хижі яма
Не поспішаючи

1.У

(6+6)+(6+6+6) (112224)2+(111111 +111111 +112224)

на - шо - го - ку

се - р ед

'ф
дай, ку-ме, па-лен-ки, дай, ку-ме, па-лен-ки,

ХИ

-

Ж1

я

*
бо я ще

не п’я - на.

1. У нашого кума серед хижі яма,
Дай, куме, паленки, (2) бо я ще не п ’яна22.
2. Ой п ’яна я, п ’яна, не в корчмія пила,
А у свого кума, (2) на хрестинах била.
3. На хрестинах била, паленочку пила,
Кум ня не силовав, (2) а я ще просила.
4. Загріло сонічко на кумові сіни,
Давно ми у кума, (2) гостину засіли.
5. Не за то я кума, оби їла й пила,
Лем за то я кума, би-м ся веселила.
6. Домів, гості, домів, бо домів нас треба,
І туй би нам бути, (2) бо туй є нам кедва.
Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського району
Закарпатської області, с. 343. Зап. 17.02.2003 р. від Ганни Калабішко,
1934 р. н., та ін. жінок.
173.

Кумко наша, кумко, курта, невеличка

Швидко

1.Кум - ко

(6+6)2

на - ша,

кум - ко,

кур - та, не - ве -

22Другий рядок співається двічі.
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(111122)4

лич - ка,

так ко - ло нас

хо - диш,

як

пе - ре - пе

-

лич - ка.

1. Кумко наша, кумко, курта, невеличка,
Так коло нас ходиш, як перепеличка.
2. Кумо наша, кумо, дай нам хресня сюда,
Аби ми виділи, за шо ми туй пили.
3. А де кума сидить, там ся стіна світить,
А де кумик си дить, там ся ще май світить.
4. Кумочкова слава, бой де кума п ’яна,
Сама собі вина, нащо тілько пила?
5. Кумко наша, кумко, будь така ласкава,
Як звідси підеме, би-сь нам не залала.
6. Ой летіли горобці, сіли на солому,
Якби гості мали совість, та йшли би додому.
Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського району
Закарпатської області, с. 344-345. Зап. 17.11.2003 р. від Ганни Калабішко, 1934 р. н., та ін. жінок.
Наспів популярної в останній чверті XX ст. пісні “Несе Галя воду”. Під
цю мелодію складалося у той час багато перетекстівок23 (А. /.).
174. Жеби не та кума і не та дітина
(6+6)2

Жваво

$ 4 J, J' J - -J- IJ
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j J J- -| j
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і-М J j
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(112224)4
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-

ти - на,
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хрес - ти

j
-
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1. Жеби не та кума і не та дітина,
Не била би нині у кума хрестина.
23Див., зокрема: Іваницький А. І. Історична Хотинщина..., № 308 “Самогон варила”.
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2.

Гостина, гостина іще ліпша буде,
Як наша кумуня здоровенька буде.

Українські народні пісні з Лемківщини, с. 85, зап. 1955 р. від Антоніни Плеш, с. Волиця, пов. Сянік.
175. Гм... Гей, подякуйме тому, шо ми в його дому
Parlando

(1 )+1г(6+6)2

(1)+2r(l 11111+112222)+(221122+111122)

З
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йо - го
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2.Гм...Гей, лю-лю мі,лю-лю,

т
де
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тя
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лю-ляй мі, лю- ляй,

ту

о-чень - ка

-

лю?

мі

сту

Гм..

1. Гм... Гей, подєкуйме тому,
Што ми в його дому,
За честь, за частлівость, [?]
За його пош[т]лівость. [?]24
2. Гм... Гей, люлю мі, люлю,
Де я ся притулю?

24
У Ф. Колесси поставлено знаки запитання. Не виключено, що це своєрідна ви
мова слів: “частлівость” — від частувати (певно, горілкою); “пош[т]лівость” — від
поштувати, — пригощати, припрошувати до закуски.— А. І.
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Гей, люляй мі, люляй,
Оченька мі стуляй.

Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, № 22. Радвань,
окр. Ужгород. Сп. Мурґа Васильова, 64 літ.
Куми, прощаючись з господарями, дякуючи їм, зичуть також спокою не
мовляті. Інтонації наспіву — мелодична лінія, вільна ритміка, характер на
співу відповідають стилістиці колискових пісень. І вказують на давність та
споріднення співомовної манери в багатьох старовинних жанрах: голосіннях,
думах, весільних, родильних, хрестинних, колискових.
Пісня “Гм... Гей, подєкуйме тому” особливо цінна тим, що засвідчує мо
мент похрестин, від якого бере початок виконання колискових (принаймні,
використання характерних рис їх стилістики). Це ще раз підкреслює зв’язок
колискових пісень із хрестинним обрядом; у будь-якому випадку — засвід
чує початок співу колискових ще на хрестинах. Це ж зафіксував наприкінці
XIX століття Олександр Малинка в Ніжинському повіті — десь у 700-х кі
лометрах від Підкарпаття. Отже, можна стверджувати, що колись традиція
виконання колискових пісень на хрестинах була поширена в Україні від Цен
трального Полісся до Лемківщини. Поки що бракує свідчень з Поділля. Але,
можна не сумніватися, що там також існувала традиція співу колискових на
похрестинах (А. /.).
176. Кумонько, кумонько! Кед мя п’єкнє кохаш

(6+6)2
1. “Кумочько, кумочько! Кед мя п’єкнє кохаш
Вивєдь же мя, вивєдь та мі дражку покаж!” —
2. “Кед би ти, кумочько, дражички не знала,
Ніґди би ти мене кумочьков не звала”.

Головацький Я., ч. II, с. 135, № 7. Вказано: “Из Земненской сто
лицы”.
177. А в нашой кумонькі стіни швельовани
(6+6)2+(4+4)2
А в нашой кумочькі стіни швельовани,
А наша кумочька коби мальована.
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Кто нам ей вимальовав?
Вишній пан Бог подарував.

Головацький Я., ч. II, с. 135, № 8, із Сяноцької округи.
178. На кумцьовим дворе явір зеленейкій
(6+6)2+(4+4)2
1. На кумцьовим дворе явір зеленейкій,
Тото нам ся видав кумцьо молодейкій.
2. Ей, кумцю, кумцю, кумцю молодейкій!
То нам ся сподобав двір округлейкій;
3. Не так двір округлейкій,
Як наш кумцьо молодейкій.
179. Не чути, не чути води черкоточьки

(6+6)2
1. Не чути, не чути води черкоточьки,
Не видно, не слушно моєї кумочьки.
2. Черкочь, водо, черкочь, як єс черкотала.
Кохай нас, кумочько, як єс нас кохала.

Головацький Я., ч. II, с. 135, № 9, із Сяноцької округи.
180. А в нашої кумці троякі напої

(6+6)2
1. А в нашої кумці троякі напої.
Кумцьо нас силує: “Пійте, гості мої!”
2. Єден напоічок — зеленейко винце,
Другий напоічок — червенейке пивце,
3. Третій напоічок — горівка палена,
[Горівка палена — ] медом солоджена.

Головацький Я., ч. II, с. 136, № 10, із Сяноцької округи.
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181. Подьме же уж, подьме, бо уж час надходит

(6+6)2
1. Подьме же уж, подьме, бо уж час надходит,
Милому кумцьові напоєц виходит.
2. Єден виходжає, другій приходжає,
А кум свої куми все рад виправляє.
Головацький Я., ч. II, с. 137, № 13, із Сяноцької округи.
182. Подьме же ми, подьме, довго не одводьме

(6+6)2
1. Подьме же ми, подьме, довго не одводьме,
Бо як одведеме, домів не прийдеме.
2. Подьме юж до дому, прійшов час і хвиля:
До нашого дому барз велика миля.
Головацький Я., ч. II, с. 138, № 17, із Сяноцької округи.
183. Куме наш, куме, розважний розуме

(6+6)2
1. Куме наш, куме, розважний розуме!
Розважте то собі, як то добрі буде.
2. Подякуйме Богу і кумцьові свому
За честь, за годину, за добру гостину!
Головацъкий Я., ч. II, с. 139, № 21, із Сяноцької округи.
184. Ой що вишенька, що черешенька білим цвітом цвіла
(5+5+6)2
1. Ой що вишенька, що черешенька білим цвітом цвіла;
Наша Марусенька із бабусею хорошенько жила.
2. Ой і закладайте, ой і запрягайте та дванадцять волів,
Та й одвезіте нашу бабусеньку у саменькій двір.
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3. Наша бабусенька, наша голубонька та не пишна була, —
Узяла пиріжок ще й заміточку, сама й пішки пішла.
Чубинський П., т. 4, с. 14, № 7. Повідомив Новицький.
Вар.:64Радзінная паззія”, с. 254, 265-269.
185, Подякуймо ж кумові
(на хрестинах по обіді)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

(5+5) = (8+8)
Подякуймо ж кумові,
Господу Богу, господарьові,
Господинойці і кухарочці,
І єго любій челядойці, —
За вшиткі пожиткі
І що нам билі обруси,
Вшитко то било хрещате;
І що нам билі тарелі,
Вшитко то било точене;
І що нам билі лижочкі,
Вшитко то било цінове;
А що нам билі напої,
Вшитко то било мід, вино,
Мармазінка,
Палена горівка!

Головацький Я., ч. II, с. 140, № 22, із Сяноцької округи.
Схоже, що це не пісня, а вільний речитатив-вітання: відсутнє римуван
ня (або асонанси), складочислення хитається між 5-ти та 8-складниками, не
простежується строфовий поділ. Текст у цілому дуже схожий (за поетичним
складом) на весільну “Прощу”25 — благословення, яке читає (тобто, не спі
ває, а ритмічно виголошує) хтось із мужчин — урочисто, у вільному ритмі,
в характері піднесеної, урочистої мови. Текст нами розбито на 5 умовних
тематичних “блоків”. 1-й блок — свого роду зачин-вступ. У 2-6 блоках від25
Див.: Іваницький А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне досліджен
ня. Збірник фольклору. — Вінниця, 2007, с. 174, № 80-а.
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бувається перелік “пожитків, обрусів”, кожен з блоків пов’язується якісною
характеристикою — словом-рефреном “вшитко”(А /.).
186. В нашого кума, в нашого кума хата на помості. А
Не поспішаючи

(5+5+6)2

(11112+11222+111124) + (11112+11112+111124)

.
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1. В нашого кума (2) хата на помості.
Ой приймай, куме, (2) хороше свої гості.
2. В нашого кума (2) на подвір’ї береза.
Я йду від кума (2) п’яна, не твереза.
3. В нашого кума (2) на подвір’ї є липа.
Пам’ятай, кумо, (2) щоби-сь не була бита.

Пісні Тернопільщини, вип. L с. 253. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Чистопади Зборівського p-ну від Олени Процик, 1898 р. н., освіта
2 кл.
187. В нашого кума, в нашого кума на городі кропива. Б
(5+5+7)2

Помірно

Аа b

,

Г ;1.В
* Jна-шРо-гоР- куР 1ла,
і

>ь}і

J

(11112+11112+1111 242)2

г. л

—F---- IsЇ—S—

в на-шо-го - ку - м«а

- Д .К -

ой дай же, ку- ме,

-S-1

на го - ро - ді кро - пи
Г Г ■
-Г ~ У -

чJ
- Ой дай же, ку- ме,

.

ва.

:М
і.

хоч по скля -ноч - ці

1. В нашого кума (2) на городі кропива.
— Ой дай же, куме, (2) хоч по скланочці пива.
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пи -

ва.

2. В нашої куми (2) на городі слива.
— Ой дай же, кумцю, (2) хоч по келішку пива.
3. Молодій мамі (2) кинемо по таляру,
Най росте (Івась) (2) родині на честь і хвалу.
4. В нашого кума (2) береза на городі.
— Ой дай же, куме, (2) горівки на відході.
5. В нашого кума (2) щось барилку звернуло...
— Вибачай, куме, (2) вже ся пиво минуло.

Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 248. Зап. 1978 р. П. Медведик
у с. Жабиня Зборівського p-ну Тернопільської обл. від Василя Бойка,
1921 р. н., освіта 8 кл. Мелодію розшифрував Й. Клевчук.
188. В нашого кума, в нашого кума світлойка на помості. В
J>= 200

(5+5+7)2

ВІЛЬНО

£

$
1.В на-шо-го ку-ма,

т
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Й
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ку- ме,

світ-лой-ка напо-мос- ті.

т
ви-таи- те,
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т

Й
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го - сть

S3
Ви-тай- те, ку- ме,

ви-тай- те, ку- ме,

сво-ї лю - бі -ї

1. В нашого кума (2) світлойка на помості.
Витайте, куме, (2) свої любії гості.
2. Витайте, куме, (2) як маєте витати.
Дав вам ся Господь (2) дитини дочекати.
3. Дав вам ся Господь (2) дитини дочекати.
Дай же вам, Боже, (2) дитину згодувати.
4. Дай же вам, Боже, (2) дитину згодувати.
Дай же вам, Боже, (2) весіляйко справляти.
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го - сть..

Хрестинні пісні, с. 78. Зап. Ганна Сокіл 9 липня 1993 р. від Ірини
Петрівни Цікалишин, 1919 р. н. у с. Шкло Яворівського p-ну Львів
ської обл. Мел. транскрибувала Лариса Лукашенко.
189. В нашого кума світлойка на помості. Г
(відходячи, на порозі дома)
1)

3
——

Ги.
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(5+7)2
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1. В нашого кума світлойка на помості,
Випровадь, куме, свої любиї гості.
2. Або випровадь, або їх прийми,
Або їм віддай щасливий добраніч.
Kolberg Oskar. Przemyskie, № 59. Ненадова, пов. Перемишль, Гали
чина. Подається за виданням: Лисько 3 № 2239 в редакції 3. Лиська.
У О. Кольберґа не засвідчено повтори в тексті і наспіві. Також перші 10
складонот подано вісімками. Це не виключено. Однак архетипічна модель пе
редбачає іншу будову. Порівн. попередню пісню № 188 під літерою “В” (А. /.).
190. В мого кумойка, в мого любойка на подвіру береза. Ґ

J = 52

Плавно

1.В мо - го ку-мой-ка,
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\і UU-
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(11222+11222+1122244)2
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1. В мого кумойка, в мого любойка на подвіру береза.
Ідіт, кумойку, по горілойку, бо я іще твереза. (2)
2. В мого кумойка, в мого любойка на подвіру осика.
Ідіт, кумойко, по горілойку, бо я пиячка велика. (2)
Хрестинні пісні, с. 136. Зап. Наталія Зубач 12 жовтня 1999 р.
у с. Коханівка Яворівського p-ну Львівської обл. від Наталії Григорів
ни Паньо, 1942 р. н., і Анастасії Семенівни Фульмес, 1936 р. н. Мел.
транскрибувала Анна Черноус.
Ладову основу наспіву становить нижній голос. Дві перші ноти такту 5
мали би виконуватися як у такті А\ до \ ci-бемолъ. Тут, певно, помилка співа
чок (або транскриптора). За нижнім голосом ладова структура виявляє три' тоніку. Цю архаїчну основу було розспівано з верхнім виводом, який вводить
у наспів інтонації мінорного тризвуку (1-2 такти). Таким чином, маємо у цьо
му наспіві різні стильові нашарування: язичницьку архаїчну основу і елемен
ти гомофонно-гармонічного мислення (А. /.).
191. Нашого кума, нашого кума хата на помості. Д
(5+5+6)+(4+4+6)
1. Нашого кума (2) хата на помості.
Приймай, куме, (2) свої ранні гості.
2. Ой приймай, куме, (2) коли маєш приймати,
Коли ті сі дав Боженько цього дочекати.
Хрестинні пісні, с. 79. Зап. Ірина Подоляк 7 липня 1993 р. в с. Річ
ки Жовківського p-ну Львівської обл. від Дацько Єви, 1922 р. н., освіта
З класи.
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192. А в нашого кума на подвір’ї береза. Е
(6+6)2
1. А в нашого кума
На подвір’ї береза (2).
Не піду додому, (2)
Бо я ще твереза.
2. А в нашого кума
На подвір’ї калина. (2)
Не піду додому, (2)
Бо я ще не п’єна.

Хрестинні пісні, с. 135. Зап. Наталя Помірко 31 липня 2002 р.
у с. Бортятино Мостиського p-ну Львівської обл. від Павлів Марії Сте
панівни, 1929 р. н., освіта 7 кл.
193. Коло млина, млина

(6+6)2
Коло млина, млина
Зацвіла тернина.
Гей, у мого кума
Солодка гостина!
Запис Дмитренка М., с. 188. Подається за вид.: Хрестинні пісні,
с. 83.
194. “Хрестинна”
У другу неділю по уродинах грає музика на зичене родини. Наступна ме
лодія — на поздоровлення матки (з коментаря О. Кольберґа):
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Кольберґ О. Покуття-І, с. 213, № 101, с. Серафинці, пов. Городенка, Галичина.
У перших чотирьох тактах простежуються прикмети складочислення
(4+4+5) і ритмічної моделі (J J J J J J J J J J J J J).
В інтонаціях та побудові ритмомелодики прослуховуються ознаки колис
кової пісні. Зокрема, експонуються мелодичні звороти, властиві для заколи
сувань: “погойдування” музичних поспівок в мелодіях, такти 1-2, 5-6, 8-926.
Цей наспів — ще один доказ того, що між деякими хрестинними й колиско
вими існує інтонаційне зближення (А. /.).

26Порівн. мелодичні контури в піснях № 338 “Ой ти, коте, не гуди”, № 356 “Колиш ми ся, колиш, колисочко нова” з розділу “Пісні при колисці” нинішньої добірки.

Бесідні пісні
(на хрестинах і похрестинах)
Бесідні пісні обіймають як родильну, кумівську тематику, так і різного
змісту застільну частину співів на хрестинах. Значна частина цих пісень ви
никла в умовах родильних, хрестинних, весільних та інших побутових обста
вин. За змістом це різні пісні, але завжди слід брати до уваги їх гедоністичні
функції (спрямовані на емоційне вдоволення) в різних обрядових та необрядових ситуаціях. Бесідні пісні є важливим складником побутового спілкуван
ня, незалежно від їх тематики та обставин. Але у випадку згадування кумів
у текстах виникають незаперечні підстави вважати такі пісні органічною час
тиною хрестин і похрестин.

195. Ой поки я воли мав, то поти я кумував. А
•^= 132

1.Ой по - ки

(4+3)2+(4+3) (1111 +112)2+(2222+114)

я

то

во - ли мав,

по - ти

ку - му

по - ти

1. Ой поки я воли мав,
То поти я кумував. (2)
2. По всім селі кумував,
То з кумами пив-гуляв. (2)
3. Тепер же я приопав,
Тепер же я кум не став. (2)
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я

ку - му - вав,

4. Як не стало волів,
То чорт забрав всіх кумів. (2)
5. — Ходім, жінко, на місто
Та продаймо намисто. (2)
6. Та продаймо намиста,
Та купимо волівства. (2)
7. Як купили волівство,
Здибається кумівство. (2)
8. Кум до кума: “Добрий день!”
Кум на кума: “Кум добрий!” (2)
9. Кум ся з кумом вітає
Та й за куму питає. (2)

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 704-705.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 359, 508.
196. Та й доким си й добри мау, я с кумами пиу, гуляу. Б
(4+3)2+(4+3)2

(1111+112)2+(1111+112)2
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1. Та й доким си й добри мау1,
Я с кумами пиу, гуляу.
1Кожен рядок співається двічі.
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2. Та як жи я й приопау,
Кум мене си відцурау.

Роздольський — Людкевич, т. 21, № 350, с. Добрівляни, пов. Заліщики.
197. Ой Микито, Микито, чи с рілля на жито. В
Andante
(4+3)2+( 1r+4+З) Модель ритму у зменшенні (1111+112)2+(2г+1111+224)
і

7 ^ 1
Ой Ми - ки - то,

І ^ Т

я........

чи

Ми-ки - то,
чу

є

ріл - ля

на жи - то?

^

-U s
Гей,

чи є

ріл -

Ой Микито, Микито,
Чи є рілля на жито?
Гей, чи є рілля на жито?

Квітка К Українські народні мелодії. Збірник, № 456(573). Від
Данила Мовчана з Трипілля.

198. Ой Микита, Микіто, да й нема роду на жито. Г

J= 9 0

(4+3)3 Модель у зменшенні (1111+112)3
їх

І.Ой

Ми - ки - та,

да и не-ма ро - ду

Ми-кі - то,

і

1—
■mJ

s
тро-хи

m
п’є,

rN

F
,ZMH..0

2.Дай напше-ни-цю

Ми - кі - та

щ

на жи - то.

9—
гу - ля - є.

З.Як Ми - кі - та
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---

w'' 1* ....... “
то - ді час-то

4 ^ —
зна - ли

f r f W T r .. Ff V r

о ........
куг- му - вав.

4.Мав він
іВар. 1)

во - ли

Ґ П

Г-

ро - га - ти,

г_ г -.Я[ — —, .лЛІ
—
Г
.......
^
* ' ^ ' і ^.....
ку - ми
ба - га - ти.
не - ма - ро - ду
на жи - то.
1. Ой Микита, Микіто,
Да й нема роду на жито. (2)
2. Да й на пшеницю трохи є,
Микіта п’є, гуляє. (2)
3. Як Микіта гроші мав,
Тоді часто кумував. (2)
4. Мав він воли рогати,
Знали куми багати. (2)
5. Як не стало вже волів,
То й не стало кумов’їв. (2)
6. Да й Микитини куми п’ють,
Да й Микіти не зовуть. (2)
7. — Ходім, жінко, ми сами,
Як не кличуть нас вони. (2)
8. Пошли куми убогі, —
Поставали в пороги. (2)
9. Усім чарки наливають,
А Микіту все минають,
Да й Микіту минають.
10. — Ходім, жінко, додому
Да й не скажем нікому. (2)
11. Да й ходім, жінко, у місто,
Да й продам, жінко, намисто. (2)
12. Да й вторгуєм рублів сто,
Да й купимо волів сто. (2)
13. — Стали волив купувать,
Стали куми прибувать. (2)
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14. — Да здоров, здоров, Микіта-кум,
Де ж ти гроші роздобув? (2)
15. — Тобі ж, куме, ни казать,
Де мені грошів добувать. (2)
16. Да й багату жінку Бог дав,
То я й грошів добував! (2)
Зап. 1926 р. М. Гайдай у Києві (на Оболоні) від Кузьми Борковського, 50 р. // Фонди ІМФЕ 8 ^ /3 4 6 , № 228.
Записувач узяв до-дієзи в дужки, що може означати їх альтернативне
вживання або нечітке інтонування. Ця імпровізаційно-розвинена мелодія збе
рігає діатонічну основу музичного мислення (А. /.).
199. Як колись я кумував, на три селі посилав. Ґ

J = 90
1.Як

я

(4+3)3

ко - лись ку - му - вав,

на

три

се

£

лі

се - лі

2)

і)

на

три

(1111+112)2+(2222+224)

по -

си

-

лав.

1. Як я колись кумував,
На три селі посилав. (2)
2. Як я тепер приопав,
Кум ся мене відцурав. (2)
3. Ой кажу я до жони,
Шо є в кума хрестини. (2)
4. Шо є в кума хрестини,
Кум не прислав дитини. (2)
5. Ой кажу я до жони:
— Ходім, підем хоць сами! (2)
6. Як приходим до хати,
Кум не хоче вітати. (2)
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по - си - лав,
р. 1) 2)

7. ХоУдім, жінко, додому,
Та й не кажім нікому. (2)
8. Шо ми в кума бували,
З кумом ся не вітали. (2)
9. Скидай, жінко, намеисто,
Та й ходімо на місто. (2)
10. Та й ходімо на місто,
Та й купимо волив сто. (2)
11. На сто волів сторгував,
А де ся мій кум узяв. (2)
12. З кумою ся витає,
А кума ся питає: (2)
13. — Де ти, куме, грошей взяв,
Шо сто волів сторгував? (2)
14. — Лихо парив твою ма!
Моя жінка не кума. (2)
15. Моя жінка не кума,
В мене кумів тут нема. (2)
16. В мене куми за столом
Частуються мед-вином. (2)
17. А кум з того сорому
Та й поїхав додому. (2)
18. Післав жінку за вином,
А сам пішов за кумом. (2)
19. — Давай, жінко, мед-вина,
А я приведу кума. (2)
20. Будем пити, гуляти,
Похрестини справляти. (2)
21. Сидять куми за столом,
Частуються мед-вином. (2)
22. Ой кум кума обійняв,
Похресника дарував. (2)
23. Цю корову рабую
Похреснику дарую. (2)
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24. Бодай же він здоров жив,
На весілля шоб просив. (2)
25. А ту другу, рижую,
На весілля переп’ю. (2)
Зап. 1937 р. М. Гайдай у с. Комарівці Барського р-ну на Вінниччи
ні від Івана Йвановича Бондаря, 73 р. // Фонди ІМФЕ 8-3/182, № 126.
200. Ой куме, куме, добра горслка. А

J. =56

,

f t Р Г' -р 1f ( р

г

(5+5)2

^

І.Ой ку-ме,ку - ме, доб-ра го-рєл- ка,

(11121)4

РIP р Р r
бу-де-мо пі-

ті

до по не-дїел - ка.

1. Ой куме, куме, добра горєлка,
Будемо піті до понеділка.2
2. Од понеділка аж до вувторка,
Ой куме, куме, добра горєлка.
3. Поженем, куме, ми всю череду,
Вип’ємо, куме, ще й у середу.
4. Помиєм, куме, миски і ложки,
Вип’ємо, куме, ще й в четвер трошки.
5. Вийдемо, куме, ми на гуліцю,
Вип’ємо, куме, ще й у п’ятницю.
6. Поробим, куме, ми всю роботу,
Вип’ємо, куме, ще й у суботу.
7. Наложим, куме, чисту поспелю,
Вип’ємо, куме, ще й у нед/елю.

Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 80. Зап. Г. Похилевич 21.07.99 в с. Тиневичі Великі, гм. Нарва, пов. Гайнівка від Савицької Ніни д. Лукаша, 1951 р. н., Свентоховської Ольги д. Лукаша,
1948 р. н., та Франківської Валентини д. Лукаша, 1934 р. н.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 450-453.
2Другий рядок співається двічі.
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201. Ой куме, куме, добра горєлка. Б.

J. =68

(5+5)2

(11121)4

E f 9 ІР"Р
Ой ку-ме,ку- ме, доб-ра го-рєл-ка,

бу-де-мо пі - ті

до по-не-д/ел- ка.

Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 81. Зап. Г. Похилевич 25.07.99 в с. Орішково, гм. Гайнівка, пов. Гайнівка від Оверчук Ніни д. Івана, 1941 р. н. (уродженки с. Поплічна, гм. Кліщелі, пов.
Гайнівка.

і1=168

202. Ой куме, куме, добра горілка. В
(5+5)2

т
І.Ой ку-ме, ку-ме, доб-ра го - ріл - ка,

т

ви-пий-мо, ку-ме, щез по-не діл-ка.

1. Ой куме, куме, добра горілка,
Випиймо, куме, ще з понеділка3.
2. Складемось, куме, грошей по сорок,
Вип’ємо, куме, ще у вівторок.
3. Продаймо, куме, ожереду,
Вип’ємо, куме, ще і в середу.
4. Продаймо, куме, миски та ложки,
Випиймо, куме, ще й в четвер трошки.
5. Продаймо, куме, рябу телицю,
Випиймо, куме, ще і в п’ятницю.
6. Складаймо, куме, всяку роботу,
Випиймо, куме, ще і в суботу.
7. Щоб добрі люди нас не судили,
Випиймо, куме, ще і в неділю.
8. Від понеділка до понеділка
Випиймо, куме, добра горілка.

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 517-518.
3Другий рядок співається двічі.
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203. Он куме, куме, добра горівка. 1
J' = 180 Весело
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1* ’

бу - де - мо

(11121)4

і
jr r f

до по - не- дів - ка.

1. Ой куме, куме, добра горівка,
Будемо пити до понедівка. (2)
2. Від понедівка аж до вівторка,
Ой куме, куме, добра горівка. (2)
3. Продайте, куме, усю череду
Нап’ємся, куме, іще в середу. (2)
4. Продайте, куме, і все тепер,
Нап’ємся, куме, іще в четвер. (2)
5. Продайте, куме, свою телицю,
Нап’ємся, куме, іще в п’ятницю. (2)
6. Продайте, куме, свою роботу,
Нап’ємся, куме, іще в суботу. (2)
7. Продайте, куме, усю надію,
Нап’ємся, куме, іще в неділю. (2)

Хрестинні пісні, с. 144. Зап. Ганна Сокіл 9 липня 1993 р. в с. Шкло
Яворівського p-ну Львівської обл. від Ірини Петрівни Цікалишин,
1919 р. н. Мел. розшифрувала Ірина Федун.
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204. Ой пані кумо, добра горілька. Ґ
Moderato

(5+5)+(4+4+5)

(11112+11112)+(1111+1111+11112)

ф к р р р р г ір р*р р г е р р р Jy i p p
І.Ой па - ні ку-мо,

доб-ра го-ріль-ка,

до по - не-діль- ка,на-пий-мо - ся,

на-пий-ме-ся,

па-ні ку-мо,

па-ніку-мо,

до по - не-діль- ка.

1. Ой пані кумо, добра горілька,
Напиймеся, пані кумо, до понеділька. (2)
2. Од понеділька аж до вівтірка
Напиймеся, пані кумо, добра горілька. (2)
3. А од вівтірка аж до середи
Напиймеся, пані кумо, бо-сме терезви. (2)
4. А од середи аж до черверга
Напиймеся, пані кумо, бо нам так треба. (2)
5. А од четверга аж до п’ятниці
Напиймеся, пані кумо, ми не п’яниці. (2)
6. А од п’ятниці аж до суботи
Напиймеся, пані кумо, бо-сме з роботи. (2)
7. А од суботи аж до неділі
Напиймеся, пані кумо, за доброй хвилі. (2)

Народні пісні з Галицької Лемківщини, № 228-а, с. Ганчова, пов.
Горлиця, співала війтиха Анна Мигдаль, 40 р.
На прикладі моделі, основаній на двоїчному коді, виразно проступає ар
хетип у парному ритмі. Усе інше в цій групі варіантів, в тому числі третні
ритми, а також мазуркові (3-4 такти), виникає через варіювання ритмічно
го архетипу. Порівн. цей наспів із попередніми цієї групи (№№ 200-203. —

А. І.).
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205. Ой куме, куме, добра горілка. Д
(5+5)2
1. Ой куме, куме, добра горілка,
Будемо пити до понеділка. (2)
2. Від понеділка аж до вівтірка,
Ой куме, куме, добра горілка. (2)
3. Продайте, куме, свою череду,
Нап’ємся, куме, іще в середу. (2)
4. Продайте, куме, миску і ложку,
Нап’ємся, куме, ще й в четвер трошка. (2)
5. Продайте, куме, свою телицю,
Нап’ємся, куме, ще й у п’ятницю. (2)
6. Кидайте, куме, свою роботу,
Нап’ємся, куме, ще й у суботу. (2)
7. Покиньте, куме, свою надію,
Нап’ємся, куме, ще й у неділю. (2)
8. Ой куме, куме, куму любіте,
На другий рочок знов нас просіте. (2)
9. Ой куме, куме, куму кохайте,
На другий рочок кстини справляйте. (2)

Хрестинні пісні, с. 145. Зап. Софія Мурин 2 листопада 2001 р.
у с. Шкло Яворівського p-ну Львівської обл. від Марії Козак, 1952 р. н.
та Марії Корабель, 1933 р. н.

206. Ой куме, куме, добра горілка. Е
(5+5)2
1. Ой куме, куме, добра горілка,
Будемо пити до понеділка. (2)
2. Від понеділка аж до вівтірка,
Ой куме, куме, добра горілка. (2)
3. Ми п’ємо, куме, усю середу,
Проп’ємо, куме, усю череду. (2)
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4. Ми п’ємо, куме, ще й у четвер,
Проп’ємо, куме, усьо тепер. (2)
5. Ми п’ємо, куме, ще й у п’ятницю,
Проп’ємо, куме, одну телицю. (2)
6. Ми п’ємо, куме, ще й у суботу,
Проп’ємо, куме, усю роботу. (2)
7. Ми п’ємо, куме, ще й у неділю,
Проп’ємо, куме, усю надію. (2)
8. Ой куме, куме, що ми зробили,
Ми цілий тиждень горілку пили. (2)

Хрестинні пісні, с. 146. Зап. Наталія Помірко 31 липня 2002 р.
у с. Бортятино Мостиського p-ну Львівської обл. від Марії Степанівни
Павлів, 1920 р. н., освіта 7 кл.
207. Поздоров, Боже, мого кумойка з білими ручийками. Є
7.(5+5+7)2 2.(6+6)2
1. Подоров, Боже, мого кумойка з білими ручийками,
Ой що ми п’ємо та й гуляємо за його мислойками.
2. Ой куме мій, куме, куме мій хороший,
Напиймось горілки, хоч ни маєм гроші.
3. Ой єсть у нас гроші, та все бумажками.
Ой но ми міняєм за ворожийками.
4. Ой куме мій, куме, добрая горілка.
Ой будемо пити та й до пониділка.
5. Ой а з пониділка та й до йо вовтірка.
Ой куме мій, куме, добрая горілка.

Д ем ’ян Г. Українська фольклористика в Галичині. Зап. 1993р.
у с. Велика Груша Любешівського p-ну Волинської обл. від Іванюк
. Ганни, 1932 р. н. Передрук із зб. Хрестинні пісні, с. 96.
Відмінний від попередніх варіантів зразок: замість типової структури
(5+5) тут (6+6). А рядки першої строфи взагалі мають трисегментну будо
ву (5+5+7), яка також характерна для бесідних та хрестинних, але в такому
разі вони цілком побудовані на трисегментності. Отже, тут можна вбачати
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контамінацію форми, але невідомо, під які наспіви ця пісня виконувалася:
один наспів не може обслуговувати різні за структурою тексту строфічні фор
ми (А. /.).
207а. Ой кумцю, кумцю, добра горілка. Ж
^ =

132-142

СОГО

(5+5)2

J 'J 'r Jmp p p r

(11121 + 11121)2

JV 'JV 'J J4I

І.Ой кум-цю,кум-цю, доб-ра го-ріл- ка,

бу-де-мо пи - ти

до по-не-діл- ка.

1. Ой кумцю, кумцю, добра горілка,
Будемо пити до понеділка4.
2. Ой з понеділка аж до вівтерка —
Ой кумцю, кумцю, добра горєлка!
3. Продаймо, кумцю, всеньку череду,
Вип’ємо, куме, аж у середу!
4. Продаймо, кумцю, ложки і миски,
Вип’ємо, кумцю, в четвер ще трішки!
5. Про^Ійме^, кумцю, рябу телицю,
Вип’ємо, кумцю, ще й у п’ятницю.
6. Покиньмо, кумцю, всеньку роботу,
Вип’ємо, кумцю, ще й у суботу.
Зап. Л. Іваннікова 2.04.2009 р. у Луцьку на фольклорному фестива
лі “Берегиня” під час виступу фольклорного колективу Луцької школи-гімназії № 14 (батьки й діти). Наспів транскрибував А. Іваницький.
208. Вишні-черешні розвиваються. А
Andante

f t , j. Л
1.Виш - ні

- че -

(5+5)2

J. їм
реш - ні

J

' П М '

роз - ви - ва - ють - ся,

4Другий рядок повторюється двічі.
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(11211)4

си - нє

' П*

о - зе - ро

1. Вишні-черешні розвиваються,
Синє озеро розливається5.
2. Через тин вишня похилилася,
Кума з кумою посварилася.
3. — Тобі яблучко, мені грушечка,
Не сварімося, кумо-душечко!
4. Тобі яблучко, мені зернятко,
Не сварімося, кумо-серденько!

Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу, с. 160. Пісня
з Миропілля Звягельського повіту.
Вар. “Радзінная паззія”, с. 407-413.
Наспів має несподівану ладову структуру: в ньому приховано архаїчну
першооснову — пентатоніку ре2-сі-ля-соль-мі. Тон фа-дісз є пізнішим яви
щем — локалізованим прохідним на короткій ноті (шістнадцятка). (А. /.).
209. У бору сосна похилилася. Б
[Moderato]

У

бо - ру

(5+5)2

сос - на

по-сва - ри - ла-ся,

по - хи - ли - ла - ся,

ку-ма зку-монь-

ком

( 11211)4

ку-м а з ку - монь-

по-сва - ри - ла - ся.

У бору сосна похилилася,
Кума з кумоньком посварилася. (2)

Народні пісні в записах Лесі Українки т аз її співу, с. 160-161.
5Парні рядки співаються двічі.

ком

Вар.: “Радзінная паззія”, с. 101, 104, 108. Див. коментар до попередньої
пісні (А. /.).
209а. Льипа з(и) льипою похильилася. В
^ = 104 Бадьоро, ритмічно

(5+5)2
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ла - ся,

ку-ма с ку - мо-н(і)ком

1. Льипа з(и) льипою похильилася,
Кума с комонь'ком посварилася6.
2. Ой за вущо то, да за якеє,
Чи за яблуко да й садовеє?
3. Чи за яблуко да й садовеє,
Чи за дітят(и)ко да й крищонеє?
4. Ви ж(і) не бийтеся, не сваритеся,
Ви ж(і) тим(и) яблуч(и)ком подилитеся.
5. Ви ж(і) тим(и) яблуч(и)ком подилитеся,
Ви з тим(и) дітят(и)ком помиритеся.
Диск “Зелений шум Полісся”, “Арт екзистенція”, K., 2002, № 16.
Погориння, с. Рудня Дубровицького p-ну Рівненської обл. Виконавиця
Тверда Мотрона Романівна, 1919 р. н. Співається на хрестинах. Зап.
28.05.1991 p. І. В. Клименко. Транскрибував А. І. Іваницький.
6Другий рядок співається двічі.
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Виконання виразно-архаїчне, з мелодичною варіативністю та вільним
ставленням до інтонування. Чітко пульсує ритм вісімками. Ладову основу
становлять опори на ля малої октави та ре першої. З аналітичного порівнян
ня мелодій 208, 209/а, 210 випливає на перший погляд зовсім несподіваний
(для емпіричного погляду) висновок про ангемітонну архаїчну першооснову
наспіву. Пентахорд з субсекундою і численними альтераціями й мікроальтераціями виявляється ні чим іншим, як “розспівно-зашифрованим” варіантом
описаної вище структури пісні № 208. Усі альтерації припадають на ритмічно
слабкі, отже, формотворчо індиферентні ділянки основного ритмічного пуль
су, який відбувається вісімками. Це або друга шістнадцятка а то й тридцять
друга відповідної вісімки, або шістнадцятка з тріольної групи. Не альтеруються тони, які й утворюють ангемітонну основу: соль, ля малої, до, ре, мі
першої октави. У поєднанні приголосної л з голосною и співачка використо
вує м’яке л'=ль=льипа(А /.).
210. Через тин сосна спохілилася. Г
(5+5)2

1= 50

Ритм у подвійному зменшенні (11211)4

!)

З

do
І.Че-резтен

сос-на

у -Л т _ -г

2)
І И І - >

по - сва - ри - ла-ся. 2.Ой за що ж

ГГ

...г

Та за яб - луч-ко,

т
за

г а ? -1 г

спо-хі-ли - ла - ся,

ку-ма

и

з ку - моч-ком

з
- !> > , )
во - ни

по-сва-ри

т

-

ли - ся?

т

за
вин - не-сень- ке(м),
Вар. 1)
2)

йа

за

яб - луч-ко(м),

p r / u r r rjYiECfS

вин-не - сень-ке.

1. Через теин сосна спохілилася,
Кума з кумочком посварилася.
2. Ой за що ж вони посварилися?
Та за яблучко, за виннесеньке(м),
Йа за яблучко(м), за виннесеньке.
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Зап. 1926 р. М. П. Гайдай у м. Браїлов на Поділлі. Співала Мотря
Яремишина //Фонди ІМФЕ, 6-3/69, арк. 26-27, № 73.
Ладова архаїчна основа мелодії пентатоніка — див. коментар до пісні
№ 208. Але порівняно з № 208, в № 210 пентатонічна основа діатонізована
настільки, що наспів все ж слід зарахувати до діатонічних. Група варіантів
№№ 208-213 подає цінний матеріал для міркувань про шляхи розвитку му
зичного мислення від ангемітонної архаїки до діатоніки. Тобто, не виклю
чено, що П. Сокальський був правий, вважаючи ангемітоніку (він писав про
пентатоніку) більш давнім явищем в розвитку ладового мислення, аніж діа
тоніка7 (А. /.).
210а. Хто косит іде, хто горат іде. Ґ
V

Ы
Т

2 )3 )

1)

(5 + 5 )2

\/

г - Т -

*J г
Х то

ко

і

сит

-

Де,

hI.

хто

го

-

р;

ат
1 В ар.

ІІ2 .

по

ба

і
1)

-

а

де,

н а іш

2 ;)

-

бу

йде,

-б у

-

к с и м -к о

4)

w т ш
- ...
1

у

1

—

М а

3 )
■

§ 1 С-Г 1
дай

J 1

-

(1 1 2 1 1 ) 2

«н

U — 11---------

1

йде.

Хто косит іде, хто горат іде,
А наш Максимко дай по бабу йде. 2
Зап. 1924 p. К. Квітка у м. Коростені Житомирської обл. “Співала
літня жінка із села Іскорости, нині — передмістя Коростеня. Пісня ви
конувалася на “бесідах” з нагоди народження немовляти”. Друкується
за виданням: Квитка К Избранные труды, т. 1, с. 204.

7Аналізуючи мелодію пісні “А вже весна, а вже красна”, П. Сокальський писав:
“Її можна було б усю зіграти на чорних клавішах фортепіано, коли б не прохідні ноти
(g1у 2 такті і в 3-му, a cis2 в передостанньому), які проте можуть бути проігнорова
ні без усякої зміни складу й характеру пісні (як нами зазначено нотами нагорі) [над
нотним прикладом]. Може бути, вона так і співалася в давнину”. — Сокольский П. П.
Русская народная музыка... — X., 1888, с. 52.
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211. А ми, кумонько, не гнівімося. Д
Помалу

(5+5)2
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1. А МИ, кумонько, не ГНІВІМОСЯ,
Винним яблучком ПОДІЛІМОСЯ. (2)
2. Тобі — яблучко, мені — зернятко,
Не гнівімося, моє серденько. (2)
3. Щука-рибонька — то для кумонька,
Що карасики — для кумасики,
А що окуні — то для бабуні.
Зап. А. М. Кудрицька 1922 р. в с. Овечаче Бердичівського пов. на
Київщині. Співала Дарка Нагірна //Фонди ФМФЕ, 6-4/110, текст арк.
37, мел. арк. 119. В рукопису зазначено: “Хрестинна пісня”.
211а. У неділеньку заранесенько. Е
(5+5)2 (11211)4
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У неділеньку заранесенько
Пуд йшов Павел пуд аконечко.
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Зап. 1923 р. К. Квітка в с. Стольному Чернігівської обл. з голо
су 78-річної жінки. Виконувалася на “бесідах” (учтах), які збирали
ся з приводу народження немовляти. Подається за вид.: Квитка К.
Избранные труды, т. 1, с. 202.
Приміт К. Квітки: “Варіації (...) не пов’язані поміж собою; після
варіацій, що відбувалися у 8-9 тактах, у 10 такті частіше відновлювалася
послідовність до—ре, показана у запису основного наспіву”.
Темп не вказано, текст подальших строф відсутній (А. /.).
212. Посварилася кума з кумочком. Є

J = 176

(5+5)2

Дійсний ритм (11111 + 12112+11111 +11222) = архетип (11211)4

—
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1. Посварилася кума з кумочком
За виннеє та за яблучко.
2. — Не сварімося, помірімося,
Винним яблучком поділімося.

Танцюра Г. Т. Народні пісні про породіллю, арк. 5, мел. “Біжить,
біжить та бабусенька”. Зап. 1922 р. від Явдохи Зуїхи.
Співачка використала той же наспів, що і в пісні “Біжить, біжить та й ба
бусенька” (№ 75). Але прототипом даної пісні є 5-складова структура текстово
го сегмента і архетип ритму “об’єднання з дробленням” (див. схему над нотним
станом, а також мелодії,4 —Г, №№ 208-211). Див. коментар до пісні № 75 (А. /.).
213. Ой в бору сосна вививається. Ж
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1. Ой в бору сосна вививається,
А кум з кумою напивається. (2)
2. — Ой ти, кумонько, ти, голубонько,,
Прийди до мене в неділю вліті,
У мене вліті — ранкові квіти.
3. Вишні-черешні розвиваються,
Щуки-рибоньки вививаються. (2)
4. А що рибонька, то для кумонька,
А що плотиці — для положниці. (2)
5. А що окуні, то для бабуні,
А що линоньки — для дитиноньки.

Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 250-251. Зап. 1978 р. М. Прокопчук в с. Обич Шумського p-ну Тернопільської обл. від Віри Єзерської,
1921 р. н., освіта 4 кл. Мелодія з архіву С. Стельмащука.
Архетип наспіву безумовно Л J Л , на цій базі відбувається осучаснення:
вжито третну ритмізацію у вальсовому метрі разом з епізодичним застосу
ванням ритму мазурки (такти 3,7,11) (А. /.).
214. Через сад вишня похилилася. З
(5+5)2
Через сад вишня похилилася,
Кума с кумоньком посварилася —
За мале ситце, за малесеньке.
Не сварімося, помирімося,
Винним яблучком поділімося, —
Міні яблучко, тобі — зернятко,
Не сварімося, куме, серденько.
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Ти ж мій кумоньку, срібний удоньку,
Прибудь до мене три рази в літі,
А в мене виноград в квіті.
А щука-риба викидається,
Кума кумонька сподівається.
А що щуконька — то для кумонька,
А що карасі — то для кумасі.

Етнографічні матеріали, записані В. Г. Кравченком на Волині,
с. 82. Зап. 1889 р. у с. Никонивка Солотвинської волості Житомир
ського повіту від дячихи Супруновички. Передруковано із збірника:
Хрестинні пісні, с. 141.
Напевно, це контамінація трьох фрагментів різних за змістом пісень, але
однакової структури (А. /.).
215. Було в нас в коморі жито

J= 102

(8+8)+П(7+8+8) (1111 2222)2+П( 112 1111+1111+1111+1111 2222)
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1. Було в нас в коморі жито8
І ти пив, і я пила,
Ти казав, а я носила, —
Виносили все до жида.
8Спочатку повторюється 1-й рядок, а потім — 2-4-й.
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2. Була в нас в коморі гречка.
І ти пив, і я пила,
Ти казав, а я носила, —
Виносили до зернечка.
3. Були в нас в коморі кури.
І ти пив, і я пила,
Ти казав, а я носила, —
Виносили все до Сури.
4. Були в нас в коморі яйця.
І ти пив, і я пила,
Ти казав, а я носила, —
Виносили все тій Хайці.

Історична Хотинщина, с. 210. Зап. 18.08.1985 р. в с. Нелипівці
Кельменецького p-ну. Співали Гулей Борис, 64 p., Думанська Валенти
на, 58 p., Твердохліб Петро, 81р. Бесідна.
216. Муж мене не б’є та й ня не сварить
J=84
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1. Муж мене не б ’є та й ня не сварить,
Головко моя, чого мя болить? (2)
2. Муж мене не б ’є, горівку не п’є,
А я, молода, нап’юся сама. (2)
3. А я, молода, нап’юся сама,
Як йшла, та й піду до коршми сама. (2)
4. Прийшла до коршми, сіла на лавку:
— Давай, шинкарко, готівки кварту! (2)
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5. Шинкарка дає, на встілку кладе:
— Дивися, жінко, — чоулоувік твій йде. (2)
6. — Та най він іде, я са не бою,
Я цу готівку хлопцам роздаю. (2)
7. Йду до Дунаю та й подивлюса,
Куплю румнянцу, нарум’янюса. (2)
8. Куплю румнянцу й нарум’янюса —
Може, хоть кому сподобаюса? (2)

Історична Хотинщина, с. 210. Зап. 18.08.1988 р. в с. Топорівці Новоселицького p-ну Чернівецької обл. від гурту: Гарасим Наталя, 41 p.,
Корбут Соломія, 48 р (виводить), Костюк Олександр, 32 p., Хабуля
Фрозина, 63 р. (зачинає). Співається на бесідах.
217. Чоловічи, чоловічи, ти дай міні раду
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1. Чоловічи, чоловічи, ти дай міні раду,
Бо я з твоми коноплями навіки пропаду. (2)
2. Ни сама я пряла — кума помагала,
То за хліб, то за сіль, то за кусок сала. (2)
3. — Кума моя, кума, підем жати пшеницю,
Бо як прийде зима, ни будем їсти паланицю. (2)
4. Пішла кума в поли та як стала жати:
А жиебій коле мене дуже в руки. (2)
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5. Пішла кума до куми та й проси6муки,
А кума за миску та й пішла до муки. (2)
6. Та й пішла до муки та й прийшла без муки:
Кумо ж, я до муки — а жиебій до руки. (2)

Історична Хотинщина, с. 210. Зап. 28.08.1986 р. в с. Селище Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від Докії Писларь, 75 р.
Порушення складочислення свідчить, що співачка підзабула пісню і по
чала її “імпровізувати”. Моралізаторська тематика, однак, робить цей текст
особливо цінним: у фольклорі не так багато зразків дидактично-повчального
спрямування. Наспів, широко відомий з текстом “Несе Галя воду”, дуже по
ширений в Бесарабії. Нерідко він вживається як вільнозамінний і трапляється
в ліриці, баладах, сучасних перетекстівка. Пісня співається на бесідах (А. І.).
218. Ой учора в куми і сьогодні в куми. А
(6+6+1 г)+(6+6)

М к к
J
Ф *r J У

.....

d .. І.Ой у - чо - равку-ми,

І

1 % . . ь, j | J L Д _ .
1 Н 1— Р - J
i j J -ф
гей!

Ой ко-лись

я

J
ку - му

(112112+112112+4г)+( 112112)2

=¥=
сьо

и

ГОД - ні в ку- ми,

-- ч ^

та й до се - бе

1. Ой учора в куми,
І сьогодні в куми, гей!
Ой колись я куму
Та й до себе зазову.
2. Піду я в вишневий сад
Та назнаю горобця, гей!
Та найму я два стрільця,
Щоб забили горобця.
3. А пір’ячко в подушок,
А сало в горщок, гей!
А отробку відберу
Та начиню ковбасу.
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фа
за - зо - ву.

— -1*
1

4. Ой продам я рило
Та куплю горілки барило, гей!
Ой продам я груди
Та куплю я все блюди.
5. Ой продам я груди
Та куплю я все блюди, гей!
Отоді я куму
Та й до себе зазву.
6. Та засядю куму
За дванадцять столів, гей!
Та покладу горобця
На дванадцять блюдів.
7. — Ой їж ти, кума,
Не засалювався, гей!
Не засалювався,
Не ображувайся.
8. І в рукава не бери,
І додому не неси, гей!
І додому не неси,
Своїх діток не дражни.

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 491-492.
Вар. “Радзінная паззія”, с. 275-309.
2 1 9 .1 учора в куми, і сьогодні в куми. Б
^ = 144

(6+6+1г)+(6+6)

(112112+112112+4г)+(112112)2

l- V p "
І.Ой у - чо - pa вку-м и

гей!

Ой ко-лись

і

я

ку - му
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сьо

ELr F Н
-

год - ні вку-ми,

та й до се - бе

за - зо - ву.

-ft

1. Ой учора в куми,
І сьогодні в куми, гей!
Ой коли ж я куму
Та й до себе зазву?9
2. Ой найму я стрільця
Та й застрелю горобця, гей!
Та й тоді я куму
Та й у гості зазву.
3. Ой продам я груди
Та й куплю блюди, гей!
Ой продам реберця
Та покуплю видел ця.
4. Ізварила горобця
На дванадцять блюдів, гей!
На дванадцять блюдів,
На дванадцять столів.
5. Аж тоді вже я куму
Та й у гості зазву, гей!
— їж, кумо, городця,
Не засалювайся, гей!
За пазуху не бери,
Своїм діткам не неси!

Жартівливі пісні, с. 662-663. Записав 1930 p. М. Грінченко.
Паспорт відсутній, але, порівнюючи з майже тотожнім варіантом А, мож
на припустити, що ця пісня зі Східного Поділля (А. /.).

93-4-й рядки співаються двічі, крім 5-ї строфи.
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220. Ой я вчора в куми, і сьогодні в куми. В
Помірно, грайливо

(6+6)2

(112112)4

--------—■

•У

Г) h J

>0

ф' І

1.Ой я вчо - ра в ку- ми,

се-

і сьо - год -на в ку- ми.

бе по - зву,

А на-зав-тра ку-му тай до

а на-зав-тра ку-му тай до

1. Ой я вчора в куми,
І сьогодні в куми.
А назавтра куму
Тай до себе позву10.
2. А я завтра куму
Тай до себе позву,
Ой а чим же куму
Та я буду пригощать?
3. Ой найму я стрільця,
Хай уб’є горобця,
А з того горобця
Я сім страв нароблю.
4. А з того горобця
Я сім страв наварю,
Насолю я сальця
Ще й ковбас начиню.
5. Насолю я сальця
Ще й ковбас начиню,
А із тих реберець
Я зварю холодець.
6. Та продам крильця я
Та куплю відерця,
103 ^ -й рядки співаються двічі.
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се - бе по - зву.

А у ті відерця
Ой наллю я винця.
7. І напилася кума,
І наїлася,
І додому вона
Забарилася.

Пісні зачарованої Десни, с. 38. Записано 1988 р. від фольклорного
ансамблю с. Вовчок Козелецького p-ну Чернігівської обл., керівники
Н. Литовченко та Н. Коваленко.
Ладова структура мелодії припускає подвійне тлумачення: як лад фрігій
ський, або як плагальний з опорами мі та сі. Останній варіант більш прийнят
ний, він вказує на розвиток мелодії навколо двох устоїв. Ладотворчим є ниж
ній голос (А. І.).
221. Ой просить кум кумасю. А
і 1= 168

l.(4+3)+(3+3)+(4+4)
2.(222+224) +(224+ 224)+(2114+2114)

т

І.Ой

про-сить

кум

ку - ма - сю.

А

R(4+4) + (4+4+3)
R(2222+2222) + (1111+1111+224)

на що?

На

т
на я - кий

день? На

су-бо - ту.

2. Ой

Бог зна-

£

f t - *
Бог

ві - да - є,

ко-ли та - я

ftсу - бо-тонь-ка

1. Ой просить кум кумасю.
А на що? На деньок.
А на який день? На суботу.
2. Ой Бог знає, Бог відає,
Коли тая суботонька буває.

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 490.
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бу

де-ньок.

Пісня має форму строфоїда у першому куплеті (три аналогічні музичноритмічні побудови з типологічно неістотними коливаннями у складочисленні). Друга строфа — дроблення з об’єднанням (симетричний 8-такт). Остан
ню побудову можна вважати також своєрідним приспівом. Див. повніший
варіант — наступну пісню “Ой просив кум кумоньку на вечорниці”, де запи
сувач означив цю побудову як Приспів (А. /.).
222. Ой просив кум кумоньку на вечорниці. Б
Помірно

ІМу

к

(4+3+5)2

кг -г -н

R(5+5)+(4+3+4...+4)

—1
—і

[fна ве-чор
- На по - не

ку - монь - ку
дни-нонь- ку/9

І.Ой про-сивкум
- На я - ку ж то
Приспів 1.

-

ни - ці.
ді - лок.

ЙЕі
Ой хто ж то зна-є, хто ж то ві - д а -є,

хтота-ко-ї дни-нонь- ки-по-не-діл- ка-

Приспів для 2-ї строфи

&
і вів-тір - ка -

до - че - ка - є. ... по - не-діл-ка
Приспів для 3-ї строфи

£
... по - не - діл- ка

і

Р Р IPі сРе - рГЕ
вів-тір-ка,
е-д и -

до - че

-

ка - є.

т
до - че - ка - є.

Приспів для 4-ї строфи

. по - не-діл ка

і вів-тір-ка,

і се-ре ди,

і чет вер - га - до - че - ка - є.

1. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На понеділок.

Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки — понеділка — дочекає.
2. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На вівторок.
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Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки — понеділка і вівтірка — дочекає.
3. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На середу.
Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки —
Понеділка і вівторка, і середи — дочекає.
4. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На четвер.
Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки —
Понеділка і вівторка, і середи, і четверга — дочекає.
5. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На п’ятницю.
Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки —
Понеділка і вівторка, і середи, і четверга,
І п’ятниці — дочекає.
6. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На суботу.
Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки —
Понеділка і вівторка, і середи, і четверга,
І п’ятниці, і суботи — дочекає.
7. Ой просив кум кумоньку на вечорниці.
— На яку ж то дниноньку? — На неділю.
Приспів:
— Ой хто ж то знає, хто ж то відає,
Хто такої дниноньки —
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Понеділка і вівторка, і середи, і четверга,
І п’ятниці, і суботи, і неділі — дочекає.

Жартівливі пісні, с.669-670. Зап. у 1952-57 pp. С. Стельмащук
в с. Скородинці Чортківського p-ну Тернопільської обл.
223. Послав мене мій миленький квасольку садити. А
^ = 108

р Г -|

(4+4+6)2

■J)
—• * J

І.По - слав ме не

(1111+1111+111122)2

= ..jr.
f F4

мій ми - лень-кий

ква-солъ-ку са -

ф.у ...%„? о
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Г\

•У------------- ф—у
а сам

- J j + J - - -0- -Ф- V
"■
пі - шов
із ку - мо-ю

до кор - шом-ки

1. Послав мене мій миленький квасольку садити,
А сам пішов із кумою до коршомки пити.
2. Посадила я квасольку та йду вже додому,
А заходю до коршомки — п’є милий з кумою
3. — Жінко моя, любко моя, іди ти додому,
Навари ти вечеряти, я прийду з кумою.
4. Наварила вечеряти, стала за стіною,
Подивилась у віконце — йде милий з кумою.
5. Накормила, напоїла, полягали спати,
А я стиха-потихеньку дала у двір знати.
6. На тім боці, на толоці, на тім перелозі
Закували куму з кумом в обидвії нозі.

Пісні Явдохи Зуїхи, текст с. 461, мел. с. 397.
Вар.: “Радзінная паззія”, 429-431.
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-Jпи - ти.

224. Післав мене мій миленький фасольку садити. Б

J =60
?05)

І.Пі-слав

(4+4+6)2 (1111+1111+111122)2

1)

ме - не мій ми

-

лень-кий

фа-соль - ку

са-ди - ти,
Вар. 1)

асам

пі-шов докорш-моч - ки й аск у -м о -ю

пи[ти].

чито-бі

1. Післав мене мій миленький фасольку садити,
А сам пішов до коршмочки йа с кумою пи[ти].н
2. Посадила я фасольку та йду я дудому.
Поверну я до коршмочки — п’є милий з кумой[у].
3. — Кумо ж моя, любко ж моя, шо буду робити?
Ни псуй міні миленького, с ким я буду жит[и]?
4. Поверну я до коршмочки та й стану в затінку:
Обіймає милий куму, як той пар’бок дівк[у].
5. — Іди, мила, додомочку, вари вечеряти,
Вари ж, мила, вечеряти, я прийду с кумой[у].
6. Суди-туди походила, вичерю зварила.
Нима мого миленького, вичеря застил [а].
7. Нима й мого й миленького, нима моїй квітки,
А я їго виглядаю, та ни знаю, відк[и].
8. Нима мого миленького, нима мої рожи,
А я їго виглядаю на синім пороз[і].12
9. Та як прийшов мій миленький, прийшов додомочку:
— Ой чи тобі, мій миленький, вичерю подат[и]?
10. Ой чи тобі, мій миленький, вичерю подати?
— Відступиса, вража дочко, бо підеш від хат[и]!
11. — Ой чи тобі, мій миленький, чи тобі простелити?
— Ой вступиса, вража дочко, буду й зараз бит[и]!
11Другий рядок співається двічі.
12“На синім порозі” на порозі із хати в сіни. Тобто, сінешній поріг (А. /.).
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Історична Хотинщина, № 211. Зап. 5.07.1984 р. в с. Василівка Сокирянського p-ну від Фросини Легкун, 65 р.
225. Кажуть люди, що я лиха, а я Василиха. В
J = 184

г

(4+4+6)2

т

г - г п

1.Ка - жуть

лю - ди, що я

Н

ли - ха,

а

і
я,

Ва - си - ли

гг

зроб-лю в по-лі

ро - бо-точ-ку,

(1111+1111+111122)2

йду до-до-му

Г\

-

~9------------- ---------- W
сти - ха.
сти - ха.

1. Кажуть люди, що я лиха, а я Василиха,
Зроблю в полі роботочку, йду додому стиха. (2)
2. Йду додому, йду додому з новими серпами,
А мій милий Василичок гуляє з кумами. (2)
3. — Годі, годі, Василику, з кумами гуляти,
Іди, іди на нивочку снопики складати. (2)
4. — Я їх не жав, я їх не жав, складати не буду.
Геть від мене, задрипана, бо ще й бити буду. (2)
5. — Ой хоч я же задрипана, то порядок вела:
Штири купи сміття в хаті, я на п’яту мела. (2)
6. Приїхали купці з Криму сміття купувати,
Дають мені штири злотих, я не хочу брати,
Хоче, хоче Василиха три рублики взяти.
7. Три рублики, три рублики та ще й сорок грошей,
Бо мій милий Васильочок чоловік хороший. (2)
8. Рають мені, рають мені, рають мені люди:
— Ой вивези сміття в поле, пшениченька буде. (2)
9. Ой вивезла сміття в поле, пшениця вродила.
Ой говорять добрі люди, що я господиня. (2)
10. Сюди-хіп, туди-хіп, за сміттячко вісім кіп,
А дев’ята кіпка, що вимела тітка. (2)
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ха,

If~

11. — Продай, продай, Василику, цю яру пшеницю
Та набери мені, милий, зелену спідницю. (2)
12. Сідай, сідай, мій миленький, сідай на ослоні,
А я буду кругом тебе плескати в долоні. (2)

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 453-^454.
Надзвичайно оригінальна пісня. Фактично вона складається з двох час
тин: за темпами й за характером мелодики. Коментарі в записувача відсутні.
Але очевидно, що перші 4 такти виконуються наспівно й повільно, наступ
ні — швиденько. Такі зразки в українському фольклорі трапляються, хоч їх
загалом дуже небагато. Наспів має ще одну визначальну (для розуміння дже
рел типології ритміки) рису. Такти 5-8 уособлюють, так би мовити, “чисту
модель” коломийкової структури. А перші 4 такти демонструють можливості
розспіву цієї структури. Таким чином, сам фольклор подає зразки того, що
свого часу К. Квітка вивів на рівень моделювання ритмоструктурної типоло
гії. І що зараз пропонується в покажчиках структури, а також подано в моде
лях над нотним станом {А. І.).
226. Напиймося, кумцю, тут. А
J = 120

Весело

<4+3)4

4 І З .М 1р J

-f

На-пий-мо - ся,

кум - цю,

(f1

тут,

$ J ' р1’ г1

ніж до не - ба

дій - де - мо,

бо на не - бі

по од - но - му

(1111 +112)4

г1
не

I

да - дут,

шар - не - мо!

Напиймося, кумцю, тут,
Бо на небі не дадут,
Ніж до неба дійдемо,
По одному шварнемо!

Хрестинні пісні, с. 151. Зап. Наталя Зубач 12 жовтня 1999 р.
У с. Коханівка Яворівського p-ну Львівської обл. від Наталії Григорів
ни Паньо, 1942 р. н., Анастасії Семенівни Фульмес, 1939 р. н. Мел.
транскрибувала Анна Черноус.
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Вар.: “Радзінная паззія”, с. 475.

У першодруку три останні ноти 2 такту подані як до. Це явна помилка.
Ми їх замінили на сі: в мелодії простежується так зване приховане голосо
ведіння (від 1 до 4 такту, кінцеві ноти): до — сі — ля — соль. Також показ
ник метронома, мабуть, має бути не чвертка, а вісімка, інакше темп виглядає
вкрай метушливим. Дві шістнадцятки на початку кожного такту — вплив ма
зуркових ритмів. Замість них мали би бути вісімки, як це й подано в моделі
над нотним станом (А. /.).
227. Ой прийшла та година. Б

J= 102

(4+3)2 R(3+3+2)

Одна
1)

ЙМ і

ой

най

Усі

при-йшлата го ди- на,

-

(111^+112)2 R(121+121+44)

на!

г1

шо зі-йшла-ся ро ди- на,

Ой ко -би тойздо-ров був/

і

і

г1

$

гой - най - на, гой - най - на,

ifj най

-

гой-най- на,гой-най- на,

шо гу-ріл-ки роз-до-був/
Вар. 1)

щ
на!

2.Пий - мо

1. Ой прийшла та година,
Шо зійшлася родина.

Приспів:
Гой-най-на, гой-най-на, най-на!
Ой коби той здоров був,
Шо гурілки роздобув,
Гой-най-на, гой-най-на, най-на!13

13У виконанні вільно чергуються варіанти: або як 1-й — по чотири рядки у стро
фі, або по два. В останньому випадкові текст повторюється. Приспів “Гой-на...” (ва
ріанти “Ой-лай-ла”, “Тай-лай-ла“, “Гой-лай-ла”, “Тай-най-на”) — виконується після
кожних двох рядків.
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2. Пиймо, кумцю, пиймо тут,
Бо на небі не дадут.
3. Напилися на меду
Та й додому не зайду.
4. Ой маю я три нивістки,
Зварять вони мені їсти.
5. — (Г)ой нивістки, невістки,
Зваріть мамці пиріжки!
6. їдна кажи: “Ни варила”,
Друга кажи: “Ни палила”.
7. Третя кажи: “Я забула”, —
Пішла баба там, де була.
8. Пішла баба горочками,
Заплакала сльозочками.
9. — Ой піду я до дочки,
Дочка варить пиріжки.
10. — їжте, мамо, пиріжки
Та лягайте в подушки.
11. Нема таких, як дочка, —
Дочка мамці молочка.
12. Оттепер я добре знаю,
Шо я рідну дочку маю!

Іваницький А. І. Історична Хотинщина, №91. Зап. 1.06.1985 р.
в с. Оселівка Сокирянського p-ну Чернівецької обл., співали сестри
Євгена Ковтун, 59 p., та Марія Продан, 64 р.
Майже тотожній варіант мелодії я записав на початку 1980-х років
у с. Луб’янка Поліського p-ну Київської обл. (зараз це 30-кілометрова зона
чорнобильського відчуження). Але текст був інший: “Як поїхав молдаван
в ліс по дрова, по бур’ян”. Можливо, у Полісся ця мелодія була занесена з Бе
сарабії. У приспіві наявні угорські синкоповані ритми. В Луб’янці пісня спі
валася як жартівлива, зокрема, й на весіллі. А нинішній варіант “Ой прийшла
та година, шо зійшлася родина” у с. Оселівка виконувалася на хрестинах. Ця
пісні — приклад оновлення репертуару хрестин (А. І).
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228. Помаленько йду, полегенько ступаю
Помалу

(6+7)2

(111122+1122222)2

т

т
..По - ма-лень-ко

йду,по-ле-гень-ко

ЇТ.-----

S
Не

ІП ь

т
бийме-не, ми-лий, хоть я й як

то

-

бі

ла - ю.

ла - ю.

1. Помаленько йду, полегенько ступаю.
Не бий мене, милий, хоть я й як тобі лаю14.
2. Хоть я тобі й лаю, то я лиха не мислю.
Шануй мене, милий, як у саду вишню.
3. Бо вишня, черешня та ягідками рясна.
А я в тебе, милий, та з діточками красна.
4. А вишня, черешня та ягідки вродила.
Я з тобою, милий, та діточки сплодила.

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 393.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 83, 84, 86
Згідно з патріархальною психологією селянства, єдиною обставиною ви
никнення й співу цієї пісні могла бути лише бесіда на похрестинах (А. /.).
229. Пішла кума до кумоньки в субботу, в субботу. А

J = 32
і »

[(4+4)+(3+3)]+[(4+4+3)]2 У збільшенні: [(2222+2222+224+224)] + [(1111 + 1111+224)]2

т
1.Пі - шла

JTL

Л П к"

>

, =
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.

j n - t

до

М
ку - монь - ки

Ь 'k к К.

роз-ка-за-ти ку-ма-ку-мі гри-зо-ту,

м
в су - бо - ту,

Iі су - бо - Т)f

—
гг~ т Ь К Н Н гЕ
ф ф 0—
-\f f роз-ка-за-ти ку-ма ку-му гри-зо-ту.

14Другий рядок співається двічі.
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1. Пішла кума до кумоньки в субботу, в субботу,
Розказати кума кумі гризоту. (2)
2. — Ой кумонько-сусідонько, гризота, гризота,
Десь тут була моя курка чубата. (2)
3. Чорна курка, білі п’юрка, а червоний гребінець,
гребінець,
Чи не влізла моя курка в ваш горнець? (2)
4. Пішла кума до кумоньки, поглянула між горшки —
З її курки чубатої лиш ніжки. (2)
5. — Ой кумонько-сусідонько, не кажіть нікому, нікому,
Нап’ємося горілоньки потому. (2)
6. Нап’ємося горілоньки ще й меду, ще й меду,
Більше я вашої курки не вкраду. (2)

Хрестинні пісні, с. 147. Зап. Ганна Сокіл 9 липня 1993 р. у с. Шкло
Яворівського p-ну Львівської обл. від Ірини Петрівни Цікалишин,
1919 р. н. Мел. транскрибувала Ірина Федун.
Шістнадцяті ноти у 2-у рядку — явно ініціатива самої виконавиці. Краще
було б нотувати вісімками, але поставити темп 64. Типологічну і, напевно,
інтонаційно-мелодичну норму цього наспіву бачимо у наступному варіанті
№ 230. З порівняння цих двох варіантів виникає враження недосконалості,
певної штучності мелодії № 229. Це стосується не лише ритміки, але й інто
наційної будови. Якщо тут не помилка нотації, то сумніву немає, що викона
виця явно не відчувала основної тональності та її опорних тонів. Такти 5-8
природно звучали б так, як у наступному прикладі 230 (А. /.):
229-а

J = 64

роз - ка - за - ти

ку - ма ку - мі

гри - зо - ту,
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роз - ка - за - ти

ку - ма ку - мі

гри - зо - ту.

230. Ой кумонько-сусідонько, гризота, гризота. Б
Весело, грайливо

[(4+4)+(3+3)] + (4+4+3)2 [(1111 +1111)+(112+112)] + (1111 +1111+112)2
п
і-

у

і V -=—

=и

V- - У - У - і
-9- -9- су - сі-донь- ко, гри-зо - та1,
1.<Эй ку-монь - ко ■

і ......
...I j 9r -- ,TF
Jrb r-^ I
-0- -9.
гр]И-ЗС) - Т2і: десь по-ді-лась

Г\
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J — 9 " т "■ _ "
‘ 9~ 9 9 .... ......
мс) - я кур-ка ч>г - ба - та, десь Піо - ді-лась МО - я кур-Ксі чу - ба - та.

1. — Ой кумонько-сусідонько, гризота, гризота:
Десь поділась моя курка чубата. (2)
2. Чорна курка, білі п’юрка, а червоний гребінец,
гребінец.
Чи не впала моя курка в ваш горнец? (2)
3. Подивилась кума кумі між горшки, між горшки —
З єї курки чубатої но ніжки. (2)
4. — Ой кумонько-сусідонько, не кажи нікому, нікому,
Нап’ємося горівоньки ще й меду. (2)

Медведик Петро. Село Жабиня на Зборівщині, с. 137 (№ 640).
Записав П. Медведик від Марії Прокопів-Новосад, 1926 р. н., освіта
4 кл. Передруковується за виданням: Хрестинні пісні, с. 148.
231. Дубовая бочичка, дубовая. А
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а
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1. Дубовая бочичка, дубовая,
Ой є в ні(ї)й бражичка мидовая15.
2. Ой хто ж тую бражичку буде пити,
Без мого миленького, без совета?
3. Без мого миленького, без совета,
Бо мого миленького дома нету.
4. Виїхав мій миленькой в городочок
Ни на довге врем’ячко — на часочок.
5. Ни на довге врем’ячко, на часочок,
А я, молодесенька, й у садочок.
6. Та й пригнула вишеньку, та й заснула,
Як приїхав миленькой — я й ни чула.
7. Як приїхав миленькой — я й ни чула,
Потягнув за рученьку — я й проснулась.
8. — Пробудися, милая, пробудися,
На мою калясочку подивися.
9. Бо моя калясочка ни простая,
Бо моя калясочка золотая.

Історична Хотинщина, № 107. Зап. А. Іваницький 24.08.1988 р.
в с.Унгри Окницького р-ну, Молдова, від Войтко Вери, 61 р. (заспі
вує),Войтко Ніни, 57 р., Кушнір Ані, 62 р. (виводить) та ін. — усього
9 осіб.
Пісня, за її ознаками, не місцева. Віршова структура (7+4). Причому, кла
узула 7-складника дактилічна, що не дуже типове для українського фольк
лору.
Див. нижче близький вар. “Качалася бочичка дубовая”. При усій схожос
ті, ці варіанти відчутно відрізняються за ладовою колористикою.
Обидва варіанти співаються насамперед як функційно бесідні, що відпо
відає потребі спілкування за будь-яких обставин: у корчмі, на весіллі, на хрес
тинах (А. /.).

152-й рядок співається двічі.
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232. Качалася бочичка дубовая. Б

J = 78

(7+4)2
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1. Качалася бочичка дубовая,
А в ній горівочка медовая. (2)
2. А в ній горівочка медовая,
Я ж би її випила, молодая. (2)
3. Я ж би її випила без ответа.
Десь поїхав мій миленький, дома нету. (2)
4. Поїхав мій миленький в город очок,
А я, молодесенька, у садочок. (2)
5. А я, молодесенька, йду в садочок
Порвати, пошукати ягідочок. (2)
6. Ой гнула я яблуньку — не нагнула,
Лягла ж я під яблунькой та й заснула. (2)
7. Лягла ж я під яблунькой та й заснула,
Як приїхав миленький — я не чула. (2)
8. — Устань, устань, миленька, пробудися,
На мою колясочку подивися. (2)
8. А моя колясочка не простая,
Сядем та й поїдемо, дорогая. (2).

Історична Хотинщина, №111. Зап. А. Іваницький 30.05.1985 р.
в с. Вороновиця. Кельменецького p-ну Чернівецької обл. від Єременко
Марії, 58 p., та Тимчук Надії, 64 р.
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233.

Та були в кума бджоли

Не поспішаючи

(6+6)+R(2+2+2)

(222244)2 + R(22+22+44)

із
І.Та
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-
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1. Та були в кума бджо...(2)
Ой-йой, ой-йой, бджоли.
2. А я просив ме... (2)
Ой-йой, ой-йой, меду.
3. А він мені — ду... (2)
Ой-йой, ой-йой, дулю.

Жартівливі пісні, с. 660. Свого часу (в середині XX ст.) пісня часто
звучала у виконанні Бориса Гмирі.
Паспорт відсутній. Зважаючи на ритмомелодику й лексику, можна при
пустити її походження зі Східного Поділля (А. І.).
234. Ой кумочку-голубочку, міняйме рибочку
Повільно

(4+4+6)2
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1. Ой кумочку-голубочку, міняйме рибочку,
Та додам ти сиві волки16 та ще й коровочку17.
16Сиві волики (воли).
17Другий рядок співається двічі.
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2. Сама-м собі, молоденька, кума убирала,
Оби мені леда-біда діти не держала.
3. Ой уд кума та до кума доріженька руна,
Пийме собі паленочку, та лем до розума.
4. Ой люблю я свого кума та й кумові діти,
Бо я люблю в свого кума за столом сидіти.

Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського району
Закарпатської області, с. 343-344. Зап. 17.02.2003 р. від Ганни Калабішко, 1934 р. н., та ін. жінок.
235. Пушов кум до куми, а кума миє ложки. А

J= 96

(7+7)4

(112 1124)2+(112 1111+112 1124)

V
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1. Пушов кум до куми, а кума миє ложки.
— Ой кидай, кума, ложки, пожартуємо трошки!
2. — Ой куме ж мій, куме, безотрадний розуме,
Ой возьми ж свої ума, що я є твоя кума!
3. Як пушов кум до куми, а кума мите хату.
— Ой кидай, кумо, хату, підем у загату!
4. — Ой куме ж мій, куме, безотрадний розуме,
Ой возьми ж свої ума, що я є твоя кума!
5. Як пушов кум горею, а кума доліною;
Як зробився кум півньом, а кума курицьою.

Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 138. Зап.
09.07.01 Г. Похилевич в с. Микуличі, ґм. Мілейчиці, пов. Сім’ятичі від
Токаюк Ніни д. Івана, 1924 р. н.

272

Пісня відзначається неоднозначністю структури. Вона, з одного боку,
спирається на співомовлення (звідси нестабільне цезурування вірша), з ін
шого — на три типові для українського фольклору музично-ритмічні фігури:
анапест (112), варіант висхідного іоника (1122 = 1124) та дипірихій (1111). На
них тримається як віршова, так і музична форма цієї пісні. Варто звернути
увагу, що у 5 строфі вжито нетипове для фольклору порівняння: кум — пів
ень, кума — курка. У наступному варіанті “Да прийшов кум до куми” засто
совано значно типовіші баладні перетворення: в рожу й калину (А. /.).
236. Да прийшов кум до куми, аж кума миє ложки. Б

(6+6)2
1. Да прийшов кум до куми,
Аж кума миє ложки.
— Покинь, кумо, ложки,
Поговорим трошки.

Приспів:
— Ой куме мій, куме,
Премиленький дуже,
Ой гріх кума любити,
Да жаль остановити.
2. Як прийшов кум до куми,
Аж кума діжу місить.
— Покинь, кумо, тісто,
Да ходім на місто.
3. Як прийшов кум до куми,
Аж кума мете хату.
— Покинь, кумо, хату
Да ходім в кімнату.
4. Ой пішов кум горою,
А кума долиною;
Ой став кум рожою,
А кума калиною.
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Українські народні пісні в записах О. та Ф. Бодянських, с. 290. Пе
редруковано за виданням: Хрестинні пісні, с . 157.
237. Прийшов кум до куми, а кума місить тісто. В
Пісня подана П. Чубинським як ілюстрація до теми води у фольклорі
(моря, озера): “Озера й ставки виникли здебільшого від учиненого на тому
місці злочину. Так, у Полтавській губернії Переяславського повіту, поблизу
м. Борисполя, є на полі озеро з крутими берегами, відоме під назвою “Ку
миної Долини”, де нібито кум з кумою, несучи в інше село хрестити дитя,
вчинили перелюбство.
На тому озері й тепер, говорять, завжди плаває пара диких качок, яких
і вбити ніхто не наважується. Про кумів тих склалася навіть пісня”:

(6+6)2
1. Прийшов кум до куми,
А кума місить тісто.
— Та покинь, кумо, тісто,
Та ходім у місто.
2. Ой жалю ж мій, жалю,
Привеликий печалю:
Гріх куму любити,
Та й жаль залишити!
3. Прийшов кум до куми,
А кума миє ложки.
— Та покинь, кумо, ложки,
Поговоримо трошки.
4. Ой жалю ж мій, жалю,
Привеликий печалю:
Гріх куму любити,
Та й жаль залишити!
5. Прийшов кум до куми,
А кума мете хату.
— Та покинь, кумо, хату,
Ходімо в кімнату.
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6. Ой жалю ж мій, жалю,
Привеликий печалю:
Гріх куму любити,
Та й жаль залишити!
Вона ж йому на кожний куплет відповідає:
Ой куме ж мій, куме,
Ти розважний розуме,
Розваж тиї слова,
Що я кума твоя!
Ой жалю мій, жалю
Привеликий печалю:
Гріх кума любити,
Та й жаль залишити!
Чубинський Павло. Мудрість віків, с. 45-46. Передрук, за видан
ням: Хрестинні пісні, с. 159.
238. Прийшов кум до куми серпа позичати. Г

(6+6)2
1. Прийшов кум до куми серпа позичати:
— Дай, кумо, серпа, піду в поле жати.
2. — Не йди, куме, в поле жати,
Лучче дома лежати:
3 .1
головка не болить,
Й біле тіло, лице не горить.
Українські народні пісні в записах О. та Ф. Бодянських, с. 290. Пе
редруковано з видання: Хрестинні пісні, с. 154.
\
Нерегулярність складочислення тут, певно, не лише недолік співу чи за
пису. Можна припускати вплив козачкових ритмів у наспіві. (А. /.).
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239. Я й у кумонькі, йа й в голубонькі на беседи була
J = 96

(5+5+6)+6

(11211 + 11211+112112)+112112

f Os р * іf-f-Q. p-^-— »

f'M
1.Я й

у

ку

-

монь - кі,

бе - се - ди

бу - ла,на

ftp Р г
на

р

йа й в го - лу

р-гар р г

бе - се - ди

-

бонь - кі

р р
бу - ла.

flfa

1. Я й у кумонькі, йа й в голубонькі
На беседи була. (2)
2. Мене кумонька, йа й голубонька,
Подпоїла мине. (2)
3. Йа й пуд вишньою, пуд черешньою,
Положила мине. (2)
4. Ой ти, вишенька, ти, черешенька,
Ни шуми на мине. (2)
5. Бо я молода, молодюсінька,
Призасну у тибе. (2)

Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 77. Зап. Г. Похилевич та Л. Лукашенко 10.07.01 в с. Даші, гм. Кліщелі, пов. Гайнів
ка від Маркевич Євдокії д. Оверка, 1933 р. н.
Типовий для хрестинних наспівів ритм об’єднання з дробленням JJJA
але трансформований з двосегментної (5+5) у трисегментну структуру
(5+5+6) (А. І).
240. Горівочка гиркенька, я ж тибе випити годненька
J =84
Одна

І "

(4+3)4 + R

Усі

fir

Г
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\W
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гир-кень-ка,

(1111+112)4 + R

'
я ж ти-бе ви - пи-ти

год-нень-ка,
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Та - ра - да,

ля

U ля+ - да,i t рай- 4- ра!-

да,

r ti)

4 і -f

рай - ра!

fb

J)

^

¥
Та - ра - да,

рай - ра,

ра - рай,

{ і

J 1

«h

«h

p

t>

p

рам - пам - пам!

Плещуть в долоні:

Горівочка гиркенька,
Я ж тибе випити годненька,
А як вип’ю — пожию,
Розілляю — ни збиру.

Присте:
Рай-ра! На-на-на, рай-ра!
На-на-на, рай-ра! На-на-на-ра!
Та-ра-да, ля-да, ля-да, рай-ра!
Та-ра-да, рай-ра (2)
Ра-рай, рам-пам-пам!
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і

Та - ра - да,

L - J

Історична Хотинщина, №96. Зап. А. Іваницький 30.05.1985 р.
в с. Вороновиця Кельменецького p-ну Чернівецької обл. від Єременко
Марії, 58 р. (заспівує), і Тимчук Надії, 64 р. (виводить).
Співається у понеділок на весіллі або на хрестинах за столом до чарки,
з пританцівками (рухи вільні). Рідкісний зразок з елементами поліфонізації
фактури та вживанням реального хроматизму.
Приспів, імпровізаційний за природою, є, певно, місцевим утвором (ана
логи не відомі) і тому одиничним у фольклорній спадщині. Подібні зразки
приспівів немає сенсу моделювати в цифрових символах, достатньо обмеж
итися великою латинською літерою R. Сказане стосується й наступної пісні
“Прилетіли горобці та сіли на земку” (А. /.).
241. Прилетіли горобці та сіли на земку

J= 102

(4+4+6)2 + R

Одна

Ка-жи: 1-3.При - л е-ті-л и

(1111+1111+111122)2 + R
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І.Та-да-ра-та,

М --Р Р
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Двоє
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(приспів після 2-3 строф)
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да-да-да,
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да-да, дай - да.

1. Прилетіли горобці та сіли на земку.
Пиймо, гості, горілочку до самого ранку.
Приспів: Та-да-ра-та, дрда-да-да, дрда-да,
Да-да-да, да-да, дай-да.
Та-да-ра-та, дрда-да-да, дрда-да,
Да-да-да, да-да, дай-да.
2. Прилетіли горобці та й сіли на мості.
Якби пили хазяї, то й би пили гості.
Приспів: Та-да-ра-да, да-да-та-да,
Ра-да-да-да, дай-да.
Та-ра-ра-та, дрда-да-да, дрда-да,
Да-да-да, да-да, дай-да.
3. Прилетіли горобці, за ними ворони.
Так п’ють гості горілочку, та най Бог борони[ть]!

Приспів.
Історична Хотинщина, №95. Зап. А. Іваницький 22.08.1985 р.
в с. Коболчин Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від Шевчук Тетя
ни, 50 p., Бекір Ольги, 54 p., Ковальчука Федора, 59 р.
На бесіді-похрестинах приспівують і пританцьовують до чарки. Первіс
ний варіант першого рядка, напевно, був “сіли на замку” (“замку” є також
асонансом до слова “ранку”, тоді як “земку” не перебуває у такому співзвуч
чі, що для української фольклорної поетики нетипово). Але слово “замку”
втратило актуальність (як забутий сернедньовічний символ) і було замінене
на “земку” (іна землю).
Приспів — сучасна новація, утворена співаками задля публічного ефекту.
Після 2-3 строф вібрато на губах “Пр-р- р- іх!” вставляв Федір Ковальчук, що
схвально оцінювалося іншими присутніми. Пісня, отже, засвідчує тенденцію
до порушення чистоти фольклорної традиції на користь публічного фолькло
ризму (А. І).

279

242. Та ішла я сюди і снігом, і ледом
Швидко

1.Та

(6+6)2 j

і - шла

я

сю - ди

У на-шо

- ї

ку-ми

і

сні - гом, і

ле

па - ли - ноч-ка

зме

(112112+222244)2

-

-

дом.

дом.

1. Та ішла я сюди і снігом, і ледом.
У нашої куми палиночка з медом18.
2. Ой летіли гуси та сіли на стріху.
Пийте, гості, палиночку, буде більше сміху.
3. Ой летіли гуси та сіли на дуба.
Пийте, гості, пийте, бо корчага груба.
4. Ой летіли гуси та сіли на мості.
Якби пила кума, то пили би й гості.

Ой видно село. Народні пісні села Арданово Іршавського району
Закарпатської області, с. 346. Зап. 26.07.2002 р. від Ганни Станинець,
1926 р. н., 8 кл., та ін. жінок.
243. Попід ліс темненький

J= 73

(6+6)2

18Другий рядок співається двічі.
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(112224)4

1. Попід ліс темненький
Йде дощик дрібненький,
Йде дощик дрібненький,
Йде мила п’яненьк[а]19.
2. — Де ти, мила, була,
Шо за дім забула?
— Була-м на риночку,
Пила-м горілоч[ку].
3. Була-м на риночку,
Пила-м горілочку
З своїми кумами
Ще й з приятилям[и].
4. Якбе ти був добрий
Та взяв батіг довгий,
Начав бити-вчити:
— Не йди в коршму пи[ти]!
5. — Якби-м тя не любив,
Та й зараз би тя вбив,
А так тибе люблю
И бити тя не буд[у].

Історична Хотинщина, №110. Зап. А. Іваницький 16.08.1985 р.
в с. Довжок Новоселицького p-ну Чернівецької обл. від сестер Божик
Анни, 69 p., та Тульської Варвари, 64 р.
244. Ой пила кума, пила з кумами
(з хрестин)

(5+5)2
1. Ой пила кума, пила з кумами,
Пропила міток20 та з віятками.
2. Ой пила, пила, чепец згубила,
Прийшла додому та й мужа била.
193 ^ - й рядки співаються двічі.
20Міток — прядені нитки на віятках.
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3. Била го в сінях, била го в хаті:
—
Ой йди, публіко, чепця шукати!
4. Ой йде чоловік відхлипуючи,
Свей жінкі чепця відшукуючи.
5. Прийшов до коршми: — Дзень добри, люде!
Хто знайшов чепец, налізний21 буде.
6. Налізний буде — кварта горівки,
Хто знайшов чепец то моєй жінкі.
7. За добре серце дам корец проса,
Бо ходит жінка простоволоса22.
8. Кумочкі кажуть: — Не варт він того,
Не варт чепец той півзолотого.
9. — Ой чи варт, чи ні, то треба дати,
Бо відганяє жінка від хати.
Зап. у 1888 р. Василь Шкурат у с. Кобиловолокахна Тернопільщи
ні від сільської співачки Баран Марії // фондиІМФЕ, 29-3, од. зб. 96,
арк. 153 (зворот), № 21.
У музичній структурі (яка нам не відома) можна, однак, припустити на
явність типового для хрестин ритму об’єднання з дробленням Л J Л (А. /.).
245. Слава Богу, що з родом зійдуся
(з хрестин)

(4+6)2
1. Слава Богу, що з родом зійдуся,
Слава Богу, горівки нап’юся.
2. Слава Богу, що чоловік добрий,
Бо він мене ні виб’є, ні злає,
Бо він мене гуляти пускає.
3. — Гуляй, мила, гуляй, чорнобрива,
Зак ще моя головонька жива.

21Налізний — нагорода за знайду.
22Простоволосий — незачесаний.
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4. Бо як моя головка схибнеться,
Тоді твоя гулянка минеться.
Зап. у 1884 р. Василь Шкурат у Бруховичах (Перемишляни) // фон
ди ІМФЕ, 29-3, од. зб. 96, арк. 190 (зворот), № 19.
246. Як то файно, як то красно, як рід з родом п’є
(з хрестин)

(4+4+5)2
1. Як то файно, як то красно, як рід з родом п’є,
Бо на тоє подвіренько грім-туча не б ’є.
2. Як то файно, як то красно, як муж є з жоною,
А ще красше, ще ладнійше, як брат с сестрою.
3. Де родина згаджається, мислев не блудит23,
Єі Господь благословить і над все любит.
4. Єі Господь благословить, всю єі ниву,
Дає щастя і здоровля на кожну хвилю.
Зап. у 1880-х pp. Василь Шкурат у с. Кобиловолоках на Тернопіль
щині від сільської співачки Баран Марії // фонди ІМФЕ 29-3, од. зб.
96, арк. 153 (зворот), № 20.
247. Помагай Біг, кумко-любко, помагай Біг
Помірно
(4+4+4 )2
(1111 + 1111 + 1124)2
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1. Помагай Біг, кумко-любко, помагай Біг,
Позичте мні чоловіка хоч на два дні24.
23Мислев не блудит — незгаджатись (прим. В. Шкурата).
242-й рядок співається двічі.

283

Біг,

дні.

2. — А я вам, кумко-любко, добра зичу,
Але свого чоловіка не позичу.
3. Бо мені йго, кумко-любко, Господь дав,
Він для мене кумко-любко, господар.
4. А я вам позичу плуга й борони,
Чоловіка не позичу, Боже борони!
Жартівливі пісні, с. 668. Зап. JI. Ященко 1959 р. в с. Шипинці Кіцманського p-ну Чернівецької обл. від К. В. Грекул.

248. Здоров була, кумасенько, ще й добрий день
(4+4+4)2
1. — Здоров була,кумасенько, ще й добрий день,
Позич мені чоловіка хоч на тиждень. (2)
2. — Бодай же ти, кумасенько, не діждала,
Щоб я тобі чоловіка позичала! (2)
3. Та у мене чоловік старичище,
Не пускає на улицю на гульбище. (2)
4. Ой я свого чоловіка та й приспала,
Сама пішла на вулицю, погуляла. (2)
5. Та не довго була, забарилася,
Вечірняя зіронька закотилася. (2)
6. Вечірняя зіронька закотилася,
Світовая ясная підобилася. (2).
Жартівливі пісні, с. 666—667. Зап. О. Олишевко 1926 р. в с. В ’язово
Грунського p-ну на Полтавщині. Зазначено (очевидно, записувачем):
“Співається на мел. пісні “Ой що ж то за шум учинився”.
Популярний і широко відомий варіант цього наспіву див.: “Пісні Явдохи
Зуїхи”, с. 503 (текст там же на с. 527-528. — А. І.).
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249. Кумцю моя, любцю моя, солоденькі писки
Не поспішаючи
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1. — Кумцю моя, любцю моя, солоденькі писки25!
Хтіла би-м тя рибки дати, та не маю миски.
2. — Кумцю моя, любцю моя, солодкий медочок!
Як би-сь хтіла рибки дати — маєш черепочок.
Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 254. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Листопади Зборівського рну від Пелагії Шліхти, 1921 р. н., не
письменної. Мел. з архіву П. Стельмащука.

250. Стоїт баба над лотоки, в воду схилилася
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1. Стоїт баба над лотоки, в воду схилилася,
Дідо прийшов, бабу друлив, баба втопилася.
2. Іде дідо горі селом та в долоні ріже,
Повбзиратся з заду себе, — баба з води лізе!
3. — Ой дідочку, дідушейку! Що ж будем робити?
Теперєм ся викупала, будем ся любити.
25Писки — уста.
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Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття, № 117. Кострини, Ужгородський округ.
Варіант тексту див. вище: Малинка О., № 13.
251. Ей, там на горе дубина
Магсіаіе
Я
Г

я ~я
*-

І.Ей там на

(5+3)2+(6+3)2

(21122+224)+(21122+112) +(111122+112)+(111122+224)

...

го - ре

ей чи - я то луч - ка?

ду - би - на,

Ку-ми- на.

ей там на

Ей чи - я то луч - ка?

го - ре

ду-би-на,

Ку - ми - на.

1. Ей, там на горе дубина,26
Ей, чия то лучка? Кумина.
2. Іти би куму просити,
Жеби дала лучку скосити.
3. Ей, коси, куме, кілько хоч,
Лем ти мі траву не столоч.
4. Бо тота трава шовкова,
А я собі дівка жакова27.
5. До роботи лем прелінива,
А до куделі предремлива.
6. А як в корчмичці заграют,
Лем підо мнов ноги дриґают.

Народні пісні з Галицької Лемківщини, № 483-6, с. Ганчова, пов.
Горлиці, сп. Юст. Чопор.

26Кожен рядок співається двічі.
27Тобто, дякова.
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252. Гей, на горі дубина
Andante

1.Гей, на

(4+3)2

го-p i

ду-би - на.

Чи - я

тра-ва?

(1111+112)2

Ку-ми - на.

1. Гей, на горі дубина.
Чия трава? Кумина.
2. Треба куму просити,
Чей би дала скосити.
3. Коси, куме, кілько хоч,
Лише траву не столоч!

Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття, № 1. Волосян
ка, окр. Ужгород.
253. Ідіт, куме, до кумори
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]ри,

. ----і ---------->-----1
[ - г - J 4 - 11

-рів-ки пу - го - во - ріт.

куме, ду кумори,
Ду барівки пуговоріт: (2)
2. — А ти, моя барилойка,
Чи є в тобі горівойка? (2)
3. — Та де би ся тілько взяло —
Сім раз я ся пер’кидала.
4. Сім раз я ся пер’кидала,
Твої гості частувала.
1 . ІДІТ,

Хрестинні пісні, с. 94. Зап. Ганна Сокіл 11 липня 1993 р. у с. Сте
ні Яворівського p-ну Львівської обл. від Марії Зелінської, 1936 р. н.,
освіта 4 кл. Мелодію транскрибувала Анна Чорноус.
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254. Йу кумушки хата біла

J~ 90 Дещо вільно

(4+4)2

(1111 + 1111)2

9=9=?
Т5Ґ
І.Йу

ку-муш-ки

ха-та

( З

_

В мо - ї

Р

Ір Г

жін - ки

ха - та

бі - ла,у

1

ку-муш-ки

^
Р

всьо до

ді-ла.

І— з-

Р

If f

чор - на,

мо - я

жін - ка

ни мо - тор - на.

1. Йу кумушки хата біла,
У кумушки всьо до діла.
В мої жінки хата чорна,
Моя жінка ни моторна28.
2. — Ни сватав мине в ночі,
Ни вилізли тоУбі очі, —
Сватав мине в білу днину,
Зібрав свою всю родину.

Історична Хотинщина, № 115. Зап. А. Іваницький 8.08.1986 р.
в с. Волошкове Сокирянського району Чернівецької обл. від Фросини
Чорної, 83 р.

255.
Не швидко

Відкіля йдеш, чоловіченьку
7.[(4+5)+(3+3)]2
2.( 5+5)+(4+4)2 3.(6+6)+(3+3)+(4+3)2
1. [(1124+22444)+(224)2]2 2.(22112)2+(1111+ 1111)2
5.(221111)2+(112+112)2+(2222+224)

J= 69

Один

Дв°Є,

1

^

Один

, _____________ _ ,

,
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£
І.-В ід - кі-ля йдеш,
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СГг
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-Із корч-ми,

Двоє

Г\

і' і'
із корч - ми.

- Що не- сеш,

^

40 - ло - ві

83 ^ -й рядки співаються двічі.
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1. — Відкіля йдеш, чоловіченьку?
— Із корчми, із корчми.
— Що несеш, чоловіченьку?
— Куль соломи, куль соломи.
2. — А що в тім кулі?
— Черевички кумі29.
Кума сіла, зараділа
І на кума спогляділа.
3. — Ой кумчику-чику,
Ти голубчику-чику30,
Ти до мене ходи
Та нікому не кажи,
Та нікому не кажи.

291-2 та 3-4 рядки попарно співаються двічі.
301-2 та 3-4 рядки попарно співаються двічі.
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Українське народне багатоголосся, с. 390-391. Записано 1953 р.
експедицією ІМФЕ АН УРСР в с. Рожнів Косівського p-ну ІваноФранківської обл. від двох чоловіків. Розшифрував П. Мотуляк.

256. А у нашей куми хижа вибілена
Allegro
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я

>.

ш.
- 4 -7—

-

Чу - ду - ют - ся

^f fL= J\ --------------v h
-0
т
а

я

в

лю - де,

.
Р

сво - го

де

(111122 )2 +(2 2 1 1 11+ 111 122)

.
h
д
....-Ш• ....
р— -----------я
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на

го - сти - ні

би - ла.

1. А у нашей куми хижа вибілена,
Проходит ся кума, як ружа червена. (2)
2. Кумо моя, кумо, велика видумо,
Видумала-сь на ня, же-м ти вкрала ягня. (2)
3. Я ти го не вкрала, — ти мі сама дала.
Кумо моя, кумо, што єс видумала? (2)
4. А кумо-кумічко, лем ми ся кумайме,
Лем єдна на другу плєтки не складайме. (2)
З українського фольклору Східної Словаччинки, с. 21, № 3.

257. А пришло нам, пришло од старости писмо
Жваво

(6+6+6)2

[(111122)2+(224224)]2

V- - Р - * - - '
1.А при-шло нам, при-шло,

ї й « r
§
v У -Н же-би ку-ма спа- ли,

а при-шло-нам, при-шло

од ста-рос - типис-мо,

1- - д
кф —
же-би ку-ма спа-ли,

1
а кум ко

1. А пришло нам, пришло (2)
Од старости писмо,
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Жеби кума спали, (2)
А кум колисали.
2. А в нашого кума (2)
Високо облачки,
Не будеме ми ту (2)
Аж чотири рочки.
3. Кума моя, кумо, (2)
Велика видумо,
Видумала-с на мя (2)
Же-м ти вкрала ягня.
4. А я го не вкрала, (2)
Оно само пришло,
А я го заперла (2)
До стаєнки фришно.
Українські народні пісні з Лемківщини, с. 84-85, с. Висова,
пов. Горлиця. Зап. 194СМЗ рр. Співала Марія Макара, 41 рік.

258. А там долу при мармору, но-но-но!
Allegretto

(4+4+R3)+(4+4+R6)

к- }
l.A
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Р г
v '

до - лу

і ------
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- —
г — 1f r v - P

Жа-ло дів - че,

( 1 122)2+R(224)+(1122)2+R(211224)
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Г
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но - но -

.

------- 1

но!

і

1
Ей,

по - ле зе - ле - но!

1. А там долу при мармору, но-но-но!
Жало дівче, жало траву. Ей, поле зелено!31
2. Як пожало, нав’язало,
На Янчіка заволало:
3. “Янчік, Янчік з тамтей страни,
Гибай, двигай зайду трави!”
31Рефрени ”но-но-но!” та ”Ей, поле зелено!” співаються далі у кожній строфі.
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4. “Як я пуйдзем ня тя двигац,
Будеш мало що повіяц”.
5. “Як повієш, та будеш спац,
При колисці все треба стац.
6. Як будеме хлопця мати,
Чим будеме повивати?”
7. “Має отец шал годвабний,
Буде з нього вівач ладний”.
8. “Як будеме дівча мати,
Чим будеме повивати?”
9. “Має матка два фартушкі,
Подреме іх на пелюшкі”.

Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття, № 36. Циґелка,
Пряшівський округ.
Польські ремінісценції (мазурковий ритм, лексика, форма. — А. І.).

259. Фіялка, фіялка, фіяловий корінь
(6+6)+(6+R5+6)

Risolllto

' Jr g .-v—wфі-ял -

І —г л г
j

[JJ VF-fp -Ф- —:=H = r ^fr ' f -fщ
fW
1
1> 1
..
я

Ш А

1.Фі - ял- ка,

ди - ти,

(112224)2+(111122+R21122+112224)

ка,

во-лит ся зро-

фі- я - ло - вий ко -■ рінь,

■

1

чер - ве - на

Jру - жа,

міс - то дів - ки ка

1. Фіялка, фіялка,
Фіяловий корінь,
Волит ся зродити,
Червена ружа,
Місто дівки камінь.
2. Бо камінь ся придаст
Бабам на зваряня,
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Дівка людом буде,
Червена ружа,
Лем на огваряня.

Українські народні пісні Пряшівського краю, с. 136, №. 76, с. Андрійкова, окр. Бардіїв. Зап. 1949 р. Ю. Костюк. Співав Іван Фрицький,
20 р.

260. Похилився дуб дубові
(4+4)4
1. Похилився дуб дубові,
Поклонився кум кумові
За любую гостинойку,
За красную бесідойку.
1. Похилилась липа к липці,
Поклонилась кума кумці
За любую гостиноньку,
За красную бесідойку.
3. А наш кумцьо молодейкій,
Складай же нам віз новейкій,
Жеби ’сме ся не турали,
Дома нічку ночували!

Головацький Я., ч. II, с. 138-39, № 19, із Сяноцької округи.

261. Та не я п’яний, не я п’яний, та горілочка п’яна
і

j = 58

Структура вірша (4+4+6)2
ритм 1-Ї строфи (2211 + 1122+221124)+(1111 +1111 + 111122)

Ойвід-чи-ни во-ро-тонь-ка,

Га - ну-сю ко - ха-на.2.Ти гос - по-дар,
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1. Та не я п ’я н и й , не я п ’я н и й , та горілочка п ’яна.
Ой в і д ч и н и ворітонька, Ганусю кохана.
2. Ти господар, ти господар, приймай собі хлопця,
Шоби тобі шовечйра вичиня воротця.
Зап. 1926 р. М. П. Гайдай від Меланії Миколайчук, 40 p., у с. Гримнячка, Поділля //фонди ІМФЕ, ф. 6-3 од. зб. 69, арк. 26 (зв.) — 27.
У рукопису записувача пісня міститься під рубрикою “Хрестинні пісні”.
Отже, співалася на бесіді. Наспів привертає увагу нерядовою ритмічною ви
нахідливістю на основі коломийкової структури. Вжито чотири моделі типів
ритмічного розвитку: дроблення (J J Л, 1 такт), об’єднання
J, 2 такт),
дроблення з об’єднанням (J J Л J J, 3-4, 13-14 такти), репетиція (J J J J
J J J J, 5 такт). А якщо 1-й такт не моделювати, то матимемо ще й п’ятий тип:
ритм об’єднання з дробленням (Л J Л), що є надзвичайною рідкістю в укра
їнській традиції. Крім того, слід відзначити музичну метрику другої строфи:
в усіх тактах дотримано 5-дольності (А. /.).
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Пісні з пританцівками
(на хрестинах та похрестинах)
Як і бесідні, ці пісні виконуються на хрестинах (похрестинах). їх відзна
ка в тому, що вони спираються на танцювальну ритміку: козачково-гопакову
(зрідка коломийкову). Ці пісні за їх ритмікою пристосовані як до співу, так
і до танцю (за потреби й певного настрою) з приспівуванням. Зміст гуморис
тичний. Найбільш поширеною є кумівська тематика.
Окреме місце займають варіанти про журавля. Найцікавіші з них відзна
чаються незвичайно оригінальною співочо-танцювальною композицією з різ
нохарактерними ритмомелодичними побудовами, змінною метрикою, зістав
леннями ритмічних пульсів в різних частинах форми (№№ 262, 262-а). Така
будова вказує на застосування принципу кадрилі. Звичайно, це не кадриль
у типовому розумінні, оскільки в хрестинних “журавлях” провідним є ігро
вий, зокрема фалічний зміст. Але те, що тут використано принципи компози
ції кадрилі безперечно.
262. Ой першої та неділечки. А

J= 176

І.Ой пер-ш о-ї

- Ч и ж и-ва-

7.(4+4)2 +(6+6)

т а н е -д і- леч-ки при-лі-та-є жу-ра-вель

здо-ро - ва

до ро-ді - леч-ки:

р о -д і-л я - не-бо - га?2.Чи ж и-ва-

ро - ді - ля - н е-бо - га? Чи за-сте-ля-ні ковд-ривід
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2. (6+6)25.(4+3+3)2+(6+

здо-ро - ва

сте-лі до зем - лі?

i j i h i..-N- к— Ъ—Я
^ 1b Ь
І ~V~N Ч АI J ь J fW
-J
У * J
J " p J N U ’.. \ ж' - Р - j
З.-Ги - ля, ги-ля, жу-ра-вель,
на ста-во:к! Бо-лить на- шу ро - ді- леч-ку
о _________
9
жи-во-ток,

----- J ще на-шій

ро-

ді - лі

!
не ви-йшли

СУ
не - ді

A.
1. Ой першої та неділечки
Прилітає журавель до роділечки:
— Чи жива-здорова
Роділя-небога?
2. Чи жива-здорова
Роділя-небога,
Чи застеляні ковдри
Від стелі до землі?
3. — Гиля, гиля, журавель, на ставок,
Болить нашу роділечку животок,
Ще нашій роділі
Не вийшли неділі.

Б.
Ой другої та неділечки
Прилітає журавель (і т.д.).
B.
Ой третьої та неділечки
Прилітає журавель (і т.д.)

Г.
Четвертої та неділечки
Прилітає журавель (і т.д.)

Ґ
Ой п ’ятої та неділечки
Прилітає журавель (і т.д.)
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1. Ой шостої та неділечки
Прилітає журавель до роділечки:
— Чи жива-здорова
Роділя-небога?
2. Чи жива-здорова
Роділя-небога,
Чи застеляні ковдри
Від стелі до землі?
3. — Гиля, гиля, журавель, на ставок,
Не болить нашій роділі животок,
Бо нашій роділі
Вже вийшли неділі.

Танцюра Г. Т. Народні пісні про породіллю, арк. 6-10. Зап. 1922 р.
від Явдохи Зуїхи.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 121.
Рідкісний за композицією, видозмінюванням ритмічних і мелодичних
зворотів зразок. Безперечно, він міг виникнути лише у зв’язку з родильною
обрядовістю.
Незвичною є форма пісні. 2-4-дольна метрика чергується з 3-дольною.
Початок 1-ї строфи поєднує співність з елементами рецитації (перші 4 так
ти). Наступні 4 такти 1-ї строфи мають вальсовий ритм. Перші 6 тактів 3-ї
строфи вводять ще один новий колорит — танцювальний ритм козачка.
Отже, бачимо танцювально-музичну поліжанровість.
Темп 176 видається надто швидким: порівн. наступний варіант № 262-а,
темп 112 (А. /.).
262а. А першої та й неділеньки. Б

J= 112 Рухливо
С ого

і.(4 + 4 )2 + (6 + 6 )
2.(6 + 6 )2
3 .[(4 + 3 )
+ (3 + 3 )]2
і.(2 2 2 2 )4 + (2 2 2 2 4 4 )2 2 .(2 2 2 2 4 4 )4 5 .[(1 111 + 1 1 2 )+ (1 1 2 + 1 12)]2

Г Ч 9 Г
І.Ой

пер-шо-ї

4.{6 + 6)2
¥ .(2 2 2 2 4 4 )4

if f

тайне-ді- лень-ки при-лі-та-є жу-ра-вель доро-ді-лень- ки,
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Г ГгГ
11

r

f 'r f f t г у 'Г Г г Г 1f f

в вік-но за-гля - да - є,

ро ді-лю пи - та - є:

ІЕЕ5Е
f • г
17

20

V V\

г I

ди-тят-ко ску - па - ти? Чиза-ві-ше-ні

З.Ги- ля, ги-ля, жу-ра-вель,

до сво-їх

г

г

ков - дри

ді-то-чок,

I I г Г

Г

відсте-лі до зем[лі]?”

бо ще на-шу ро-ді-лень-ку

т
24

та й бо-лить жи-во-ток.

4.Не зд у -ж а -є

вста - ти,

ди-тят-ко ску-

г
па

-

ти?

ще й на-шій ро - ді - лі

не вий-шли не - ді

1. А першої та й неділеньки
Прилітає журавель до роділеньки,
В вікно заглядає,
Роділлю питає:
2. “Чи здужає встати,
Дитятко скупати?
Чи завішені ковдри
Від стелі до землі?”
3. Гиля, гиля, журавель,
До своїх діточок,
Бо ще нашу роділеньку
Та й болить животок.
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г
-

лі.

4. Не здужає встати,
Дитятко скупати,
Ще нашій роділі
Не вийшли неділі.
Б.
А другої та й неділеньки
Прилітає журавель (і т.д.)
В.
А третьої та й неділеньки
Прилітає журавель (і т.д.)
Г.
А четвертої та й неділеньки
Прилітає журавель (і т.д.)

Ґ
А п ’ятої та й неділеньки
Прилітає журавель (і т.д.)
Я
1. А шостої та й неділеньки
Прилітає журавель до роділеньки,
В вікно заглядає,
Роділлю питає:
2. “Чи здужає встати,
Дитятко скупати?
Чи завішені ковдри
Від стелі до землі?”
3. Гиля, гиля, журавель,
До своїх діточок,
Бо вже нашу роділеньку
Не болить животок.
4. Вже здужає встати,
Дитятко скупати,
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Вже й нашій роділі
Та й вийшли неділі.
Зал. JI. Іваннікова 18.12.1994 р. у Києві в концертному залі “Золоті
ворота” під час тематичного вечора “Роде наш красний” від фольклор
ного колективу з Вінницької обл. Вінницького p-ну. Мелодію тран
скрибував А. Іваницький.
Ці два варіанти — одноголосий (А) та багатоголосий (Б) дають уявлен
ня, по-перше, про основну мелодію, і по-друге, про її ладотворче значення.
В обох наспівах основу складає мінорний гексахорд (А. І.).

263. Ой дождавши до неділі. В
(4+4)+(7+5) (6+4)2
1. Ой дождавши до неділі
Да придибав журавель до породіллі.
Ось іди, журавель, іди до діток,
Ще не загоївся мій животок.
2. Да вже шостої да недільки
Да придибав журавель до породільки.
Годі ж тобі, журавель, іти до діток,
Уже ж загоївся мій животок.

Чубинський П., т.4, с. 14, № 6.
Цей і наступний текст обіграють журавля, який є фалічним символом.
Йдеться про звичай шеститижневого утримання чоловіка від шлюбних сто
сунків з дружиною після пологів (А. /.).

264. Ой у первую неділю. Г
(8+8) (4+3)+(4+4+4)
1. Ой у первую неділю
Дибле журавель по родиллю.
Іди геть, журавель,
Не загоївсь в породіллі животочок.
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2. Ой на шостую неділю
Дибле журавель по родиллю.
— Прийди, прийди, журавель,
Бо загоївсь в породіллі животочок.

Чубинський 77., т. 4, с. 14, № 8. Подав Новицький.
У текстових варіантах В та Г внаслідок недоліків запису складно дока
зово змоделювати структуру. Але варіанти А, Б та нижче подані веснянкові
версії можуть дати уявлення про риси архетипу (А. /.).

265. Та внадився журавель. Ґ
(4+3)4
1. Та внадився журавель
До бабиних конопель;
А я тому журавлю
Колом ноги поломлю.
2. Ой кумцю, моя душа,
На около хороша.
Взяв кум куму за ребро:
“Ой тут моє все добро!”
3. Взяв кум куму за тіло,
Аж ся їй істи схотіло;
Завів куму в вишеньки:
“Відпочиньмо трошеньки”.

Чубинський Я., т.4, с. 15, № 10. Ушицький повіт.

266.
Швиденько

Та внадився журавель, журавель. Д
(4+3+3 )2
R[(4+3)3+(4+2)2]
(2222+112+112)2 R[(l 111 + 112)3+(1111+22)2]

І.Та вна-див-ся жу-ра-вель, жу-ра-вель до ба - би-них ко-но-пель, ко-но-пель.
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Та- кий, та- кий жу - ра- вель,та- кий, та- кий

но-са-тий,

та-кий, та-кий

ци - ба- тий,

диб - ле,

та- кий, та-кий

ко - но-пель-ки щип -

ле.

1. Та внадився журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель.
Приспів:
Такий, такий журавель,
Такий, такий цибатий,
Такий, такий носатий,
Такий, такий дибне,
Конопельки щипле.
2. Ой я тому журавлю, журавлю
Києм ноги переб’ю, переб’ю!
Приспів.
3. Та щоб же він не дибав, не дибав,
Конопельки не щипав, не щипав!
Приспів.
4. Оце тобі, журавель, журавель,
Щоб не займав конопель, конопель!
Українські народні пісні, кн. 2, с. 322.
Варіанти “Журавля” Ґ — //записані як веснянки. Про родини та породіл
лю в текстах прямих згадок нема. Наспіви мають регулярну будову ритміки.
Показово, що у фундаментальному збірникові західно-подільських веснянок
Олега Смоляка1 “Журавля” немає. Він з’являється далі на схід, у тому числі
1Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української куль
тури. Монографія. Ч. 2 (нотний додаток). — Тернопіль, 2001.
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Й варіанти А — Г, які належать до родильної тематики. Слушним буде при
пущення, що танок “Журавель” з його фалічним та родильним змістом і від
повідними жестами-натяками під час танку постав саме на хрестинах. Для
веснянок цей образ нетиповий: він явно проник в молодіжні ігри під впливом
і через спостереження хрестин, де його виконували старші (одружені) гості,
у молодіжному середовищі “Журавель” набув чіткішої ритміки і втратив ро
дильні ознаки в змісті.
На підставі висловлених міркувань про первісну функцію “Журавля” та
висловлені аргументи на користь гіпотези щодо ґенези прототипу пісні, ми
включили усі варіанти “Журавля” до кола хрестинних. Це, звичайно, не всту
пає в суперечність із функціонуванням частини варіантів “Журавля” і як вес
нянок: фольклор, як відомо, відзначається міжжанровою дифузією (А. /.).

267. Ой у лісочку, ой у лісочку. Е
= 184

(6+6)+(3+3)

(111111+111111 )+(224+224)

О

2),

^

т
І.О й

у л і-с о ч -к у , ой

у л і-со ч -ку ,

на кл и н -ку,

Вар. 1)

на клин-ку.

2)

і 1

£
7.пти - ця - ж у-ра - вель,
9.КИЙ - ком но - ги

пе - ре - б ’ю,

пти - ця - ж у - ра - вель
к и й -ком но - ги

б.зе - ле-нень - кі

пе - р е-б ’ю

1. ОЙ у лісочку, ОЙ у лісочку,
На клинку, на клинку.
2. Та й виорав я, та й виорав я
Нивочку, нивочку.
3. Та й посіяв я, та й посіяв я
Конопель, конопель.
4. Мої конопельки, дрібні, зелененькі,
В ’ються, в ’ються,
5. В ’ються, не беруться, в ’ються, не беруться,
В ’ються, в ’ються.
6. А в ті конопельки, дрібні, зелененькі
Дрібні, зелененькі
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7. Занадилась птиця, занадилась птиця,
Птиця-журавель.
8. Журавель-вель-вель, журавель-вель-вель,
Птиця-журавель.
9. А я тій птиці, приці-журавлиці
Кийком ноги переб’ю.
10. Оце ж тобі, птиця, птиця-журавлиця,
Птиця-журавель, птиця-журавель,
11. Що витолочив мої конопельки,
Конопель, конопель.
12. Мої конопельки, дрібні, зелененькі,
В ’ються, в’ються.
13. В ’ються, не беруться, в’ються, не беруться,
В ’ються, в’ються.

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 41. Записав 1921 р. Г. Танцюра.

268. Ой у лісі хатка, ой у лісі хатка. Є
=

152

(6+6)+(4+4)

(11111НTi l l 11)+(21 ]14+2114)

И - U jrrjl
,и w j
І.Ой у лі-сіхат - ка, ой у лі-сіхат - ка, хат - касто - їть,

ф Ш р Р Р

ft

1. Ой у лісі хатка,
Хатка стоїть2.
2. А у тій хатці
Бабка сидить.
3. Виорала бабка
Поля день.
4. Засіяла бабка
Конопель, конопель.
5. Занадилась птиця,
Птиця-журавлиця.
2Кожний рядок співається двічі.
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Я ёёЯ
Hт ёwё TЛ i 1nF=HFFhl

' ■
хат - касто - їть.

6. Птиця-журавлиця,
Журавель, журавель.
7. Журавель-вель-вель,
Журавель, журавель.
8. Та витолочила
Бабин конопель.
9. Конопель-пель-пель,
Конопель, конопель.
10. А я тому журавлю
Руки й ноги поломлю
11. Руки й ноги поломлю,
Поломлю, поломлю.
Пісні Явдохи Зуїхи, с. 40. Записав 1918 р. Г. Танцюра.

269. Ой як виорем, ой як виорем. Ж
(5+5)2+(3+3)
R(5+5)2+(3+3)
(11211+11211 )2+(224+224) R(21111+21111 )2+(224+224)

Помірно
Au

С.

С- к.

С* .

т
с*

j

п

І.Ой як ви - о-рем ой як ви - о-рем, ой як ви - о- рем, оияк ви - о-рем

т

ш

Приспів

ш

ф
чку,

г1ни - во - чку.

7'-^

Ни - во- чку -чку-чку,

І

т
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т

щ

ни - во-чку-чку-чку,

J

J

<JW' J1

Г\

1. Ой як виорем, ой як виорем (2)
Нивочку, нивочку,
Нивочку-чку-чку, (4)
Нивочку, нивочку.
2. Та й посіємо, та й посіємо (2)
Конопель, конопель,
Конопель-пель-пель, (4)
Конопель, конопель.
3. Як унадився, як унадився (2)
Журавель, журавель,
Журавель-вель-вель, (4)
Журавель, журавель.
Ой у полі криниченька, с. 41. Записав 1958 р. В. І. Полевик від гру
пи учасників хору Борзнянського районного БК Чернігівської обл. Ке
рівник А. Рой.

270.

J= 60

Повільно

З ким я впорю, сам я виорю. З
[(5+5)2+(3+3)]2+R[(6)4+(3+3)]2
[(21111+2111 l)2+(224+224)]2+R[921111)4+(224)2]

1.3 ким я ви-о-рю, сам я ви-о-рю,з кимя
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ви-о-рю, сам я ви-о рю

ни-во-чку,

Приспів

1. З ким я виорю, сам я виорю (2)
Нивочку, нивочку.
Нивочку-чку-чку, (4)
Нивочку, нивочку
2. З ким я посію, сам я посію (2)
Конопель, конопель.
Конопель-пель-пель, (4)
Конопель, конопель.
3. Як унадився, розпонадився (2)
Журавель, журавель.
Журавель-вель-вель, (4)
Журавель, журавель.
4. З ким я піймаю, сам я піймаю. (2)
Журавля, журавля.
Журавля-вля-вля, (4)
Журавля, журавля.
5. З ким я понесу, сам я понесу (2)
До млина, до млина.
До млина, млина, (4)
До млина, до млина.
Українське народне багатоголосся, с. 427-^28. Зап, 1954 р. експед.
ІМФЕ АН УРСР в с. Слобідка Менського p-ну Чернігівської обл. від
Мішаного хору. Розшифрував П. Мотуляк.
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271. Занадився журавель, журавель, журавель. И
Повільно

(4+3+3+3)2
(2222+224+224+224)2

R(4+3+3+3)
R(1111+112+112+112)2

-т— ;—------ч-г ^
1.За - на-див-ся

ко - но - пель,

жу- ра - вель,

ко - но - пель,

жу - ра - вель,

жу - ра - вель

ко - но-пель.

жу рав- лю, жу рав-лю криль-ця й ніж-ки по-лом- лю,

до ба - би-них

2-3.А я то-му жу-рав-лю,

по-лом- лю, по-лом- лю.

1. Занадився журавель, журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель, конопель.
2. А я тому журавлю, журавлю, журавлю
Крильця й ніжки поломлю, поломлю, поломлю.
3. Кого люблю та й візьму, та й візьму, та й візьму,
Поцілую, обніму, обніму, обніму.
Зап. 1980 г. в с. Карачківці Чемеровецького p-ну Хмельницької
обл. від Ганни Федорівни Дзиб, 1931 р. н. // Пісні з Поділля. Фоль
клорні зап. та упоряд. О. М. Яковчука. — К, 1989, с. 24-25.
В О. Яковчука пісня означена веснянкою. Це приклад міжжанрової
дифузії. Ігрова веснянка виникає через появу у 3-й строфі любовної тематики.
Схожі біфункціональні явища властиві фольклору. Наспів має дві прикметні
риси: триразовий повтор слова “журавель” призводить до квадратності фор
ми; 2-3-я строфи точно повторюють ритміку 1-ї строфи, але з подвійним
стисканням ритму. Див. також коментар до вар. Д 9№ 266 (А. /.).
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272. Була у мени парова машина
[(6+6)+(4+3)]2
R[(6+6)+(3+3)]2
[(111122)2+(224)2]2 R[(l 12112)2+(224+224)]2

»

•

"

Г.УУ.УГГ

І.Бу-ла у ме - ни

па-ро-ва ма-ши-на,

за ті - і гро - гін

му-зи-ку хо-ро - шу

Ви,му-зи - ки мо - ї,

Т~Г

9 9 Г

ви за-грай-те ми-ні

дів-чи-на "Ко - ва- ля"

а

я ї

на - йня - ла,

Ґ

"Ко - ва- ля",

по ву-ли-ці по-ви- ла,

по - ви - ла,

ї

про-да - ла,

на - иня - ла.

"Ко - ва- ля".

по - ви - ла.

1. Була у мени парова машина,
А я її продала,
А за тії гроші музику хорошу
Найняла, найняла.
Ви, музики мої, ви заграйте мині
“Коваля”, “Коваля”.
А дівчина “Коваля” по вулиці повиела,
Повиела, повиела.
2. Була в мени спідничина...3
3. Була в мени тирнова хустина...
4. Була в мени старая калоша...
5. Була в мени кожушина...
6. Була в мени фартушина...

3Далі так, як у 1-й строфі.
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А

Історична Хотинщина, № 326. Зап. А. Іваницький 10.08.1986 р.
у с. Олексіївка Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від JI. Брагущ
(заспівує), М. Граб’юк та ін.
Типологічно пісня споріднена із варіантами “Журайля”. Образи Журав
ля та Коваля в родильно-хрестинній обрядовості є метафорами, пов’язаними
з плідністю та статевим життям. Наступна пісня (“Була в Чеколата”) стано
вить собою прототип обох варіантів про журавля (А. І).

273. Була в Чеколата курочка чубата
$ = 192

(6+6)+(3+3)

1.Бу - ла в Че-ко - ла - та

ку-роч-ку чу - ба-та, про-да - ла,

(111122)2+(224)2

про-да - ла.

1. Була в Чеколата
Курочка чубата,
Продала, продала.
2. А за тії гроші
Музики хороші
Найняла, найняла.
3. Музиченьки мої,
Заіграйте мені
“Коваля”, “Коваля”.
Пісні Явдохи Зуїхи, с. 509.
У збірнику темп позначено через чвертку. Це помилка (звучатиме непри
родно швидко). Тому метрономічну чвертку замінено на вісімку (А. І).

274. Запрягайте, запрягайте да шеснадцять пар волів
1. (4+4+4+3) <-> (4+4+3)
1. Запрягайте, запрягайте да шеснадцять пар волів,
Да повезем бабусеньку у пиво.
2. Запрягайте, запрягайте да чотирнадцять пар волів,
Да повезем бабусеньку у пиво.
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3. Запрягайте да дванадцять пар волів,
Да повезем паню куму у пиво.
4. Добрий, добрий коваличок був
Та й їм дитинку да й роздобув.
5 .1
в рученьки не хукав,
І в ніженьки не тупав,
Да й роздобув.
Чубинсъкий П ., т.4, с. 14, № 5.
Вар.: “Радзіннія паззія ”, с. 349, 350.
Певно, складочислова норма (4+4+3) — як у 3-й строфі. У 1-2 строфах
ця норма відновлюється, якщо “зняти” повторення слова “запрягайте” (А. /.).
2 7 5 .1 на небі, й на землі та гарная вість
(4+4+5)2
І на небі, й на землі
Та гарная вість,
Що в нашої Марусечки
Та синочок єсть.
(6+6)
Ой спасибі тому ковалю,
Що сковав дитину
Під сюю годину;
І ковав, і хотів,
І куючи не впотів,
І ніжками не тупав,
І в рученьки не хукав,
І добро,і тепло
Добувати було.
Чубинсъкий 77., т.4, с. 15, № 11, подав Новицький.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 111-115.
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276. Бовдуру, бовдурочку
(3+4)2=(4+4)2
Бовдуру, бовдурочку,
Хто нам дав дитиночку?
Кум — по лісі, кум — по дрова,
А ти, бовдур, сидів дома;
Ти дома сидів,
Чому ти не доглядів?

Чубинський Я., т.4, с. 14-15, № 9, Ушицький повіт.

277. Гей, гей, хто ж там іде
Allegretto conimodo

7.(r2+4)+(r6+4)
2.(6+6)+(4+4)+(4+гЗ)+(г6+5)
У.(г44+2114)+(г111122+2114)
2.(111122)2+(2222)2+(2114+r224)+(rl 11122+11114)

6

| “ а г
І.Гей,
Гей,

іг

-L r

f

рі г

гей, хто ж там і - де?
гей, що ж він не-се?

і- *

J’ J i- 1 r

Да-нажмо-я,
Да-нажмо-я

iJ

д а -на,
д а -на,

іJ -

кум доку-м и .
пук со ло - ми.

р р р і г . г ІРР p p ir r If и ІГ CJ- ІГ- e J
2. А у на-шо-ї

кум-ці

че-ре-вич-ки люп-ці,

кумцю,

люп-цю,

рип - цю,

f f r р’ іг рр- і г- і гг іг т
щип-цю,

мам-цюмо - я,

у -х а - ха,

да-нажмо-я, да-на, то ку-ма мо - я!

1. Гей, гей, хто ж там іде?
Дана ж моя, дана, кум до куми.
Гей, гей, што ж він несе?
Дана ж моя, дана, пук соломи.
2. А у нашої кумці
Черевички люпці,
Кумцю, липцю,
Липцю, щипцю,
Мамцю моя, у-ха-ха!
Дана ж моя, дана, то кума моя!
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:

Роздолъсъкий — Людкевич, № 1292, с. Підберезці, повіт Львів.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 387, 639 (№ 12).

278. Кумойко, кумойко, покумали ми ся
J=

96 Весело

як - би

го

-

(6+6)2

рі - лой

-

ка,

на - пи - ли

(112121 + 111122)2

би

ми

ся.

1. Кумойко, кумойко, покумали ми ся,
Якби горілойка, напили би ми ся.
2. Якби горілойка медом замащена,
Пила би я, пила, бо я на то вчена.
Хрестинні пісні, с. 115. Зап. Наталя Зубач 12 жовтня 1999 р.
у с. Коханівка Яворівського p-ну Львівської обл. від Наталії Григорів
ни Паньо, 1942 р. н., і Анастасії Семенівни Фульмес, 1939 р. н. Мел.
транскрибувала Анна Черноус.

279. Чудуются люде, де я ся напила
J = 66

ф

ш

Легко, ХОДОЮ

(6+6)2

т

А

у

в[а - шей

JV

хи - яса

ку - ми

,і

пре - хо - дит

~

1J

ся

....... Р

іЖ - бі

-

лє

на,

-Щ...... ж

щ-

г -

Щ

(111111 + 111122)+(112112+111122)

^

7

ку - ма,

як

ру - жа

чер - ве

-

на.

Чудуются люде, де я ся напила,
А я в свого кума на гостині била.
Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини. № 46-6, с. Устє
Руське, пов. Горлиця, співала Марія Лаврин.
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280. Терном, терном, терниною. Л
Moderato

(4+4)4

(1111)8

h f

pp
1.Tep - ном, тер- ном,

тер - ни - но - ю,

кум до

ку - ми

до - ли

-

но - ю,

£
І

40 - бо - ти

вру-ках

не - се,

кум до

ку - ми

бо - сий че - ше.

1. Терном, терном, терниною,
Кум до куми долиною,
І чоботи в руках несе,
Кум до куми босий чеше.
2. — Йа ти, кумо, не дивуйся,
Бо я упріу та й роззууся,
Дай но масла на тарілку,
А я піду по горілку.

Роздольський — Людкевич. T. 21, № 365, с. Трійця, пов. Бро
ди. Приміт. С. Людкевича: “Підходить злегка під чабарашкові лади”
(с. 184).
Тобто, споріднена з моноритмічною структурою шумки
(А. І.)

ГГП / ггп

281. Терньом, терньом, терниною. Б
[Moderato]

1строфа (4+4)4 (1111)8

Козачкова форма

К \
Ї Ц

'У У = \ ,

>

| S

f \ , y =

9

\ Ц іА
f
1

J

J. . / ' p

.Тер - ньом, тер - ньом, тер-ни - HO - ю

кум до 1ЕСу-МИ
Вар.

^

L L- —-К)

- 0 - 8 ---------------------------------

л\

^

J

J

J

9

9

1)

ка - ли - но - ю, кум до ку-ми
2)

F
p s-

VШ

че- ше,че- ше, че- ре - ви-ки в ру-ках не- се.

З.я мас-ла

1. Терньом, терньом, терниною
Кум до куми калиною,
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9

p

діс - та - ну.

Кум до куми чеше, чеше,
Черевички в руках несе.
2. Ой прийшов кум до куми,
Кума грядки полеи
— Добре-с, куме, шо прийшов,
Мій поїхав в поле.
3. Ой шо ж би ти, кумо, їв,
Чи сир, чи сметану?
— Вари, кумо, пироги,
Я масла дістану.
4. Через пень колодка,
Кумо ж моя солодка;
Через пень другая,
Кумо ж моя любая.
5. Ой то ж моя кума люба,
Шо під нею литка груба,
Ой ти ж моя ше любіша,
Шо під нею ше грубіша.
Зап. В. Харків 1928 р. у с. Борсуки, р-н Стара Ушиця Кам’янецької
округи //фонди ІМФЕ, 6-3/81, текст арк. 138, мел. арк. 139. Приміт.
В. Харківа: “На хрестинах”.
282. Ой просив кум на хрестини. А
Рухливо

Поєднання трьох основних танцювальних ритмів: ш ум ки (4 + 4 )2 = (1111 )4,
к о за ч ка (4+ 3 )2 = (1 1 1 1 + 1 1 2 )2 та к олом ийки (4 + 4 + 6 ) = (1111 + 1111 + 111122)

1-4.Ой про-сивкум нахре-сти-ни,

а вінме - ні

я пі-ти, нема-ю ся вщовзу-ти.

ду-жеми лий.

в що взу-ти. 5-6.Ой при-йшлая

-Доб-рийве-чір, ку-ме! -Ди-ву-ють-ся
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ме-нілю-ди, що за бі-да

Ой ра-да би

доку-ма:

су- не?!

1. Ой просив кум на хрестини,
А він мені дуже милий.
Ой рада би я піти —
Не маю ся в що взути.
2. Шуру-муру попід лави —
Нема чобіт, лиш холяви.
Слава Богу, що знайшла,
Узулася та й пішла.
3. Ой просив кум на хрестини,
А він мені дуже милий.
Ой рада би я піти —
Не маю ся в що вбрати.
4. Шуру-муру по полиці —
Знайшла лиштву від спідниці.
Слава Богу, що знайшла,
Прибралася та й пішла.
5. Ой прийшла я до кума:
— Добрий вечір, куме! —
Дивуються мені люди,
Що за біда суне?!
6. Одні кажуть: — Попадя!
Другі кажуть: — Паня!
Дивуються мені люди,
Що в мене за вбрання.

Пісні Тернопільщини, вип. 2, с. 347—348. Записав 1973 р. П. Медве
дик у с. Жабиня Зборівського p-ну Тернопільської обл. від Марії Про
копів, 1931 р. н., освіта 4 кл.
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283. Ой просив кум на хрестини та й зайшов до хати. Б
Помірно

І.Ой про - сив кум

(4+4+6)2

на хрес-ти - ни

та йза-йшов до

(1111+1111 +111122)2

ха

у— у---— -----------у— у— у— ЧҐ— ¥—
а

я

ста - ла,

за -ду - ма- лась: в що ся

*
ма - ю

1. Ой просив кум на хрестини
Та й зайшов до хати,
А я стала, задумалась:
В що ся маю вбрати.
2. Шуру-шуру по запічку —
Знайшла рукав від патички,
Зібралася та й не йшла,
Бо ще всього не знайшла.
3. Шуру-шуру по верхници —
Знайшла лиштви від спідниці,
Зібралася та й не йшла,
Бо ще всього не знайшла.
4. Шуру-шуру попід лави —
Знайшла чобіт без халяви,
Зібралася та й не йшла,
Бо ще всього не знайшла.
5. Як полізла на гору —
Знайшла рукав і полу,
Зібралася та й пішла,
Бо вже всього віднайшла.
6. Як прийшла я на подвіра,
Як тая вив’юрка,
Мацу-мацу по голові —
А я без каптурка.
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-

вбра -

ти.

ти,

7. Нащо мені каптурец
До того убране,
Заложу си гребінчики —
Буду так, як пане.
8. Ой прийшла я на хрестини
Межи молодиці,
Взяли мене поміж боки
Аж до поліжниці.
9. Посадили ми за стіл,
Було всім обідно,
Аж всі гості споглядали:
Що за біда влізла.
10. Один каже: “Панє з міста”,
А другий: “Зі Львова”,
А той третій повідає:
“То пані з Кракова”.
11. Як заграли музиченьки,
Взяли ми гуляти,
Як зачало то убране
Всьо з мене злітати.
12. Через тоє всьо убране
Мені встало стидно,
А всі гості споглядають:
А мені щось видно...
Село Ж абиня на Зборівщині, с. 136-137. Зап. від Петра Прокопіва,
1926 р. н., освіта 4 кл.
284. На мижі, на мижі трава зелиненька

J= 156

Весело

(6 + 6 )+ (4 + 4 + 6 )

.На ми-жі,

на ми-жі

Козачкова структура

( 112112+ 111122)+(1111 + 1111 + 111122)

Одна

тра-ва зе-ли-нень-ка.
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Задоб-ро-го

чо-ло-ві-ка

2)

Vжін - каj '

і

'

/

V

по - мар - ні

(J1 ^

ста - рамо - я

..ВГр1)

-

11^

і

ла.

^і

7коі- лод - ка,^

г1 V
З.мо

- ло - ді - ша.

З.Ключ

V’ /

со - лод - ка!

j'

j'

j'

1
11

1. На мижі, на мижі
Трава зелиненька.
За доброго чоловіка
Жінка молоденька4.
2. На мижі, на мижі
Трава помарніла.
За лихого чоловіка
Жінка помарніла.
3. Ключ і колодка,
Стара моя солодка!
Ше би була солодкіша,
Якби була молодіша.
Історична Хотинщина, № 99. Зап. А. Іваницький 1.06.1985 р.
>с Оселівка Кельменецького p-ну Чернівецької обл. від сестер Ковтун
вгени, 59 р., та Продан Марії, 64 р. На весіллі або хрестинах підтан&овують і співають.
Вар “Радзінная паззія”, с. 88.
43-4 рядки співаються двічі.
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285.

На городі буркун ягідок не родить

Весело. Жваво

ji J
l.Ha

М

го - ро

І

Та - ки

кум

(6+6)2

U' J’
- ді

до

Козачкова структура (112112+111122)2

і j<i1 > p-

j

бур - кун

я - гі - док

не

ку - ми

що - ве - чо - ра

і

ї

І

ро - дить.

^ ~ а

хо - дить.

1. На городі буркун ягідок не родить.
Таки кум до куми щовечора ходить5.
2. — Ой кумцю моя, я принесу жита!
— Ой не неси, не неси, щоб не була бита.
3. — Ой кумцю моя, принесу пшениці!
— Ой не неси, не неси, бо я ще в спідниці!
4. — Ой кумцю моя, принесу ячменю!
— Ой не неси, не неси, де я його змелю?
5. — Ой кумцю моя, я принесу проса!
— Ой не неси, не неси, бо я ще не боса!
6. — Ой кумцю моя, я принесу гречки!
— Ой не неси, не неси, не тра суперечки!
7. — Ой кумцю моя, я принесу меду!
— Ой принеси, принеси, голови не зведу!
8. — Ой кумцю моя, я принесу сала!
— Ой принеси, принеси, я давно чекала!
9. — Ой кумцю моя, я принесу м’яса!
— Ой принеси, принеси, я на м’ясо ласа!
10.
На городі буркун ягідок не родить.
Таки кум до куми щовечора ходить.

Жартівливі пісні, с. 682-683. Зап. 1962 р. JI. Ященко в с. Шибена
Мануїльського p-ну Хмельницької обл.

5Кожен рядок співається двічі.
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286. А в городі буркун ягідок не родить
(6+6)2
1. А в городі буркун ягідок не родить6,
А наш кум до куми щовечора ходить.
2. — Ой кумцю моя, принесу ти гуску.
— Ой прийди, принеси, буде на закуску.
3. — Ой кумцю моя, принесу ти качє.
— Ой прийди, принеси, бо аж серце скаче.
4. — Ой кумцю моя, принесу ти жита.
— Ой не йди, не неси, бо я буду бита.
5. — Ой кумцю моя, принесу ти гречки.
— Ой не йди, не неси, не тре суперечки.
6. — Ой кумцю моя, принесу ти гроший.
— Ой прийди, принеси, милий мій, хороший.
7. — Ой кумцю моя, принесу ти масла.
— Ой прийди, принеси, щоб любов не згасла.
8. А в городі буркун ягідок не родить,
А наш кум до куми як ходив, так ходить.
Хрестинні пісні, с. 156. Зап. Ярослава Романів 1996 р. у с. Старий

Яр Яворівського p-ну Львівської обл. від групи співачок.
287. Ой скакали горобці, скакали на досці

J= 120

(4+4+6)2

(1111+1111+111122)2

Одна

^
■л

І.Ой

^

ска - ка - ли

ГТ

го - роб - ці,

________________^

ко-ли ви-п’ют ха-зя - ї,

iскаf -?ка - ли^

_____________

то - ди ви-п’ют гос - ті.

6Кожен рядок співається двічі.
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по

і,г
і'
дос - ці,
Вар. 1)

1. Ой скакали горобці, скакали на досці.
Коли вип’ют хазяї, тоди вип’ют гості. (2)
2. Болит мене голова ще й межи плечима.
Дайте міні дохторика з чорними очима. (2)
3. Та й ни того дохторика, шо він мня лікує,
Але того дохторика, шо-м добре цілує. (2)
Історична Хотинщина, № 112. Зап. А. Іваницький 18.08.1985 р.
у с. Нелипівці Кельменецького p-ну Чернівецької обл. від Гулея Бо
риса, 64 р., Думанської Валентини, 58 р., Твердохліба Антона, 61 p.,
Твердохліба Петра, 81 р.
Занесена з Закарпаття мелодія пісні “Ой Марічко, чі-че-рі, чі-че-рі, чічё-pi”. Але у цьому бесарабському варіанті відсутні синкопи, які в оригіна
лі вказують на новоугорські впливи: ( Я Л I J* J і'). Це показовий приклад
пристосування запозиченої мелодії до місцевого стилю (замість синкопи
J*J ^ — фігура музично-ритмічного анапесту Л J) (А . /.).

288. Ей, береза, береза, ей, зелена береза
Allegretto
Ї& у

(4+3 )2+(6+6)

(1111 +112)2+( 111111+111122)

-F -

1.Ей,

Л ... ф
^
р- -й
біз - ре - за,
6*е - ре - за
-і
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" \W

ку - ме,
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Я

зе - ле - :на

ей,

(5е - ре - за,

я

па - лен - ки,

бо

я

ще

тве - ре

-

за.

1. Ей, береза, береза, ей, зелена береза,
Дай, куме, паленки, бо я ще твереза.
2. Ей, тать п ’яна я п ’яна, серед хати яма.
Випровадь ня, куме, би-м до неї не впала.
3. Ей, співала-м, співала і співати буду,
Ей, я свою головку смутити не буду.
4. Ей, фраїр єсь мі фраїр, лем ся не признавай,
Чим прийдеш до корчми, та при мні не ставай.
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5. Ей, паленки не купуй, пити ї не буду,
До танцю ня не бери, бо з тобов не пуду.
6. Ей, не мала-м фраїра, ей, од першого мая,
Би я ти на октовбра менше жалю мала.
7. Ей, добрі я зробила, же не мам фраїра, .
Так ми личко квітне, як біла лелія.
8. Ей, добрі мя ся, добрі, ей, той рочок поводить,
3 другого валалу фраїр за мнов ходить.
9. Ей, шувні суть паробці, ей, на другім валалі,
Але у тих Руньох найкращі бетярі.
10. Ей, бода-сь скаменів, ей, як на дорозі камінь,
За тоти словечка, што-сь ня переводив.
11. Ей, мала-м голос, мала, ей, але ся мі змінив,
М ала я фраїра, але ня зохабив.
12. Ей, Боже муй на небі, ей, доказала-м собі,
/
Мамко моя люба, не слухала-м тебе.
13. Ей, хоть би ня моя мать, ей, кажде рано била,
Лем коби на вечір на валал пустила.
Українські народні пісні Пряшівського краю. Кн. І, с. 140, ч. 82, с.
Тополя, Пряшівщина.

289. Поздоли валала зелена тростина
Moderato
Ф
1.По - здо - ли

(6+6)+(6+6+6)

Е-Г

ва - ла - ла

(211112+111122)+( 111 122+211112+111 122)

f

зе - ле - на тро - сти - на,

со- лод - ка гос

1. Поздоли валала зелена тростина,
У нашого кума (2) солодка гостина.
2. Солодка, солодка, солодша од меду,
Ші я свого кума (2) до себе заведу.
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у

на - шо - го

Українські народні пісні Пряшівського краю, Кн. І, с.137, ч. 78,
с. Іновець, окр. Собранці. Зап. 1949 р. О. Сухий.

290. Кума кума, кума кума, кума кума частує
AlldantinO

Варіювання структур шумки-козачка на підставі змін у складочисленні:

І.Ку-ма ку-ма, ку-ма ку-ма, ку-ма

та-лярби-тий го-ту - є.

вку-ми взяв,

пив,

ку-ма час - ту

2.-Кум - цюмо - я,

як - би не

він би ме - не,

я?

З.-Був

мо - ло - ду - ю,

-

є,

люб-цюмо - я,

би та- кий-

в ку-ми

а кум ку-мі

хто б те-бе

ме - ду ку

за - про - сив.

1. Кума кума, кума кума, кума кума частує,
А кум кумі таляр битий готує7.
2. — Кумцю моя, любцю моя,
Хто б тебе в куми взяв, якби не я?
3. — Був би такий — меду купив,
Він би мене, молодую, в куми запросив.

Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу, с. 159. Пісня
з Миропілля Звягельського повіту.
Козачково-гопакова структура поєднується з репетиційними вісімковими
ритмами, показовими для шумки. Але ретардація (затримка) на половинних
нотах послаблює моторику і сприяє посиленню співності. Три восьмитакгові
періоди (перший розширено на 1 такт через додатковий повтор тексту) тво
рять прозору форму, яка лише на перший погляд справляє враження вільнорозспіваної. Кожен період чітко тримається двох устоїв: до таля (А. /.).
7Парні рядки співаються двічі.
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291. Пришол кум до куми, не знал їй што речі

J= 80

Спокійно

(6+6)2 (112112)2+(112112+111122)

1.При - шол кум

- І - те,

ку

-

до

ку - ми,

мо,

да - лє,

не

бо

знал

не

їй

што

мам

ре - чі:

де

1. Пришол кум до куми, не знал їй што речі:
— Іте, кумо, далє, бо не мам де лєчі. (2)
2. Добрі ся нам, добрі у кумочки водит:
Фляшка за фляшечком през порожок ходит. (2)
3. Думаш, куме, думаш, же тя споможеме?
Лєм руки заламеш, як стадиль підеме. (2)
З українського фольклору Східної Словаччники, с. 21, № 4.

292. Кума яром, кума яром, а я за кумою
(4+4+6)2

Allegretto

( 1111+ 1111+ 111122)2

Ку-ма я-ром, ку-ма я-ром, а

бі - да, не

ду-май,

ко

R[(3+3)+(4+3)]2
R[(211+112)+(1111+112)]2

я за ку - мо - ю:-По - стій,ку-ма, по- стій,лю- (

- го

люб - лю,

все

ку - ма.

Кума яром, кума яром, а я за кумою:
— Постій, кума, постій, люба, поговору з тобою!
Ой біда, біда, не думай,
Кого люблю, все кума.
Плосайкевич Л., (Сєнчик Я.), № 137.
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293. Тут моя кума була
Allegro molto

Тут

= *й Г .
4Ш г тут

(3+4)4

мо - я

ку - ма - бу - ла,

тут

мо - я

і лю - ба

. - J r -1
...

во - на

вер - ті - ла - ся,

чорт

зна - є,

(211 +1111)4

9 ■0

.

де

бу - ла,

J

0

ді - ла - ся.

Тут моя кума була,
Тут моя люба була,
Тут вона вертілася,
Чорт знає, де ділася.
Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу; с. 322.

294. 1 сніг іде, і дощ хлющить. Б
^ = 192

Козачково-гопакова структура

h

а

т
1.1 сніг

і - де,

і дощ хлю-щить,

а кум

1. І сніг іде,
І дощ хлющить,
А кум до куми
Судака тащить8.
2. — Ой кумочко,
Ой голубочко,
Звари мені судака,
Щоб і юшка була.
3. І юшечка,
І петрушечка,
Кума люба,
Кума мила,
Кума-душечка.
83-4-й рядки співаються двічі.
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до ку-ми

су-да- ка

та-щить.

4. Прийшов кум до куми,
Кума моркву струже.
Добре, кум, що прийшов,
Люблю тебе дуже.
5. Сміття в хаті по коліна,
Пообдирана всюди глина,
А кужеля нема й заводу,
Бо не пряла його зроду.
6. — Ой Тетяно, Тетяно,
Чого в хаті погано?
— Я помащу, підведу,
Буде в хаті доладу.
Пісні Явдохи Зуїхи, с. 491.
Вар.:44Радзінная паззія”, с. 391-392.
2 9 5 .1 лід трищит, і вода пищит. В

J= 100

Козачково-гопакова структура

т
1.1

З.ку -

лід

ма

лю - ба,

три

ку-ма

щит,

і

во - да

лю - ба

1 .1лід трищит, і вода пищит,
А кум до куми гусака тащит. (2)
2. — Ой ти кумушка, ти голубушка,
Запечи гусака, щоби юшечка била. (2)
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пи -

щит,

3 .1
юшечка і петрушечка,
Кума люба, кума люба, кума душечка. (2)
4. А гусак у печі допикається,
А кум под окном дожидається. (2)
5. Дожидається і питається:
—
Ой чи хутко, кума, приготовишся?! (2)
6. — Заразюсенько помалюсєнько
Будем їсти і пити всьо теплюсєньке. (2)
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 245. Зап.
13.07.01 в с. Тростянка, гм. Нарва, пов. Гайнівка від Стахіюк Ганни
д. Володимира, 1923 р. н., Ясюк Ганни д. Василя, 1924 р. н. та Ясюк
Ганни д. Дмитра, 1924 р. н.
296. Вітер дує, а вода пращит. Г
Allegro

|s r

Козачково-гопакова структура

Г Г П

1.Ві - тер

ду - є,

т т т
а

во - да

У

Г

пра - щит,

ой йа там кум

| р Р г IP р г i . h J ' p i H p P r
хо-дач-ка

- ми та-щит,

ой йа там кум до ку-ми

до

IP P-Г i p
хо-дач-ка -

ку - ми

р -г -II
ми

та-щит.

1. Вітер дує, а вода пращит,
Ой йа там кум до куми ходачками тащит.
2. — Кумцю, любцю, щебетушенько,
Зварив, зварив шупенька, буде подушенька.
3. Не стій під вікном, не махай рукавом,
Як я буду мала час, то я вийду зараз!
Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини. № 187, с. Волтошова, пов. Сянік, співали Ковалі.

328

2 9 7 .1 комиш тріщить, і вода плющить. Ґ
Allegro

Козачково-гопакова структура

f dя
ь
1.1

Ф

Ф

і Г

ко-миш

Г

\ -

- і .... | J

грі - щить,

і- ......

...J
су - да - ка

та - щить,

р
і

г

во - да

-- ^
Г ]Я
. ЯJ -.....
Ч—'
а

кум

J
9

NI Я- И

~ 1Я

4

^
п лю -

щи[ТЬ,

5 = р} зт
ф
Я

- Ч

до ку - ми

а

до ку - м[И

кум

— я

J

s

су - да - ка

1 .1
комиш тріщить, і вода плющить,
А кум до куми судака тащить9.
2. — Ой кумушко, і голубочко,
Звари міні судака, шоб і юшка була.
3. Я до тебе, кума, я не пити прийшла,
Я до тебе, кума, я робити прийшла
4. Із днищечком, з гребінищечком.
Ой вип’їмо, кума моя, собі нищечком.
5. Окуні в пелені своїй рідній кумі,
Полюбила коваля, та й недоля моя,
6. Полюбила коваля, та й недоля моя,
Я ж думала — кучерявий, в його й чуба нема.
7. Я ж думала — кучерявий, в його й чуба нема,
Одна була волосина, та й ту гнида переїла.
8. Ой дайте рядна та дирявого —
Прикрити коваля шолудявого.
9. Ой дайте рядна та біленького —
Прикрити коваля молоденького.
10. На городі будяк, полюбив мене дяк,
Купив міні черевички, закаблучки риплять.
11. Закаблучки риплять, а переди в ’ютця,
А за мною молодою два козаки б ’юця.
13. Ви не лайтеся і не бийтеся,
І на мене молодую не надійтеся.
9Другий рядок співається двічі.
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у.

J-

та - щить.

13. На городі ямка й за городом ямка,
Чорт вас побери, а я ж не панянка.
14. За городом тичка, і в городі тичка,
Чорт же вас побери, хоть я й невеличка.
15. На городі бузина, на їй листу нема;
Не цилуй, не милуй, в тебе хисту нема.
16. На городі бузина, щей чорне насиння,
А хто ж мене поцилує, заслуже спасиння.
17. Ой дощик гуде, а із криші капотить,
Розсердився мій миленький, аж ногами тупотить.
1 7 .1 сердитця, і не дивитця,
А як гляне, серце в ’яне і в його, і в мене.
Бигдай А., в. 4, с. 938-939, ч. 463.
Текст пісні заснований на принципі нанизування різних за змістом і тема
тикою куплетів. Це визначальна риса українських козачків (як в цьому випад
ку), коломийок, польських краков’яків, російських частушок, — тобто, монострофічних танцювальних жанрів (А. /.).
2 9 8 .1 лід тріщить, і вода плющить. Д
Козачково-гопакова структура

ftrrir
1.1 лід

ПрРПі

І Іі 11II И Ґ І Т Г П

трі-щить, і во-да плю-щить, ой і кум до ку-ми

1 .1 лід тріщить, і вода плющить,
Ой і кум до куми судака тащить.
2.
— Ти кумушко, ти голубушко,
Звари мені судака, що і юшка була.
3 . 1 юшечка, і петрушечка...
Кума моя, кума моя, кума-душечка!
4. Я до тебе, кума, не гулять прийшла, —
Я до тебе, кума, роботать прийшла
5. Із нищечком, з гребенищечком;
Нап’ємося горілочки собі нищечком.
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су-да-ка

та-щить.

6. Захилившись у куток, по сім чарок у роток,
Щоб і люде не знали й п ’яницями не звали.
Танцювальні пісні,с. 280-281. Зап. 1912 р. П. Коломийченко
в с. Прохорівка Ніжинської округи від М. Коломийченкової.

299. Бодай кум здоров був, що хрестини роздобув. Е

J= 96

Козачково-гопакова структура

1.Бо - дай кум здо-ров був,

' 4 r f

^

- по - хрес-ни-ка го-ду-ва-ла.

і

ї

А ку-ма

t

Iі

ду - шеч - ко!

ще - бе - ту - шеч - ко,

Н

і $ '

f

І

зва-ри, зва-ри

І

Зва - ри, зва-ри щу-пач-ка,

1. Бодай кум здоров був,
Що хрестини роздобув,
А кума вікувала —
Похресника годувала.
2. Кумцю, любцю,
Щебетушечко,
Звари, звари щупачка,
Щоб і юшка була.
3. Із юшечков,
Із петрушечков
Звари, звари щупачка,
Моя душечко!
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а ку-ма

ві - ку-ва- ла

ві-ку-ва-ла, по-хрес-ни-ка го-ду-ва-ла.

і

2.Кум - цю, люб - цю,

4 W
мо - я

що хрес-ти-ни роз-до- був,

і ' і

^

щу-пач-ка,

1мо^- я^ ду Н- шеч - шко!

4. І мороз тріщить,
І вода блищить,
А там кум до куми
Щупачка тащить.
5. Я не кумця тобі,
Я не любця тобі,
Наварила-с пироженьків,
Та й не дала-с мені.
6. Як не дала-с мені,
Не давай нікому,
Забери ся в запасчиину
І неси додому.
7. Бодай кум здоров був,
Що хрестини роздобув,
А кума вікувала,
Похресника годувала.

Хрестинні пісні, с. 62. Зап. Мирослава Грень у с. Крехів Жовків
ського p-ну Львівської обл. від Вус Ярослави. 1942 р. н., Ганни Гимер,
1937 р. н., Ольги Гимер, 1932 р. н., Агафії Саган, 1929 р. н. Мел. тран
скрибувала Анна Черноус.
300. Кумо-любо, не гай мене. Є
J1= 192

Козачково-гс>пак(эваструїісгура
І> h S ^

Ш Гё ё л

І.-К у - мо - лю-бо, не

гай ме-не,

що

ма-єш,то

да-єш, від- прав ме-не.

1. — Кумо-любо, не гай мене,
Що маєш, то даєш, відправ мене. (2)
2. Кума-люба не гаяла,
Що мала, то дала, відправила. (2)
3. Через тин вишня похилилася,
А кума із кумою посварилася. (2)
4. — Тобі яблучко, мені грушечка,
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ф

Не сварімся, помирімся, кумо-душечко. (2)
5. Тобі яблучко, мені зернятко,
Не сварімся, помирімся, кумо-серденько. (2)

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 68.

301. Ой кум такий люб, та все нарікає. Ж
>=192

Козачково-гопакова структура

h
І.Ой

ой

кум

чо - го

та - кий

та

люб

та

су - сі - да

так

все

час - то

1. Ой кум такий люб,
Та все нарікає,
Ой чого та сусіда
Так часто буває10.
2. Ой кумцю моя,
Сусіда близенька!
Гарная, хорошая,
Та не веселенька.
3. Ой кум кумі рад,
Повів куму в виноград:
— їж, кума, ягідки,
Которії солодкі.
4. А которі гіркі,
То для мої жінки,
А которі зеленії,
То для мої скаженої.

Пісні Явдохи Зуїхи, с. 490.
Вар.: “Радзінная паззія", № 293-302.
°3—4-й рядки співаються двічі.
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на - рі

-

ка

бу - ва

302. Ой кум кумі рад, завів куму в виноград. З
Козачково-гопакова структура

ГраЙЛИВО

Р
1.Ой

- Ой

£

V

кум

їж,

ку - мо,

'

7

Г

^ ' f-£

ку - мі рад,

за - вів

ку-му

ко - то - рі - ї

я - гід - ки,

5

^

в ви - но - град:

со - ЛОД - КІ.

1. Ой кум кумі рад,
Завів куму в виноград:
Ой їж, кумо, ягідки,
Которії солодки.
2. А которі гіркі —
То для меї жінки.
А которі зеленухи —
То для меї телепухи.
Українські народні пісні з голосу Антоніни Голентюк, с. 47.

303. Я до тебе, кумо моя, не гуляти прийшла
J)= 1 9 2

(4+4+6)2 (1111+1111+112112)2

і

p p p p i p p p p n ' F '
1.Я до те-бе, ку-мо мо-я,

к '/ г г е ?

не гу-ля - ти при-йшла, не гу-ля - ти при-йшла.

1. Я до тебе, кумо моя,
Не гуляти прийшла. (2)
2. Я до тебе, кумо моя,
Роботати прийшла. (2)
3. Із щіткою, з гребінкою,
З гребінищечком. (2)
4. Напиймося, кумцю моя,
Собі нищечком. (2)
Пісні Явдохи Зуїхи, с. 516.
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304. Потихесеньку, помалесеньку
(Танець старт)

(5+5)+(4+4+5)
1. Потихесеньку, помалесеньку,
На куминой сіножати зеленесенько.
2. Ой кум кумі рад,
Завів куму в виноград:
Ой їж, кумо, ягідки,
Которі солодкі,
3. А которі гіркі,
То для моей жінки,
А которі зелениї,
То для моей мерзеної.
Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського,
с. 628.
Текст записано на початку XIX століття без мелодії. Але 3. Доленга-Ходаковський зробив цінну примітку: “Танець старих”. За структурою вірша це
мала бути козачкова мелодія. Отже, в якійсь частині обряду танцювали літні
люди і, можливо, цей танець мав якийсь підтекст (гумористичний, ритуаль
ний, або й магічний). Залишається здогадуватися, чи танцювали під музику,
т під власний спів. Ремарка записувача тільки ще раз підтверджує, як багато
5уло втрачено в пізнанні пісенної ритуалістики родин-хрестин (А. /.).
305. Прийшов кум до куми, кума гречку поле
Помірно
Козачково-гопакова структура

1.При - йшов кум

V

i

І
що

п

при - йшов,

до куми,

ку-ма

<! '

греч-ку

І

мій
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І'
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по-ле.

- Доб - ре, ку-ме,

^
- хав

в по

-

ле.

І"»1V

і

Г

що

при - йшов,

2-11.Мій

по - ї - хав

1

H

i

мій

в по-

по

ле,

-

у

ї

- хав

по - ле

в по

-

ле.

о - ра -

ти.

1. Прийшов кум до куми, кума гречку поле.
— Добре, куме, що прийшов, мій поїхав в поле11.
2. Мій поїхав в поле, у поле орати.
Кума кума за рукав повела до хати.
3. Повела до хати, запросила сісти,
Поставила перед кумом сир, сметану їсти.
4. — їжте, куме, їжте, їжте сир, сметану,
Вареників наварю, ще й масла дістану.
5. Дивлюся в віконце — іде мій миленький;
Де я тебе діну, куме мій любенький?
6. Замотаю в юбку, заховаю в грубку,
Щоб діти не чули, батьку не сказали.
7. Муж заходе в хату, діти кричать: “Тату!
Щось у нашій грубці у маминій юбці.
8. Воно із руками, воно із ногами,
Воно ходить щовечора до нашої мами”.
9. Муж іде до грубки, витягає юбку:
— Як же це ви, куме, потрапили в грубку?!
10. — Не лайтеся, куме, я вам все розкажу:
Мене кума запросила потрусити сажу.
11. Не лайтеся, куме, хай не чують люди,
В ип’єм з вами по чарчині та й мирова буде.
Пісенний фольклор Херсонщини, с. 15. Зап. у Нижньосірогозському
p-ні, ст. Сірогози, від ансамблю будинку культури.
11Другий рядок співається двічі.
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306. Як кум до куми борозенькою йшов. А

J=120

Козачково-гопакова структура (6+6)2 + П (112112)2 П

_____ V
Г и р л и г
І.Як кум

до ку-ми

ІР М - Л Р Р

—

(У>

Г

бо-ро- зень - ко-ю йшов, бо-ро- зень - ко-ю йшов,

т
куль со-ло-ми на-йшов.

Ку-ма, ку-ма, ку-му-сень-ка ти
чер - во-на я - год-ка

мо - я,
ти мо - я!

1. Як кум до куми
Борозенькою йшов,
Борозенькою йшов,
Куль соломи найшов.
Кума, кума, кумусенька ти моя,
Червона ягодка ти моя!
2. їет , кумо, ягодкі,
Коториї солодкі,
А котори гуоркі,
То для меї жуонкі.
Кума, кума, кумусенька ти моя,
Червона ягодка ти моя!
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 258. Зап. в с.
Тиневичі Великі, гм. Нарва, пов. Гайнівка від Савицької Ніни д. Лука
ша, 1951 р. н., Свентоховської Ольги д. Лукаша, 1948 р. н., та Франківської Валентини д. Лукаша, 1934 р. н.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 419^21, 425, 640 (№ 16).
Пісня належить до численної типологічної групи — козачково-гопакових
форм (тисячі зразків). Усі відмінності кожної з таких пісень засновані на варі
юванні складочислення — від 2-х до 4-х складів у віршовому сегменті — та
відповідному видозмінюванні ритмічних конфігурацій музичного сегмента
[спондей, анапест, дактиль, дипірихій, рідко — амфібрахій). Козачково-гопаКові структури особливо показові співам та пританцівкам на весіллі, хрести
нах, бесідах (А. /.).
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307. Ой кум до куми борозенкою йшов. Б
J = 102

(*)

(6+6)2 R(7+7)2

г

І.Ой кум до ку-ми

там

(112112)4 R(1111112)4 Типова змінно-козачкова ритміка

бо-ро-зен-

ку •- ма, лю - боч - ка мо - я!

Ку - ма, ку - ма, к у -м а - ма,

—?— Jl—ї— І!—%
—

—1----J).— ?----і?—?----і 1—5-

—?-

-їх!

I£[iss.

гш п;;

Ку - ма, ку - ма, к у -м а - ма,

'

TТ P

2-4.A

і

і

у

то
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-
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^

ку - ма, лю - боч - ка

і

j

мо - я!

-

--

>

t t

м

т

че - ре - вич - ки

ку - лі

?.

-- %------------- j l -------у------- J lуJ lг-

—%
--- jl— %
------ J?— ?--- Jl— г-

і

ко-ю йшов,

там ку - льо - чок він най- шов.

ку - льо - чок він най- шов.

Плещуть
у долоні

ГТ~

_

бо - ро-зен - ко - ю йшов,

ку - мі

1. Ой кум до куми борозенкою йшов,
Борозенкою йшов, там кульочок він найшов. (2)
Приспів: Кума, кума, кума-ма,
Кума, любочка моя!12
12
Приспів співається двічі. Від ноти до в реальній теситурі (в нотації з транспози
цією це звук фа) голос спускається на вигукові “їх!” на тон-півтора і знову плавно йде
вгору, закінчуючись акцентом. У нотах це показано як glissando від тону фа2донизу
і дві паралельні риски до тону фа нагору (“під’їзд”). Тон фа нотовано “хрестиком”
(інтонування в зоні фа , але без точної висоти).
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2. A y тому кулі черевички кумі,
Кума сіла, розуділа13, черевички наділа. (2)
Приспів.
3. Черевички наділа, ще й на кума погляділа,
Ще й на кума погляділа: черевички до діла! (2)
Приспів.
4. Ой кум до куми борозенкою йшов,
Борозенкою йшов, там кульочок він найшов. (2)
Приспів.
Історична Хотинщина, № 321. Зап. А. Іваницький 16.08.1985 р.
в с. Рукшин Хотинського p-ну Чернівецької обл. від жіночого гурту,
кер. Ніна Ставчанська.
Співали ритмічно, весело, але у той же час в якомусь дивно-важкувато
му темпоритмі. Це справляло враження комічної поважності, гротескної ста
течності, що мало підходила до змісту пісні. Повтор першої строфи напри
кінці — ознака сучасної сценічної практики. Те ж стосується й постійного
приспіву з плесканням у долоні, помірних вільних пританцівок під час співу
та вигуків “їх!”. Ця пісня набула функції “міграційних”: вони приваблюють
сучасні фольклорно-сценічні ансамблі орієнтацією на успіх у публіки. Отже,
стикаємося з ознаками заміни фольклору — фольклоризмом. Вказана сти
лістика зберігається й під час співу цього ансамблю на сучасних хрестинах
(А. /.).

308.
Allegro

І.Ой

Ой кум до куми борозенькой ішов. В
(6+6) R(4+3+3)2

(112112)2

R(1111+211+112)2

7 ^ ірf-u~ іМ -О ір ^
кум

до ку-ми

бо-ро- зень - кой і-шов.

Козачковий ритм

:і м р ^

-К у -м а мо - я,

Iі і j’J J Ip р p H Q
ку- муш-ка

ти мо - я,ти мо - я

го - лу - буш-ка

13Певно, від російського “разоделась”. (А. /.).
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ти мо - я!

1. Ой кум до куми борозенькой ішов.
Приспів:
— Кума моя, кумушка ти моя,
Ти моя голубушка ти моя!
2. Борозенькой ішов, куль соломи найшов.
Приспів.
3. А в тім кулі черевички кумі.
Приспів.
4. Прийшов кум до куми — кума грядки поле.
Приспів.
5. — Добре, кум, що прийшов, мій поїхав в поле.
Приспів.
Бигдай А., вип. 7, с. 942, № 465. Приміт. публікатора: “Всі ці пісні
зібрані на Чорномор’ї в Катеринодарскім і Таманскім отділах”.
309. Кум до куми борозденькою йде. Г
Козачкова структура

• f t - | 4>
Р Р Г - Щ
1.»’ум

до ку-ми

= * = ! . Js N - N v i r

в
Р

b j y 3 = f „ ft rф= ± = —
J <

r
г

бо-роз-день - ко - ю йде,

Njsi,

ку-мі ми-лій, ку-мі лю-бій

ft Р

jV jV j-

че - ре-вич - ки не-се,

—* —

бо-роз-день - ко - ю йде,

> В Г~» J 1

J

че-ре- вич - ки не-се.

1. Кум ДО куми
Борозденькою йде, (2)
Кумі милій, кумі любій
Черевички несе. (2)
2. Черевички приніс,
На ноженьки закладав, (2)
Кумі милій, кумі любій
І так щось повідав: (2)
3. — Тії вочка твої —
Підморганці мої. (2)
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—

II

Як дум, як дум, так думала,
Підморганці мої. (2)
4. — Тії уста твої —
Поцілунки мої. (2)
Як дум, як дум, так думала,
Поцілунки мої. (2)
5. — Тії ручки твої —
Обійманці мої. (2)
Як дум, як дум, так думала,
Обійманці мої. (2)
Хрестинні пісні, с. 161. Зап. Олена Гонтар 23 жовтня 2004 р.
у с. Ричагів Миколаївського p-ну Львівської обл. від Катерини Рекру
тів, 1926 р. н. Мелодію транскрибувала Анна Черноус.
310. Ой кум до куми залицяється. А
Помірно

ЬКН-1

(5+5)+(4+4+5)
R(4+4)+(4+4+4)
(22112+11222)+(1111+1111+11222) R(2114+2114)+(1111+1111+2114)

№ = І5-Ф J u
.... f
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І.Ой кум

до ку-ми
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, ....— І Г 7 ,
Г” ■

за-ли-ця -єть - ся,

h 3 = ^ 1— І
J’
0 - 6І - ЦЯ - ЄТь - ся:
,# |И

-

j =J

r

-

ф = 1

люб - цю мо - я,

JSJS t> his
Fv
.................

ви - о - ра ти ко-но-пель-ки

Щj

Jv -JS.... -- = 1

-Кум - цю

мо - я,

d -a ~ - —
T f T P * J — |J -

------- 1

хто ж би то - бі так ви - о - рав, як - би не я?

1. Ой кум до куми залицяється,
Виорати конопельки обіцяється:
— Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так виорав, якби не я?
2. Ой кум до куми залицяється,
Посіяти конопельки обіцяється:
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Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так посіяв, якби не я?
3. Ой кум до куми залицяється,
Вибирати конопельки обіцяється:
— Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так вибирав, якби не я?
4. Ой кум до куми залицяється,
Намочити конопельки обіцяється:
— Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так вимочив, якби не я?
5. Ой кум до куми залицяється,
Викидати конопельки обіцяється:
— Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так викидав, якби не я?
6. Ой кум до куми залицяється,
Витирати конопельки обіцяється:
— Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так витер, якби не я?
Пісні Тернопільщини, вип. 2, с. 349-350. Зап. 1951 p. С. Стельмащук в с. Скородинці Чортківського p-ну Тернопільської обл. Жіночий
гуртовий спів.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 365-371.
Цей тип наспіву і сюжетний стрижень (також наступні Б — В) мають два
основні різновиди. Менше їх число належать до співаних (вільних за ритмом
та метром) зразків, інші мають танцювальний характер. До таких можна б
віднести й нижче поданий варіант “Ой кум до куми залицявся” В. Перші 8
тактів виразно танцювальні. Але з 9-го такту дещо порушується (через строфоїдність віршового тексту) властива для танцювальних форм кратність так
тової структури. Це, звичайно, не шкодить пританцівкам, але свідчить про її
бесідний, застільний характер (А. /.).
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311. Кум до куми залиціу сі. Б
Allegro Commodo

Вільна форма на базі варіювання козачково-гопакової структури

ш
Кум д о к у -м и

за-ли-ціу сі,

й

на ко-ноп-лі

ви-о-ра-ти

о-бі-ц іу сі;

т
як о - pay, так о -pay, так до ку - ми ка-зау: “То ку-ма,

кум - ці

хо-ро-ша,

там то

кум - ці

то лю-ба,

там то

хо-ро-шень-ка - я!”

Кум до куми залиціу сі,
На коноплі виорати обіціу сі;
Як орау, так орау,
Так до куми казау:
“Ти кума, ти дюба,
Там то кумці хороша,
Там то кумці хорошенькая!”
Роздолъсъкий — Людкевич, № 1291, с. Підберезці, повіт Львів.
312. Кум до куми залиціу сі. В
Allegretto Commodo

І.Кум до

ку-ми за-ли-ціу

ві - о - pa-ти

Козачкова структура

сі,

о - б і - ціу

хто би то-бі

кум до ку-ми за-ли-ціу

сі:

так ві
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2.-Ку - м ож м о- я,

-

о - pay,

як

с о -ло-день-ка

би

я!

сі,нако-лоп-ні

Кум до куми залиціу сі, (2)
На колопні віорати обіціу сі.
— Кумко ж моя, солоденька ти моя,
Хто би тобі так віорау, як би я!
Роздольський — Людкевич, № 848, Джулин.

313. Ой кум до куми залицявся. Г
Пожвавлено
1Аи

(4+4)+(4+4+4) R(6)3+(5+5)
(22112+1124)+(1111+1111+1124) R(112112)3+(11222+11114)
Архетип: (4+3)2 R(4)4+3 (2222+224)2 R(2222)4+224

л Jс и

І.Ой кум до ку-ми
±=
Він

сі - яв,

w

за-ли-цяв - ся,

по-сі-я-ти ко-но-пель-ки о-бі-цяв - ся.

г |y,' JI F Р

при-сі-вав,

р

п р и - с і - в а - ю - чи, ка-зав:

“Ти,

ку-ма.

14
—
ти, ду - ша,

ти кру-гом,

ку - ма,

ох

—
і

- Г -frхо - ро - ша!”

1. Ой кум до куми залицявся,
Посіяти конопельки обіцявся.
Він сіяв, присівав,
Присіваючи, казав:
— Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох і хороша!
2. Ой кум до куми залицявся,
Конопельки волочити обіцявся.
Волочив, зволочив,
Зволікаючи казав:
Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
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3. Ой кум до куми залицяється,
Конопельки вибирати обіцяється.
Вибирав, прибирав,
Прибираючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
4. Ой кум до куми залицяється,
Конопельки обтіпати обіцяється.
Ой тіпав, притіпав,
Притіпаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
5. Ой кум до куми залицяється,
Конопельки повтирати обіцяється.
Ой він тер, притирав,
Притираючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
6. Ой кум до куми залицяється,
Конопельки поспускати обіцяється.
Ой спускав, приспускав,
Приспускаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
7. Ой кум до куми залицяється,
Конопельки поспродати обіцяється.
Ой спродав, припродав,
Припродаючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
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8. Ой кум до куми залицяється,
Полотенці виробити обіцяється.
Ой робляв, приробляв,
Приробляючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
9. Ой кум до куми залицяється,
Полотенце обілити обіцяється.
Ой білив, прибіляв,
Прибіляючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
10. Ой кум до куми залицяється,
Полотенце розшивати обіцяється.
Ой шив, пришивав,
Пришиваючи казав:
— Що й кума — то й кума,
Кругом кума хороша.
Жартівливі пісні, с. 671-672. Зап. А. Головачевський-Юрчук
1901 р. на Рівненщині.

314. Ой ци кум ти мині, ой ци рад ти мині
Allegretto commodo
ІД
Ой ц и

к ум

Козачкова структура

l > jT j r - f e 1
-) J • Jrt1

^ н 1^1*
[_ g l і

V

т и м и - н і,

с)й ц и р а д

ти

4я т т т
йа недау

йис ми-ні.

Н а -п а -л и у

МИ- н і?

-

-Я го-ріу-ки не па-лиу,
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йш^ г о - р і- л о н ь - к и ,

0 -ш--бо я ме - ду

не мау.

-Йа

ти

ку - пи

бу - ло,

на - па - ли

ти

бу - ло,

т

Ф
ой йуж ме - не,

мо - ло - до - ї,

не

ду - ри

ти

бу - ло.

Ой ци кум ти мині, ой ци рад ти мині?
Напалиу йис горілоньки, йа не дав йис мині. (2)
Я горіуки не палиу, бо я меду не мау.
Иа купити було, напалити було,
Ой йуж мене, молодої, не дурити було.
Роздольський — Людкевич, № 1237, с. Любінь Малий, пов. Львів.
Варіант козачка — поширеної бесідно-танцювальної пісні “І шумить,
і гуде”14(А. /.).
315.

На здоровлє, кумцю, на здоровлє, любцю. А

Andante (?)

На

Ф

здо - ров - лє,

кум

(111 122 )2+ (1111 + 1111 + 111122 )

т
цю,

на

здо - ров - лє,

люб

-

цю!

£

т
На

(6+6)+(4+4+6)

здо - ров - лє,

кум - цю, люб - цю,

си-ва-я

го - луб - цю!

На здоровлє, кумцю,
На здоровлє, любцю!
На здоровлє, кумцю, любцю,
Сивая голубцю!
(Плосайкевич Л.), Сєнчик Я., № 42, с. Дяконів, пов. Грубешів,
Холмщина.
14 Танцювальні пісні // Упоряд.: О. І. Дей, М. Г. Марченко, А. І. Гуменюк. — К.,
1970, с. 247-250.
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Козачково-гопакова структура, поєднана з “колісцевою” формою. За по
будовою строфи — дроблення з об’єднанням (А. /.).

316.

На здороульи, кумцьу, на здороульи, люпцьу. Б

Allegro non troppo

(6+6)+(4+4+6)

^гЗ-11 j
На

здо - роу - льи,

УГ7
на

"

кум - цьу,

на

Р-Р--І- М - Р

здо - роу - льи,

(111122)2 + (1111+1111+111122)

1 і т [ t —j
здо - роу - льи

і

льуп - цьу,

Lp.-p-jy-l-j—

к у - м у - сень - ку,

си - ва - я

го -

луп - цьу.

На здороульи, кумцьу,
На здороульи, люпцьу,
На здороульи, кумасеньку,
Сивая голупцьу.
Роздольський — Людкевич, № 1255, Рудно.
Правопис цієї пісні зберігаємо за С. Людкевичем — як зразок мовної
транскрипції початку XX ст. Тексти деяких інших пісень із збірника “Галиць
ко-руські народні мелодії*” подаємо в наближенні до сучасного правопису.
З цього погляду порівн. нижче майже тотожні за мовою варіанти цієї пісні
В та Г, подані за сучасним правописом (А. /.).
317. На здороулі, кумцю, на здороулі, любцю. В
(6+6)+(4+4+6)

Allegro non troppo

p . p p ir
На

здо - роу - лі,

j,
на

здо роу - лі,

J

iJ-' r ( !

кум - цю,

j.

(in 122)2 + (1111+1111 +111122)

на

j .-j , - i j - J

к у - м у - нень - ко,
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J --I

люб - цю,

J' i 1

си - ва - я

На здороулі, кумцю,
На здороулі, любцю,

(і i r

здо - роу - лі,

го - луп - цю.

На здороулі, кумуненько,
Сивая голупцю.
Роздольський — Людкевич, № 1256, Запитів.
На здоровлі, кумцю, на здоровлі, люпцю. Г

318.

Allegro non troppo

(6+6 )+(4 +4 +6)(111122)2

+ ( 1 111+11 11+11 1122)

-р t-F ~ J |Jl Р Р Р>г J
На

здо - ров - лі,

кум - цю,

и j
на

здо - ров -лі,

~ї

"

на

здо - ров - лі, люп

у іj

ку - му - сей - ку,

\^т щ

j>і'

си-ва-я

го

- цю,

- луп - цю.

На здоровлі, кумцю,
На здоровлі, люпцю,
На здоровлі, кумусейку,
Сивая голупцю.
Роздольський — Людкевич, № 1257, с. Дорошів Великий, пов.
Львів.
319. А я свого кума люблю і кумові діти

(4+4+6)2; (6+6)2
1. А я свого кума люблю і кумові діти,
А я люблю в кума за столом сидіти15.
2. Куме ж ти мій, куме, розважний голубе,
Погадай-но собі, що я кума тобі.
3. Куме ж ти мій, куме, покумали-смося,
Якби горілойка, напили би-смося.
4. Ми в кума співаєм, бо нас запросили,
А завтра не будем, щоби нам платили.
5. На здоровля, куме, на здоровля, любку,
На здоровля, кумо, гарненька голубко.
15Парні рядки співаються двічі.
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Хрестинні пісні, с. 137. Зап. Ярослава Романів 1996 р. у с. Старий
Яр Яворівського p-ну Львівської обл. від групи співачок.
320. Ой пило сі, пило сі
Allegro ПОП troppo

Ой

пи - ло

Козачкова структура

сі,

пи -

ло

сі,

по

(4 + 3 )4

(1 1 1 1 + 211 )2 + (1 111 + 1 1 2 )2

за - пась -ці

ли -

ли - ло

сі

по

сі,

т

т
ои

ло

на

по - ЛІ

здо - роу

-

лі

ку - мі.

Ой пило сі, пило сі,
По запасьці лило сі,
Ой лило сі по полі
На здороулі кумі.
Роздольський — Людкевич, № 1258, с. Дорошів Великий, пов.
Львів.
321. Гоц, киц, Федоруню
Allegro

-JNrg

і-*

Гоц, киц,

Козачкова структура

N- -N--M

(22+ 1111 )2 + (1 1122)4

N-s: > М
р-Е-Р-Й

Фе-до-ру- ню, та запйиц

н;а Ма-ру- ню! А за пйи-цом ма - лі,

№ гГ f г

^

напо-сте-лі ма - лі!

(2 + 4 )2 + (6 + 6 )2

А хто ж то - то

Ж

П к
JК *U
«і-

на-ро-биу? Та-ту-ньо-

Гоц, киц, Федоруню,
Та за пйиц на Маруню!
А за пйицом малі,
На постелі малі!
А хто ж тото наробиу?
Татуньові йайі!
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В

ві

йа-йі!

Роздолъський — Людкевич, № 1293, с. Плетениці, пов. Перемишляни.
322. Ой кумцю моя, принесу ти гречки
Козачково-гопакова структура

ГраЙЛИВО

ГТ~ ~1
...- 1

І.Ой

кум

МО -

цю

пріі - не - су

я,

k

ф

J

-О й

не

\J = J =

^

йди,

J

J

J.

не

не - си,

Ч

h h
J J

,

rp

не

ти

тра

греч
і

-

1■

су - пе - реч -

ки.

1
ки.

1. Ой кумцю моя, принесу ти гречки.
— Ой не йди, не неси, не тра суперечки. (2)
2. Ой кумцю моя, принесу ти сала.
— Ой прийди, принеси — я на то чекала. (2)
3. Ой кумцю моя, принесу ячменю.
— Ой прийди, принеси, на крупу ’го змелю. (2)
4. Ой кумцю моя, принесу ти жита.
— Ой не йди, не неси, бо я буду бита. (2)
Село Жабиня на Зборівщині, с. 155. Зап. від Марії Прокопів-Новосад, 1926 р. н., освіта 4 кл.

323. А кум кумі рад, рад, завів куму в сад, в сад
Помірно

i t i f*

г

(6+6)2
г

1.А кум ку - мі

II

l f - Ґ , , Ir

рад, рад,

d

що - би-сь бу - ла

(111122+111122)2

Г

I r r i ' J

за-вів ку-му в сад, в сад:

d

глад - ка.

■

Ч

^

ІІР --Р _
2 -А

•
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-Ц - 1

1

-Н а, їж, ку-мс », яб - ка,

.м

р ІГ

кум ку - мі

Козачкова структура

рад,

І

*■■■....

рад,

щ

- ІІ- .
за - вів к у -м у

1

в сад, в сад:

кот - рі доб - рі,
то для ме - ї

- На, їж, ку - мо,
я - гід - ки,
А ко - то - рі - ї гір - кі,

со - лод - кі,
жін - ки.

1. А кум кумі рад, рад,
Завів куму в сад, в сад:
— На, їж, кумо, ябка,
Щоби-сь була гладка.
2. А кум кумі рад, рад,
Завів куму в сад, в сад:
— На, їж, кумо, ягідки,
Котрі добрі, солодкі,
А которії гіркі,
То для меї жінки.
Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 255—256. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Чистопади Зборівського p-ну від Олени Процик, 1898 р. н., освіта
2 кл.
Вар: “Радзінная паззія", с. 375, 378-383.
324. Ой меде мій, меде
Помірно

І.Ой

(4+4)4

(1111 + 1111)4

ме - де мій, ме- де... А кум ку-му

до- дом’ ве - де.

ПГ
до - ли - ну: - Від - по - чинь- мо,

бо

За-вів

ї - ї

І [ї

£я

зги - ну.

1. Ой меде мій, меде...
А кум куму додом’ веде.
Завів її у долину:
— Відпочиньмо, бо я згину.
2. — Чи ти, куме, напився,
Чи ти, куме, сказився?
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Ритміка шумки (моноритм)

бо

я

зги - ну.

Та ж ти маєш жінку свою!
Чого ходиш ти за мною?
3. Чи ти, куме, напився,
Чи ти, куме, сказився?
Погадай же, куме, собі,
Та ж я рідна кума тобі.
4. Та ж ми в церкві стояли
І твоє дитя тримали,
І свічки ся світили,
І всі люди ся дивили.
5. — Перевеслом перев’яжу,
А з кумою спати ляжу.
Перевесло переріжу —
Таки кумі січки вріжу.
Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 256-257. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Чистопади Зборівського p-ну від Олени Процик, 1898 р. н., освіта
2 кл.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 638 (№ 8), 639 (№ 10).
325. Ей, ліс-дубина, то сіножать кумина
Грайливо
(5+7) тощо (22112+1111 112) тощо Козачкова структура

1ь¥г
f *Г r
І.Ей,
'

1Р-

F^-—
Jr~
..Щ
<
i.JП -ї=^Л=$=ф=А

л іс -

ду - би -

h..J' ,f

j, 1
J M-J

Тре - ба

ку - ма

m"

.... .

н a,

to

*^" V~
...

про - си - ти,

W.......

ci -

w

»

н о - ж ать

я

у -

що - би прий-шов

1. Ей, ліс-дубина,
То сіножать кумина.
Треба кума просити,
Щоби прийшов косити.
2. А хто з ким — кум з кумою,
Я вперед — кум за мною,
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к у - м и - Ha.

1

---------- 1
----------

ко - си - ти.

Я вперед — кум в ліщину,
Я ся кума не покину.
Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 256-257. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Чистопади Зборівського p-ну від Олени Процик, 1898 р. н., освіта
2 кл.
326. Чи ти мене, кумцю, не любиш
Звільна

І.-Ч и

(4+6)4

ти ме-не, кум-цю, не

Р I'
- Ой ма - ю

я

лю-биш,

що ти м е-ні

J’ . H ^ r - №

па - сі - ку

в лі - сі,

№

дам я

(1111 + 111122)4

мед - ду не

ку-пиш ?

g
то - бі

ме - ду, не

бій - сі.

1. — Чи ти мене, кумцю, не любиш,
Що ти мені меду не купиш?
Ой маю я пасіку в лісі,
Дам я тобі меду, не бійсі.
2. Ой летіла пчілка, летіла
Та й на моїм келішечку сіла,
Напустила в келішечок меду,
А я завтра голови не зведу.
Пісні Тернопільщини, вип. 7, с. 254-255. Зап. 1965 р. Б. Лукашевич
в с. Листопади Зборівського p-ну від Олени Проник, 1898 р. н., освіта
2 кл.
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327. Напиліся гориліці, напиліся меду

J= 100

(4+4+6)2

К0 10 0

-Н#ТІГП

0____ 0

І.На - пи - лі - ся

9 0* 0

го - ри - лі - ці,

на - пи - лі - ся

%---- f -----щ---- і -------і -----%-----Jp—Р------ ■>

у

H - 'r
то

Р

за

Н

то - го

?

(1111 +1111 + 111122)2

' — L
со - ло - в‘я,

,

j.

ме - ду,

ji

E -L

що в ку - ма

спе - ре -

------ 1
------ J

ду.

1. Напиліся гориліці, напиліся меду,
То за того солов’я, що в кума спереду. (2)
2. Напиліся гориліці, напиліся меду,
То за тую ластівоньку, що в куми спереду. (2)
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 82. Зап.
10.07.01 в с. Черемха гам. Черемха, пов. Гайнівка від Корделевич Ган
ни д. Теодозія, 1930 р. н., Корделевич Марії д. Олександра, 1931 р. н.
Панасик Віри д. Степана, 1927 р. н., та Сталінської Любові д. Івана,
1929 р. н.
328. Кум с кумою в місті напиваусі
(4+6)2+(6+6)

•
Щ*
Кум
«

(2222+111122)2+(111122)2

---------------------- 1---------

»

г
Г
т—
1
'
- Ц
с ку - мо - ю
.

.

J

f

ЩG ж ж
Р

Іі міс- ті

-

Р

на - пи - вау

-

И 1

сі

ой

кум

к:у - мі

h І

Г Р
в и - о - р а - т и брау

F

-с і

F V г

?

та на с а -м і ниу - ці

ку -м і чор-но-брив - ці.

Кум с кумою в місті напиваусі,
Ой кум кумі виорати браусі
Та на самі ниуці
Кумі чорнобривці.
Роздольський — Людкевич, № 847, с. Рудно, пов. Львів.
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329.

Ой повій, повій, вітре хороший

Протяжно

І.Ой

ой

j

(5+5)2

j

ij

роз - вій,

роз

по - вій

j

по

-

-

и

j
вій,

вій

~і ~і

віт - ре

хо

ij
-

ба - бу - ні

(22242)4

і

j

ро

-

ший,

гро

-

ші.

-і

1. ОЙ ПОВІЙ, ПОВІЙ, вітре хороший,

Ой розвій, розвій бабуні гроші.
2. Ой розвій, розвій бабуні гроші,
Ой що зложили куми хороші.
3. А що в запасці, то для кумасі,
Що на полиці — для положниці.
Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 251-252. Зап. 1978 р. М. Прончук
в с. Обич Шумського p-ну від Марії Остап’юк, 1933 р. н., освіта 3 кл.
Мелодію розшифрував Й. Клевчук.
П р и м і т к а з а п и с у в а ч а : “3 цією піснею на другий день хрестин (похрес
тини) везуть бабуню (маму батьків новонародженого) до річки “купати” (на
санках, в тачці, в ночвах, — залежно від пори року, погоди та винахідливості
чи дотепності учасників розваги), кидають її просто у воду чи обливають во
дою . За це бабуня мусить за виручені вчора гроші від продажу букетів купити
частування для кумів та гостей”.
Наспів пізнього походження, пристосований до давнішого тексту. Напев
но, архетип ритміки втраченого наспіву був Л JЛ { А . І . ) .
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330. Нас бабуня, нас бабуня, нас бабуня люблять
Жваво
(4+4+6)2
(1111+1111+111122)2
• ---- ---- »----ш------------ 1---- "■----ш----"-0---- ------ т----»
Нас

$

ба - бу - ня,

нас

ба - бу - ня,

нас

ба - бу - ня

люб - лять,

—9--------------------- ------------- ---- 9------------ ;---- »----»----—W------ W~
нам

ба - бу - ня,

нам

ба - бу - ня

го - рі - лоч - ки

куп - лять.

Нас бабуня, нас бабуня, нас бабуня люблять,
Нам бабуня, нам бабуня горілочки куплять.
Пісні Тернопільщини, вип. 1, с. 252. Зап. 1978 р. М. Прончук
в с. Обич Шумського p-ну від Марії Остап’юк, 1933 р. н., освіта 3 кл.
Мелодію розшифрував Й. Клевчук.
331. Чи я тобі не казала, чи не говорила

J =116
\>ъ

(1111+1111+111122)2

і

1.Чи

не

(4+4+6)2

я

то - біе

кла - ді - ся

не

ка - за - ла,

ко - ло

ме - не,

чи

бо

не

го - во - ри

бу - де Гав - ри - ло.

1. Чи я тобіе не казала, чи не говорила:
Не кладіся коло мене, бо буде Гаврило. (2)
2. А ти мене не послухав, коло мене клався,
А теперка не питай, скуоль Гаврило взявся. (2)
3. Ой не стуой пуд окном, но йді за кумамі,
Бо Гаврило на печіе трепетіт ногамі. (2)
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 254-А. Зап.
26.07.99 р. в с. Чижі, гм. Чижі, пов. Гайнівка від Іванюк Марії д. Зино
вія, 1931 р. н.
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В основі ритміки лежить коломийкова форма. Але через “випадіння”
складів в окремих сегментах 2—3-ї строф постає типова для козачка ритмічна
фігура анапеста. Ця пісня (як і багато інших з розділу) показує умовність ти
пологічних меж в ритміці танцювальних пісень {А. І.).
332. Ой вишенько, черешенько не шуми на луги

J = 192

(4+4+6)2 (4+4)2+(6+6) (1111 + 1111 +111122)2 (1111 )4+( 111122)2

•

,

h^

Ч(ї - ре; - шеьІЬ- КО,

Ізе

шу - ми

л)

на

■

а

в и - ш е н ь - к<

і-.

І .О й

- t

J
Ти

м ій

м и[ - л и й,

Э- бр)И -

4 0 р - н<

вий,

не

св а - р и сь

на

ме

-

не.

1. Ой вишенько, черешенько,
Не шуми на луги.
Ти мій милий, чорнобривий,
Не сварись на мене.
2. Як ти будеш сваритися,
То я буду журитися,
То старенька буду,
То хутенько помру.
Пісні Явдохи Зуїхи, с. 392.
Вар.: “Радзінная паззія”, с. 84, 85.
Пісень про повагу до жінки й спокій у родині дуже небагато. У томі “Піс
ні Явдохи Зуїхи” в рубриці “Любов і злагода в сім’ї” їх усього 13. Тоді як пі
сень іншої тематики 162 (лиха свекруха, жаль за батьками, чоловік-п’яниця,
подружня зрада та ін.). І зовсім мало побутових обставин, коли мрійли
ві пісні про злагоду співають всерйоз, без гумористичних або драматичних
“приправ”. Такою виключною обставиною є хрестини, похрестини, коли на
родження дитини змушує замислитися над дивом жінки-матері і збільшує по
вагу до жінки-берегині хатнього затишку. Породілля на якусь мить являється
в іпостасі майже Богоматері: не випадково створено пісні про янгола, що ся
вродив (див. № 134) (А. /.).
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333. Прийшов кум до куми позичати борони

J = 116

(3+3 )+(4+4+3)3—->(4+4)4

(112)2+(1111 +112)3—(1111)8

Прийшов кум до куми
Позичати борони,
Кума ногу підняла:
— О де, куме, борона!
Традиційні пісні українців Північного Підляшшя, № 255-Ж. Зап.
28.07.99 в с. Орішкові, гм. Гайнівка, пов. Гайнівка від Андросюк Надії
д. Костянтина, 1938 р. н., Грош Надії д. Семена, 1930 р. н., Грушевської Надії д. Якуба, 1942 р. н. та Гурин Тетяни д. Степана, 1937 р. н.
334. До-сь ми ся наїли, да-сь ми ся напили

1.
2.
3.
4.
5.

(6+6)2
До-сь ми ся наїли, да-сь ми ся напили,
Наспівали, наскакали і повеселились.
Дай вам Боже, куме, щесті і здоров’я,
Же-сьте нас гостили до білого дня.
Дай вам, Боже, сина добре виховати
Та й на свою старість з негу втіху мати.
Дай вам, Боже, куме, ним ся радувати.
І ще вам жичим таких п’ятьох мати.
Же би в вашій хаті все весело било,
Же би ся щорочок тут горівку пили.

Хрестинні пісні, с. 93. Зап. Оксана Калита 1997 р. у с. Волиця
Мостиського p-ну Львівської обл. від Валентини Гридовак, 1929 р. н.
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Пісні при колисці
(на похрестинах)
Пісні при колисці починали співати на похрестинах, коли уперше клали
дитину до колиски. Шкода, у записувачів минулого, свідків ще живого тради
ційного хрестинного обряду, не зазначені пісні, які співали на похрестинах.
А співали їх, певно, немало: і бесідні, і кумівські, і колискові й інші. Мож
ливо, через відсутність у змісті співів хрестинної атрибутики записувачі не
зазначали хоча б тематику або інципіти почутих пісень (О. Малинка згадує
“лебідочку”, ідентифікувати яку не вдалося). Це велика втрата для дослідів
побутової культури та психології патріархального селянства. Оскільки у за
писувачів вказівки на репертуар суто похрестин відсутні, не було знайдено
документальних підстав для виділення відповідної рубрики в нашому збір
никові.
Але є один виняток: це насамперед пісні про кота (та колискові іншої
тематики). За винятком записів Олександра Малинки (почасти Ф. Колесси,
Я. Бодака), поки що не маємо таких свідчень, хоча спів колискових на по
хрестинах — факт незаперечний. Є ще певна надія на архіви, у тому числі
білоруські.
Одну з непрямих вказівок знаходимо у Василя Кравченка, який писав:
у колисці, перш ніж покласти туди дитину, годиться “вперід поколисати кота,
щоб дитя мовчки спало”1. В. Кравченко не зазначає, що як колишуть кота,
то співають колискових пісень. Хоча В. Кравченко про спів колискових не
згадує, та, щоб колисали (чи кота, чи тим більш дитину) мовчки, — такого
у сільській традиції не бувало: це для селянки неприродно.
Неувага навіть такого кваліфікованого етнографа, як Василь Кравченко,
до співу колискових на похрестинах симптоматична: вона ще раз засвідчує

1
Кравченко Василь. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини, т. 2, с. 2
Це співпадає з твердженнями О. Малинки.
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недооцінку фольклористами XIX століття народних обрядів як етнографічно
го комплексу. Такі прорахунки, як я вже зазначав вище2, є наслідком “літера
турно-жанрового” ставлення до народної творчості, коли записувачі ігнору
вали етнографічний контекст і керувалися образно-віршознавчим ставленням
до фольклору.

* * *

Ряд натяків про спів колискових на похрестинах дістаємо з текстів пісень
(причому, майже виключно з хрестинних, а не родильних чи бесідних3). На
веду кілька прикладів, узятих із текстів нинішнього збірника (номери пісень
подаються після кожної цитати).

Ой де ж ти, Мати Божа, ой де ж ти бувала?
В Іванихи-породіллі дитя колихала. (97)
Ани тото хресня веселе не буде,
Кедь му хресна мати співати не буде. (120, 148, 152)
Ей,
Ей,
Ей,
Ей,

ани тото хресня не буде мац щестя,
як му хресна мати та не буде співати.
ани тото хресня, ей, веселе не буде,
як му хресна мати, ей, співати не буде.
(У цій пісні мелодія окреслює характерні
звороти й інтонації співу над колискою).
(121. Також ритм заколисування є у пісні 125)

Ани тото хресня веселе не буде,
Як му хресна мати співати не буде.
2Див “Від упорядника”, виноска 2.
3Підкреслю, що в той час, коли я обміркував розділи збірника і почав розташову
вати пісні за визначеними тепер у збірникові рубриками, переконався щодо г е н е т и ч 
ної належності колискових до похрестин, і сподівався знайти свідчення в записувачів.
Згадки про спів немовляті явно не випадково зосереджені саме у х р е с т и н н и х піснях.
Вони підтверджують думку, що був етап (задокументований Олександром Малинкою)
покладання немовляти до колиски, який супроводжувався співом колискових.
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Заспівай ти собі і ти, хресний отче,
Бо твоє хреснятко слухати ти хоче.
(У пісні йдеться про спів також і хресного батька).
(122, 123)
Кумо наша, кумо, дай нам хресня сюда,
Аби ми виділи, за що ми туй пили.
(Можна не сумніватися, що ті, хто узяв
дитину до рук, співали їй колискової). (173)
Гм... Гей, люлю мі, люлю, де я ся притулю?
Гей, люляй мі, люляй, оченьки мі стуляй.
(Наспів нотовано без музичного розміру, що вказує
на вільний ритм колискового наспіву. Зрозуміло,
що “оченьки стулити” можна швидше під мелодію
колискової). (175)
При перегляді білоруського збірника “Радзіннія паззія” також зустрічає
мо аналогічні свідчення. № 99, 1164— баба має класти дитя до колиски. Було
б дивно, коли б вона не заспівала при цьому дитяті колискової.
І
вже зовсім однозначний приклад — пісня № 90 “А й сон з драмай5 лу
гам ішоу”: це справжня колискова пісня — і за текстом, і за будовою наспі
ву, і згідно з приміткою на с. 674: “Мелодыя нагадвае калыханку; яна вельмі
напеуная і выразная у сваіх “баюльных”6 інтанацьіях...” Під № 279 вміщено
у білорусів пісню “Да было у бабкі... дванаццаць валоу”. В коментарях (с.

4Номери пісень за збірником “Радзінная паззія”.
53 дрімотою, з дрьомою; там само.
6Заколисувальних, від баю-баю. Цей зразок засвідчує, що білоруські фольклорис
ти при укладанні збірника певно обмірковували можливість умістити до книги й деякі
колискові пісні. Але відмовилися, не бажаючи, очевидно, наражатися на критику при
хильників “жанрових” видань. Тоді у всесоюзному масштабі поширилася тенденція
укладати серії народної творчості (російської, української, білоруської, литовської
та ін.), де кожен том присвячувався якомусь “жанру” чи виду фольклору. Серії ма
ють культурно-освітній сенс, але їх науковий рівень принципово не міг бути задовіль
ним — як взагалі більшість колективних праць, а також через неможливість опрацю
вати єдину методику упорядкування на усі жанри й види фольклору.
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707) її означено як жартівливу. Але далі пишеться, що ця “хрзсьбінная песня
... ператворана нават у своеасаблівую калыханку”, і її співають дітям.
Завершуючи короткий екскурс в ґенезу колискових, зазначу: вміщена
нижче добірка колискових є спробою часткової реставрації похрестин1. Ця
дуже цікава (соціологічно-комплексна) проблематика, сподіваюся, матиме
продовження в дослідженнях (принаймні, статтях) інших фольклористів.
Потреба досліджувати пісні з урахуванням етнографічного комплексу
виходить далеко за межі родин і хрестин. За цим принципом свіжі наслід
ки може дати міждисциплінарне вивчення будь-якого обряду: весільного (тут
зроблено найбільше), купальського, русального та ін., а також соціально-по
бутових пісень — наприклад, чумацьких, емігрантських з огляду на смаки та
репертуар відповідних консорцій та конвіксій.

335.

Льон збирала, тонкі нитки пряла

M oderato

Ф

(6+6)2

(111122+111122)2

т ?
І.Льон

зби-ра-ла,

тон-кі нит-ки пря-ла,

тон-кі нит-ки пря-ла,

ш
спо-ви-точ-ки тка-ла.

2.Ой бі-лень-кі тка-ла,

до-лень-ку про-ха- ла,

7
Якщо взяти до уваги записи родильно-хрестинних пісень Гната Танцюри (див.
Бібліографію), то не залишається сумніву, що він був свідком співу колискових на
похрестинах. Але, з вказаних вище причин (“жанрове”, а не етнологічне розуміння
фольклору збирачами) людина, що присвятила життя вивченню місцевих поділь
ських традицій і сама жила в гущі народу, обминула увагою колискові на похрестинах.
Я ніскільки не сумніваюся, що Гнат Танцюра думав про це (як і білоруси), але, оче
видно, поостерігся з боку “жанровиків-академістів” звинувачень в нерозумінні “жан
рової структури” фольклору (чого не побоявся, спасибі йому, Олександр Малинка).
Діяльність Г. Танцюри-записувача — це ще один приклад хибного впливу на роботу
. Плідного збирача штучної — тематичної класифікації фольклору, відірваної від жит;Тя й побуту селянина.
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1. Льон збирала,
Тонкі нитки пряла,
Тонкі нитки пряла,
Сповиточки ткала.
2. Ой біленькі ткала,
Доленьку прохала,
Щоб було дитя вродливе,
Щоб було дитя щасливе.
Примітка записувачів: “Пісня співається під час готування пелюшок”.

Дитячий фольклор, с. 302, № 907. Зап. 1978 р. учні с/ш с. Великий
Хутір Драбівського p-ну Черкаської обл. від М. І. Коваль, 57 р. Мел.
розш. К. М. Луганська.
Не зовсім ясно, про який час ідеться: готують пелюшки перед уродина
ми, чи після родів — до покладення немовляти в колиску? Спостереження
цінне тим, що засвідчує спів колискових саме під час похрестин. Зміст пер
шої строфи тексту висвітлює моменти виробничі: збирання льону, прядіння
й ткання. Це звичні фольклорні формули, які служать підготовкою (умовою)
для вводу головного образу-оберегу — магії заговору на здоров’я й щастя не
мовляти (2-4-й рядки другої строфи. — А. /.).
336. А-а-а, а-а-а, коточок
(6+6)
1. А-а-а,
А-а-а, коточок,
Спи, мій синочок.
Спи сном-дрімотою,
Добром-охотою.
2. А-а-а,
А-а-а, котино,
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Будь щаслива, дитино,
Здоровим, дужим
Та добрим мужем.
А-а-а.
Примітка: “Співають над колискою хлопчика”.
Дитячий фольклор, с. 63, № 57. Зап. 1977 р. члени фольклорного
гуртка с/ш Великий Хутір Черкаської обл. під кер. О. А. Дорошенка
у с. Львівка Золотоніського p-ну Черкаської обл. від Г. J1. Дорошенко,
76 р.
Цей запис (і попередній) зроблено аматорами. Вчитель сільської шко
ли разом з дітьми зазначив, за яких умов співалися записані ними колискові
пісні. Водночас навіть у відомих збирачів-професіоналів ми нечасто натра
пляємо на таку уважність. Аматори, як правило, проживають в обстежуваній
ними місцевості постійно, влилися в сільське середовище і мають змогу спо
стерігати побут в його звичному стані. їхні коментарі нерідко містять вагомі
для розуміння життя пісні спостереження.
Науковці-збирачі вдаються, в основному, до маршрутних експедиііій.
Тому інформацію отримують переважно з опитування. Але інтерв’ювання за
вжди містить елементи недомовленостей, похибок пам’яті, іноді — бажання
похизуватися. А місцевий аматор-записувач має завжди нагоду бути свідком
(причому, неодноразово) певного обряду, виконання пісні та ін. (А. /.).
337. Ой на кота воркота

J = 116

(3 = 4 + 4 )2

І.Ой на ко - та вор - ко

-

та,

на ди-ти-

(112-1111 + 1124)2

ну дрі - мо

-

та.

1. Ой на кота воркота,
На дитину дрімота.
2. Як буде кіт воркотати,
То дитина буде спати.
Танцюра Г. Т. Колискові народні пісні // фонди ІМФЕ, од. зб. 312/25, арк. 2, с. Зятківці Гайсинського p-ну Вінницької обл.
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338. Ой ти, коте, не гуди
Шиденько

!'

(4+3=4 )2

І І І ції u 1 І 1 | t n

1.Ой ти,ко - те,

tj , ^ A

не гу - ди, спить ди-ти- на,

(1111 + 112=1111)2

l fr11 »J
не збу- ди.

j g j -

ма - ле -

ма - ле

є,

-

2.Ди - тя-точ-ко

v
во - но спат-ки

сень - ке,

ра - де -

во - но

спат - ки

є.

/

Q

-

З.Ди - тя - точ - ко

ра - де-

сень - ке.

1. Ой ти, коте, не гуди,
Спить дитина, не збуди.
2. Дитяточко малеє,
Воно спатки радеє.
3. Дитяточко малесеньке,
Воно спатки радесеньке.
Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича, с. 169.
З голосу Марка Вовчка.

339. Бити кота, бити. Б

J =60

(6+6) (111122+111122)
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1. Бити кота, бити,
Най йде молотити
Жита і пшениці
Андрійкові на паляниці.
2. Бити кота по лапках,
Hex не ходе по лавках.
Бити кота по чолі,
Hex не ходе по столі.
Дитячий фольклор, с. 231, № 649. Зап. 1980 р. Л. М. Кушлик
у с. Спасів Сколівського p-ну Львівської обл. від О. Брайко, 1909 р. н.
Вар. М алинка О. № 36.

340. Люляй, люляй, котку наш

(7+7)

Moderato

І.Лю - ляй, лю-ляй, кот-ку наш,

(1111112+1111112)

чи ти вмі-єш “От - че наш”?

-О й я в п о - п а

-[І ■І

4 -

J

"

' 'Г

:

ро-див-ся, “О т-че-на- шу” у-чив-ся:

Г

Г

при-не- си!” -О й

я

“О т-че наш, і - же є-си ,

U

'V

вкрав

к о в -б а -су,

ё
при-сяй-бо, не

1. Люляй, люляй, котку наш,
Чи вмієш ти “Отче наш”?
2. — Ой я в попа родився,
“Отченашу” учився:
3. “Отче наш, іже єси,
Що ти вкрав, принеси!”
4. — Ой я вкрав ковбасу,
Присяйбо, не принесу!
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що ти

при-не-су!

Дитячий фольклор, с. 835, с. 282. Зап. 1980 р. О. Ф. Ошуркевич та
JI. JI. Пиначук у с. Боровичі Маневицького р-ну Волинської обл. від
X. Ф. Мельник.
Вар. Малинка О. №№ 24-26.
Наспів має виразно ангемітонну побудову (тетратоніка — за винятком
єдиної ноти соль у 3-му такті. Вона, втім, не має ладотворчого значення. —
А. /.).
341. Ой ти, кицю, кицю
Moderato

6=8

т~ '

І.Ой
пі
не
Ой

ти,
ди
впа

ну,

-

ки
по
ди
лю

(111122) = (1111 1111)

-0ки
ди
ни
лю

цю,
во
в кри
лі,

-

г
цю,
цю,
цю.
лі.

1. Ой ти, кицю, кицю,
Піди по водицю,
Не впади в криницю.
Ой ну, люлі, люлі.
2. Пішла киця по водицю
Та й упала у криницю.
Пішов котик рятувать,
А вже киці не видать.
3. Узяв кицю за вушко
Да й положив на сушко:
Лежи, кицю, висихай,
Свого кота дожидай.
Ой ну, люлі, люлі.
Дитячий фольклор, с. 259, № 749. Зап. 1977 р. М. М. Шубравська
в с. Козин Обухівського p-ну Київської обл. від Ольги Шамедько, 39 р.
Розшифрувала О. О. Тестова.
Вар. Малинка О., № 31.

368

Наспів складається з однієї повторюваної музичної фрази, що показово
для колискових пісень. Див. також наступну пісню (А. /.).
342. Пішов котик по водицю

J =90

1.Пі - шов ко-тик

: и
2.Пі - шла кіш- ка

(11111111)2=(111122)2+R

(8+8)=(6+6)+R

по во-ди-цю дай у-пав

':

у кри- ни-цю. А - а

р сг

-

Ш

т а

ря-ту- ва-ти щей ду-боч-ком ка-ту-ва-ти.

З.-Ой ти ж, ки-цю, ки - цю, не йди по во- ди- цю.

а!

А - а

А -а -

-

а!

а!

19

4.Бо

впа - деш в кри - ни - цю

ви - б’єш, ки - цю,

о

-

-

кри - ни - ця

ка.

А

-

гли - бо

а

-

а!

1. Пішов котик по водицю
Да й упав у криницю. А - а - а !
2. Пішла кішка рятувати
Ще й дубочком катувати. А - а - а !
3. — Ой ти ж кицю, кицю,
Не йди по водицю. А - а - а !
4. Бо впадеш в криницю —
Криниця глибока,
Виб’єш, кицю, ока. А - а - а !
Дитячий фольклор, с. 259-260, № 752. Зап. 1979 р. М. М. Шубравська у с. Козин Обухівського p-ну Київської обл. від Федори Лапіни.
Мел. розшифрувала О. О. Тестова.
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Ладова основа спирається на ангемітоніку (тетратоніка). Mi-бекар у 10му такті може інтонуватися і як мі-бемоль (що навіть органічніше). Мі та до
є взагалі субтонами і не впливають на ладовий колорит (А. /.).
343. Е, люлечки, золотії вервечки

J= 55

г4(6...)г2

£
K j ' p p p

щ р '
Е,

лю-леч-ки,

п

г2112 (111122...) г22

г - ' - 1* " - ?

зо-ло-ті - ї вер -веч - ки,

ма-льо-ва-нібиль-

ця

J UJ'

т

пі-шлидо Ки- риль - ця.

ЩоКи-ри-лецьро -

бить?

А Ки-ри-лецьчи-та - є,

_____ Г~3~1
щ
ма-ле ди-тя гой-да-є:

гой - да!

Чу-жама-ти по - йда,

в го-лу-бімжу-па - ні. Під-ків-ка-ми ляс - не,

Е! Люлечки,
Золотії вервечки,
Мальовані бильця
Пішли до Кирильця.
Що Кирилець робить?
А Кирилець читає,
Мале дитя гойдає:

а на-ша-я па - ні

а ди-ти-на за - сне.

Е!

“Гой-да!
Чужа мати пойда,
А нашая пані
В голубім жупані.
Підківками лясне,
А дитина засне.
Е!”

Дитячий фольклор, с. 215, № 575. Зап. 1924 р. М. П. Гайдай
у с. Хатки Зінківського пов. на Полтавщині від Хіврі Рибалки.
Вар.: Малинка О., № 37.
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344. Ой ну, люлі, люлі. Б
M oderato

Ой нулю-лі,

Модель (6+6)3+П (111122)6+П

лю - лі,

чим Мак - си - ма

^

J , j__.

Jl.

J

чи со - лод-ким

на-ле-ті-ли

го - ду

-

сі - рі гу-лі, ста-ли ду-мать щ ейга-дать,

вать:

І і 1 . T jj j.

чи каш - ко - ю,

I jO -

пи- ріж - ком.

А

j>_J-

а

чи

I^
-

мед

r

-

ком,

*

а!

Ой ну, люлі, люлі,
Налетіли сірі гулі,
Стали думать ще й гадать,
Чим Максима годувать:
Чи кашкою, чи медком,
Чи солодким пиріжком.
А-а-а!
Дитячий фольклор, с. 107, № 208. Зап. члени фольклорного гуртка
с/ш с. Великий Хутір під кер. О. А. Дорошенка у с. Львівка Золото
ніського p-ну Черкаської обл. від Г. Л. Дорошенко, 76 р. Мел. розшиф
рувала К. М. Луганська.
____
Вар.: Малинка О., № 29.
Варіант моделі у двоїчному виразі дістає формулу (J J J J Л J), на базі
якої відбувається ретардація парних або наголошених складів і виникає му
зично-ритмічна третність (А. І.).

371

345. Ой ну люлі, люлі. В
Andante

Ой ну,

(6+6)=(7+7) тощо

лю-лі, лю -лі,

ма-ле ди-тя, спа-ти,

Ой ну, ко - те да ко - то-

чи буб-лич-ком, чи мед

чок,

ком,

(111122) = (1111 112) = (1111 1124)

да ні-ко-му те-бе ко-ли-ха - ти.

за-хо - вав-ся

йу ку - то

- чок

чи каш -к о -ю з мо- лоч - ком?

Ой ну люлі, люлі,
Мале дитя, спати,
Да нікому тебе колихати.
Ой ну коте да коточок,
Заховався йу куточок
Од маленьких да діточок.
Ой чим тебе годувати:
Чи бубличком, чи медком,
Чи кашкою з молочком?
Дитячий фольклор, с. 151, № 389. Зап. 1923-27 рр. М. П. Гайдай
у м. Гадяч на Полтавщині.
У пісні відсутня куплетна будова (порівн. попередній варіант), існує зна
чна розбіжність між складочисленням у рядках: від 6 до 10 складонот. Це ти
повий строфоїд. Схожі порушення властиві й родильним та хрестинним піс
ням. Очевидно, будова наспівів, заснована на серіації споріднених музичних
мотивів не сприяє симетрії в побудові тексту. Як зазначалося неодноразово
вище в коментарях до ряду пісень, нерегулярність в будові тексту, виклика
на вказаними причинами, є, крім цього, також наслідком співомовної будови,
властивої багатьом обрядовим пісням (А. /.).
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346. А, люлі, люлі, коток
ParlandoJ = 69

а

хвос - ти ком

(б~8) (Ші22) = (ііп+ші)

за-ме - та-ти,

а

лап -

ка-ми

за-гре - ба-ти.

1. А, люлі, люлі, коток!
Да вкрав в баби медок!
2. Сама баба з’єла,
А на котка склала.
3. Стала котка бити:
— Іди, коте, молотити,
4. А хвостиком заметати,
А лапками загребати.
Дитячий фольклор, с. 240-241, № 688. Зап. 1925 р. М. П. Гайдай
у с. Коростень Овруцького пов. на Волині від Олександри Шевчук,
п р .

Вар.: Малинка О № 35.
Запис колискових від дітей (дівчаток) свідчить не лише про те, що вони
чули ці пісні від матерів чи бабусь, але й самі співали їх, заколисуючи не
мовлят. Між іншим, подовження парних одиниць ритму надзвичайно вдало
імітує гойдання колиски. Основу ладу становить тритоніка фа-ре-до. Тон мі
не має ладотворчого значення (А. І.).
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347. Ой ну, коту, коточок
[Andante]

І.Ой

ну,

(4+3)2+R(3+3) (1111+112)2+R(224+224)

ко - ту,

в ку - то - чок.

А

ко - то

-

а

-

-

а

чок,

-

за - ,

а - а

хо

-

-

вав - ся

а!

1. Ой ну, коту, коточок,
Заховався в куточок.
А-а-а! А-а-а!
2. Заховався в куточок,
Тільки видно хвостичок.
А-а-а! А-а-а!
3. Каті котика піймала
Та й почала бити.
А-а-а! А-а-а!
4. — Не вчись, коту, лякати,
А вчися робити!
А-а-а! А-а-а!
Дитячий фольклор, с. 151, № 390. Зап. 1928 р. А. Лиходій у с. Калентир Крюківського p-ну на Кременчуччині від М. Лиходій.
348. Пошов котко на місто
(4+3)2
ф

* = \

^

,

---- ?

...»...-

>5=

= \

1.По - шов кот - ко

на

міс - то,

ку - пив

W—
м
со - бі

1. Пошов котко на місто,
Купив собі маністо,
2. Пошов котко на плоток,
Купив собі чобіток.
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(1111 +112)2
Я

*

0—

1
-------- 1

ма - ніс - то.

Дитячий фольклор, с. 237, № 674. Зап. 1814 р. М. Неказаченко
у с. Юрова Овруцького пов. на Волині.
Вар.: Малинка О., № З3.
349. Тусі, тусі, пішов батько по груші

J=68

(6 = 8)

( 111122) = (1111 1111)

і—3—і
Ту - сі,

ф

ті - сі,

пі-шов бать - ко по гру - ші,

а м а-ти по ди - ні,

т
при-не-суть ди-ти - ні.

Лю - лі, лю - лі,

при-ле-ті-ли гу - лі,

по-сі-ли налю- лі,

—3—1 І— з — І ,—а—І
ста - ли ду - ма - ти, га - да - ти,
чи каш - ко - ю, чи м ед -ком,

чим ди - ти - ну го - ду - ва - ти:
чи со - лод - ким яб-луч- ком?

Тусі, тусі,
Пішов батько по груші,
А мати по дині,
Принесуть дитині.
Люлі, люлі,
Прилетіли гулі,
Посіли на люлі,
Стали думати, гадати,
Чим дитину годувати:
Чи кашкою, чи медком,
Чи солодким яблучком?
Дитячий фольклор, с. 106, № 204. Зап. 1925 р. М. П. Гайдай

у с. Жукин Остерського пов. на Чернігівщині від Харити Чуян, 10 р.
Вар.: Малинка О. № 29.
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350. Ішла вдова долиною. В
[Помірно]
2)

(4+4)2

1)

(2222+2114=1124)2

[3]

1.1- шла вдо-ва

до - ли-но-ю

із

РР

ма-ло-ю

ди-ти-но

U---------- 1— --------гг---------—0—*-------------гг*—ш—аг
2.С і-ла во-на под-ди - ха-ти,
1)

2)

-

ю.

[4]

-з —|І~3
ойчимма-лу ди - ти-ноч-ку

£
г о -д у -в а - ти?

[З-а]

[3 ]

ф і
вдо-ва

А до-щик

[З-б]

Ф
тре - тій

A

k -k

>

¥ k~i
".9

9
- За - бе - рем ди-ти - ну

дай

по - ві - сим

h -J— ^
J-.. -g

на ду-бонь - ку

1. Ішла вдова долиною,
Із малою дитиною.
2. Сіла вона подихати,
Ой чим малу дитиночку годовати?
[3]. Чи бубличком, чи яблучком?
Чи бубличком годувати,
А яблучком забавляти?
[4]. Стріло її три бурлаки.
Один каже: — (Й) уб’єм (й)вдову!
Другий каже: — Не замаймо!
[5]. Третій каже: — Заберем дитину
Да і зробим колисочку8,
Да й повісим на дубочку.
8Вар.: колисоньку; дубоньку.
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ка - же:

[6]. Вітер повіє, поколише,
А дощик зійде, покупає,
А роса впаде, погодує”.
Зап. В. Харків 1929 р. у с. Орішне Носівського p-ну від Явдохи Ан
тонівни Ворони, 27 р. / фонди ІМФЕ, 8-13, од. зб. 119, арк. 27.
Вар.: О. Малинка, № 28.
Зміст баладний. Але наспів побудовано на варійованій серіації однієї дво
тактової поспівки. Це властиво колисковим пісням (загойдування, заколи
сування). Це ще один приклад міжжанрової дифузії. Але наспів при цьому
аж ніяк не баладний, а саме колисковий. При колисці співают різних пісень,
в тому числі й за змістом. Важливим у цьому випадку є не зміст, а функція
(заколисування) і не в останню чергу — побудова мелодії на коротких поспівках-колисанках {Л. І.).

351. Ей, люлю мі, люлю
Parlando

і*А— Ь -0. » Щ -* '— 3—
p. Р р ^
1.Ей, лю - лю

з тон - ко - го

мі, лю - лю,

ру - боч - ку,

ши - ю

мій

'
ті

ми - лий

ко

си

-

-

шу - лю,

ноч - ку.

1. ЕЙ, ЛЮЛЮ МІ, ЛЮЛЮ, ШИЮ ТІ кошулю,
З тонкого рубочку, мій малий синочку.
2. Усний ти мі, усний, хоць лем на годину,
Най мі мої ручки дакус одпочинут.
3. Ей, гаяй мі, гаяй, ани мі не ставай,
Ани мі синочку, біди не завдавай.
4. Колиш ся, колиско, попри землі низко,
Колишеся ґ тобі прекрасний хлопчиско.
5. Колиш мі ся, колиш колисочко сама,
Бо я уж не буду, бо я зуновала.
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6. Бо я зуновала, ручки ня зболіли,
Што тебе, синочку, по горах носили.
7. Колиш мі ся, колиш колиско букова,
Колишу я ґ тобі білого сокола.
8. Соколе, соколе, гонь воли на поле,
Бо уж шитки зяли, лем наши зостали.
9. Займу я, мамочко, як буде світати,
Не треба нам буде пастушка їднати.
10.Пастушкові треба до цаністри хліба,
А мі нич не дасте, лем ня вибухате.
Українські народні пісні Пряшівського краю. Кн. 7, № 86, с. 145—
146. Зап. 1948 р. О. Сухий в с. Руський Кручов, окр. Гіряльтівці
Вар.: Бодак Я., № 60.
352. Люляй, люляй, муй синочьку
R u b a to

і. (4+4)4
;.(1122)2+(1111 + 1122)3

І.Лю - ляй,лю-ляй,

Справ-люто-бі

муйси - ночь - ку,

ко-ли-

сочь - ку

2. [1+(4+4)2 ]
2.[4+(1111 + 1122)2

справ-лю то-бі

т а й п о -в і-ш у

5.(4+4+6)2
5.(1111 + 1122+111122)

ко-ли- сочь-ку.

на ду-бочь-ку.

т
2.ЕЙ,

сон-це зи-йде,

З.Бу - дуть птачь-ки
Ди - ти - ночь - ку

о-бо-грі-є,

лис-токвпа-де

при лі - та - ти
ма-ле- сень - ку

1. Люляй, люляй, муй синочку,
Справлю тобі колисочьку.
Справлю собі колисочьку
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тайна- кри-є.

та бу-дуть спі - ва- ти.
бу-дуть при-сип - ля- ти.

Тай повішу на дубочьку.
Ей, сонце зийде, обогріє,
Листок впаде тай накриє.
[3.]. Будуть птачьки прилітати та будуть співати,
Дитиночку малесеньку будуть присипляти.
[4.]. Сонце зийде, обогріє,
Роса впаде тай скупає,
Листок впаде тай накриє.
[5]. Будуть птачьки прилітати тай будуть співати,
Дитиночку малесеньку будуть присипляти.
[6]. Люляй, люляй, мій синочку, лем ся не скарбуляй,
З колиски нової до землі чорної.
[7]. Гейчі мені, гейчі, не є дома мамці:
Мамця пушла в поле, спи, білий соколе.
2.

Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, № 25. Зап. в с. Ра
ково, Перечинський округ. Сп. Стеґура Марія.
Будова тексту і строфіки цієї пісні виразно засвідчує відзначену вже нео
дноразово тенденцію виконання родильних, хрестинних і в тому числі ко
лискових: це, крім співомовності, вільне ставлення до складочислення, ви
користання різних структур вірша. У цьому випадку в 1-й та 4-й строфах (за
нашою номерацією) застосовується розмір (4+4); у 2-й він же, але ще вво
диться на початку вигук “Ей”, який далі не вживається і розширює музичний
час цієї строфи; 3-я та 5-а строфи засновані на використанні коломийково
го вірша, але з ретардацією 7-8 складонот, що для коломийки нетипово; 6-а
строфа складається з віршів (4+4+6) та (6+6); 7-а має структуру (6+6). Вціло
му, отже, простежується довільне вживання різних складочислових розмірів.
У 1 та 2 строфах використовується споріднений інтонаційний матеріал, який
варіюється залежно від складочислових розмірів. При цьому простежується
нерядове чуття співачкою форми та її музично-інтонаційної цілості (А. /.).
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353. Ей, люляй мі, люляй, сину мій молодий
Moderato (recitando)

(6+6)2

(111111 + 111122)2

і— 3---- 1

*
І.Ей,

лю - ляй

мі,

лю - ляй,

си - ну

мій

МО -

ло

Дии,

riten.

як

ти

мі

ви - рос - неш,

не

по - дані

мі

во - ди.

1. ЕЙ, ЛЮЛЯЙ МІ, ЛЮЛЯЙ, сину МІЙ МОЛОДИЙ,
Як ти мі вироснеш, не подаш мі води.
2. А гучіт мі, гучіт за стодолов сова,
Придзет мі на мисель мої мами слова.
3. Не так материни, як няня старого,
Же я не слухала, ниж єм мала кого.
Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття, № 53. Тварожє, Пряшівський округ. “Приколискова” (приміт. Ф. Колесси).

354. Ей, люляй мі, люляй, милая дитино
Recit[ando]

п1(6 + 6)2 Модель п4(112224+221124)2

УЬ
1.Ей, лю-ляй мі,лю-ляй,
2.Бо то-кай-скеви - но

м и -л а -я д и -ти - но,
у To-ка-ю то - че - не,

я бим тя не даа тво - є і - м е -

ла
но
З

за
у

то-кай-ске ви -но.
церк-ві хре -ще- не.

Г \

3.Ей, лю-ляй же мі, лю-ляй, си-нуміймо-ло-дий,

к т.

як ти мі ви-рос - теш,

ци

мі по-даш
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в о -ди? 4-Е й , як би я ті,мам-цю,

во-дич-кипо-да- вау,- кой ти мі за-ма - ло

ру-

чень-ки вся - за ла?

1. Ей, люляй мі, люляй, милая дитино,
Я бим тя не дала за токайське вино.
2. Бо токайське вино у Токаю точене,
А твоє імено у церкві хрещене.
3. Ей, люляй же мі, люляй, сину мій молодий,
Як ти мі виростеш, ци мі подаш води?
4. — Ей, як би я ті, мамцю, водички подавау, —
Кой ти мі замало рученьки в’язала?
5. Ей, ручкис мі в’язала, щоби я не робиу.
Ножкис ми путала, щоби я не ходиу.
Роздольський—Людкевич, т. 22, № 1420, с. Крамина, пов. Грабів,
Лемківщина.
Наспів приваблює талановитою імпровізаційністю. Варіативність спира
ється на базову фігуру мазуркового ритму (1122). При цьому наспів не має
ознак іноетнічного походження: це цілком своєрідна мелодія-імпровізація
в стилі лемківської традиції {А. І.).
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355. А люляй мі, люляй, дитино од Бога
Повільно

(6+6)2 (112112+121224)+(121222+121224)

* 1.Аі люJ - ляй
J ^ мі,'
JL b
к
r > * J Га

*

і

ке - би

1

-f

У

ді - ти - но

лю- ляй,

Р•

пф
Ш

-1 - t .J ' Jі

я

те -

бе

14 1

Г

од

Бо - га,

(L

..

п IJ і

при - ко - ли - сац

мог - ла.

...

.

р

1. А люляй мі, люляй, дитино од Бога,
А кеби я тебе приколисав могла.
2. Кеби ти мі уснув Хомкі на годину,
Мала би я тебе за добру дітину.
3. А люлю мі, люлю, під зелену дулю,
Дуля ся розвиє, дітину прикриє.
4. Колисала би-м тя і гводне, і вночи,
Кеби-м ся діждала од тебе помочи.
5. А люляй мі, люляй, мій квітку молодий,
Як ти мі виростеш, подати мі води.
Українські народні пісні з Лемківщини, с. 287-288. Зап. 1944 р.,
співала Гатала Олена, 35 р., с. Висова, пов. Горлиці.
Вар.: Б о д а к Я № 66.

356. Колиш ми ся, колиш, колисочко нова
Andantino

(6 + 6)2

1.[(1 1 1 1 2 2 )+ (1 1 2 2 2 2 )]2

/ » к -jr - . f f m
у *
P J P p r JJ» J p- f
1.Ко - лиш ми ся, ко - лиш,
ко - ли- сс>ч - ко
т

Поч. строфи 2 .(2 2 1 1 1 1 )+ (1 11122)

5— к------ К—-------

— Ж
но-ва,

я в то-бі ко-ли-шу

1Р б ^
Гбі-ло-го

со-

J J ко-ла.

и

2.Со - ко-ле, го-лу-бе,
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Л

я

ци є вже по-луд-

не?

г

г

* ..—

Я, риб - ко,

не

зна - ву,

те-пер

о

-

бід

ма - ву.

1. Колиш ми ся, колиш, колисочко нова,
Я в тобі колишу білого сокола.
2. Соколе, голубе, ци є вже повудне?
Я, рибко, не знаву, тепер обід маву.
3. Гаю мені, гаю, не задавай жалю,
Жалю великого до серденька мого.
4. Йусни мені, йусни на годинку, на дві,
Та дасть тобі, та дасть вишній Панбуг добрі.
Колесса Ф. Народні пісні з Підкарпатської Руси, № 23. Зап. 1929 p.
в с. Раково, Перечинський округ. Сп. Стеґура Марія.
Вар.: Бодак Я., № 67.

357. Колисочка нова з жовтого явора
(6+6)+(lr+6)
(6+6+6)

A llegretto

(111 122)2+(4г+222244)
(111122)2 + (222244)

Г \

щ
Ко-ли-соч-ка но-ва

зжов-то-го я-во-ра,

я в то-бі ко-ли - шу,

я в то-бі ко-ли-шу

п

ей ,зно-во-го

'J

я

-

во-ра,

г

бі - ло - го со - ко -

ла.

Колисочка нова з жовтого явора,
Ей, з жовтого явора,
Я в тобі колишу (2) білого сокола.
Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття, № 103. Зап.
в с. Кострини, Ужгородський округ.
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358. Ой ходить сон коло вікон

(4+4)2
Ой ходить сон коло вікон,
А дрімота коло плота,
Качається, валяється,
Сон дрімоти питається:
“Де будемо ночувати,
Де підемо нічку спати?” —
“Де хатонька тепленькая,
Де дитина маленькая”. —
“В нас хата тепленькая,
В нас дитина маленькая”.
Головацький Я., с. 142.
Вар.: Радзінная паззія, № 90.
359. Люлю, люлю, бодай спало

(4+4)2
Люлю, люлю! Бодай спало,
Бодай спало, не боліло,
Отцю, мамці на втішеньку.
Добрим людям на вслуженьку!
Головацький Я., с. 142.
Дві колискові пісні у Якова Головацького вміщені після добірки хрестин
них. Коментарів немає, але розташування колискових відразу після хрестин
них (така ж послідовність і в Ф. Колесси, див. у нас № 356-357) засвідчують
спів цих колискових на похрестинах (А. /.).

384

Додатки
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Іван Драбанюк

Родини, хрестини, вводини
(записано 1915 р. у с. Мала Кужелівка1Кам’янець-Подільської обл.)

Родини
Якщо в селі почті всі баби чи жінки, котрі ходять, як вони кажуть,
“грубі” або тяжкі, то вони сходяться собі часом на свято де-небудь
в гурток і балакають:
—А ви напалися, — каже, — на зелені м ’ясниці, а то відколи ви
зайшли?
— А ще від Великодних свят!
— А ви вже то чулися?
— Вже!
— А на якім тижні ви почулися?
— На вісімнадцятім.
— А ж я то з другим ходжу, але за першого так само, і за сего
так — почулася на двадцятім. Бо воно так виходит, як хочете знати,
то спрактікуйте за се, шо як почується на вісімнадцятім тижні, то ше
будете ходити двадцять тижнів, а як почується на двадцятім, то ше хо
дити вісімнадцять.
— Але вона не ходит до сорока тижнів, та ж каже, шо ніби-то со
рок треба ходити, але так як ви кажете, то то ви ходите по тридцять
вісім!
— Нє, нє! — обзивається друга, — ни ходит до сорока. То питати
би Грицихи, вони десь добре вже знают (бо ходить на тридцятім).

11.
Драбанюк не зазначив район. За сучасним адміністративним поділом Ма
Кужелівка знаходиться на території Дунаєвецького району Хмельницької області. —
А. Іваницький.
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— А я тоже ни щитаю, коби якнайборше відбути. То коби йому
коли хоть раз таке було, най би знав, по чому гірке лихо. О, йому якби
котрому було так, то він би все жінку бив. Ото якби єму так було, як
мені тепер, шо як стану рімно [рівно], то не бачу пальців на ногах.
— Бодай на них вже хороба зайшла, — обізвалася котра в кутику,
і лишили сю бесіду.
Як котра така ходить, то її не можна в свято нічого робити, на
віть обід якшо треба варити, то вона собі ше в суботу накришить ба
раболі чи шо друге, шоб в неділю не брати навіть ножа в руки. А як
вона се не зробить собі в суботу, то вже в неділю чоловіка заставляє
шо-небудь, як треба покришити. А чо ж то ни можна, аби хто спитав?
А того, шо колись так було, шо жінка кришила тісто в неділю та й по
тому, як вродилася в неї дитина, то були повідрізувані пальці в ручеч
ці. А одна каже, шо ліпила пироги в неділю, то потому як вродилася
дитина, то були злипляні кліпавки на вочах. І відтепер вже єдна другі
заказує, шоби нічо в свято ни робили.
А вже перед родами на тиждень чи на дві неділі іде до церкви, спо
відається, і причащається, і вже чекає родів.
Як вже прийде той час, шо вже підуть болі, як вони кажуть, то
посилає чоловіка, шоб бабу привів, і ше й так, шоб мало хто бачив,
а найгірше, то шоб мама не знала тої роділі, шо вона “сходилася”, як
то кажуть, бо роди важче відбуватимуться, як мама знає вперед.
Буває так, шо як довго не може мати, то баба роділі розплітає коси,
і заставляє роділлю ходити по хаті, і дає її пити “матки”, настояні
в воді (котрі ростуть на житних колосках, чорні).
Як вже найдеться дитина, то баба єго купає і вповиває в пеленки,
а чоловік має в купель кинути грошей, шоб вона була багата, пото
му ті гроші забирає баба, як виливає купель. Гроші кидати, кільки хто
хоче — два золоті, кільки хто хоче. Тоді чоловік іде до такої жінки, шо
має тоже мати дитину, шоби покликати новородженни — це називают
“заклікувати”. Вона як приходит, то зара треба їй дати горівки заправ
леної, бо тоді то всякої роділі горівка заправлена медом або тепла на
зивається.
Як мама роділі є в цьому селі, то чоловік просить ше й тещу, і тоді
разом теща і матка п’ють горівку, і треба шось доброго їсти дати матці,
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бо кажуть, як голодна заплинає2, то й для дитини ненаїсна. Як вони вже
вип’ют і наїдяться, то тоді мамка бере новорождене на праву руку, шоби
вперед дати правої груді, бо як дати вперед лівої, то воно буде “лікутник”3.
І так три дні вона відбуває. А як та буде мати дитину, то повинна
взяти за матку ту, в якої вона була. А нічого їй не платить, одна другі
не винна, так відбувають. А як не візьме, то та дуже ображається, шо
в неї за матку була, пеленала дитину, а та її не взяла, а пішла до другої.
Тоді мати роділі варить обід, а баба несе новорожденне до молит
ви. Бере хліб і дитину. Візьме ніж в руки, прийде коло дверей, пере
хрестить наліво двері і застромить під поріг в землю, каже:
— Іду в щасливу дорогу на добру долю!
В хаті відповідають:
— Йдіть здорові!
Бувають такі батьки, шо просять попа, шоби дав їх дитині таке
ім’я, яке вони люблять, але багато батьків кажуть:
— Таке, як піп дасть, таке буде!
А чоловік тоди просить молодиці з своєї родини, і жінчиної, і сосід, і ше, кого собі хотят, на родини. Як приходят, то всяке несе миску
муки, шоби не йти, як кажуть, с пустими руками.
Чоловікам на родини не можна йти. Чого не можна — то про се
нема нічо. Буває так, шо чоловік йде по які-небудь справі до тої хати,
де родини. Але тілько відчинив двері і подивився, шо є “простирало”
коло постелі, то він живо двері закриває і старається втічи. Але якшо
є баба в хаті, то баба його піймає і силоміць заведе до хати, дадуть
йому “теплої” горівки і тоді, як він вже має йти з хати, то баба бере
в нього “застав” — пояс або щось друге, шоб не пошкодило новорож
денному, шо він був. Бо буває чоловік недобрий на очі, як подивиться,
то може побракувати4 дитині або породіллі, а то й батькові. І той за
став чоловік відбере на другий або на третій день, но шоб ни ввечері,
Вечир не повинна дать нічого з хати, доки не буде дитині 12 неділь.

2Запеленає.
3 Слово записувачем не пояснене. Але за змістом воно означає “шульгу”, тобто
лівшу. -— А. І.
4Тобто, пошкодити (приміт. JL Іваннікової).
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Молодиця як йде на родини, то несе миску муки якої-небудь, чи
житньої, чи кукурудзяної, і як ввійде в хату, то каже звичайно “добрий
день”, і йде прямо до роділі, кладе коло неї ту муку, привіталася з нею.
Найчастіше починається бесіда такими словами:
— А шо тут у вас доброго чувати?
— Слава Богу, все добре!
— А шо вам Бог дав?
— А дочку (чи синочка), — відказує роділя.
— Слава Богу! Дай, Боже, шоби було здорове!
Потом обертається до хазяїна, вітається з усіма, хто є в хаті.
Як вже посходяться всі молодиці, то хазяїн обсажує їх за стіл. За
столом, крайнім від постелі, де роділя поміщається, то не можна си
діти такій людині, котра плекає малу дитину, бо каже, шо ніби-то “по
кори” перейде на нюю від роділі, і новорожденне не буде мати шо ви
ссати. То крайня від постелі сідає завше така, шо не плекає дитини. За
сим то слідить баба й роділя.
Як же обсядуть стіл, то хазяїн п’є заправлену до своєї мами, а мама
п’є до роділі, а роділя, як не дуже слаба, то п’є до своєї мами тоже. По
першім келішку то треба, шоб була заправлена, а далі буде і проста,
но шоб багато. А як є заправлена до всякої страви, аж доки не вийдуть
з-за стола, то се вже добрі щитаюця родини.
Страви то бувають неоднакові!
Як хто трошки маючий, то всім перед дають борщ з м’ясом, каша
гречана, салом помащена, пироги, голубці — хоть по одному, але все
одно треба, шоб було хоть три страви. Як добрі родини, шо є досить
горілки і страви, то молодиці вилазять з-за столу скілька раз та гуля
ють, но хазяїн просить їх, шоби докінчити обід чи вечеру, та й тогди
вже собі погуляють. Але декотрі старші жінки, то кажуть, шо так не
можна вилазити з-за стола та гуляти, то вони посідають та й вже вти
хомиряться, вип’ють по килішку горілки та й як зачнуть приспівувать,
та й як наберуть охоти, то й знов повилазять, насилу хазяїн їх впросить
знов, шоби скінчити обід чи вечеру. А як вже докінчать обіду, подяку
ють хазяїну, ті, шо варила, та родині, та вже як зачнуть гуляти, то тог
ди вже нічо ни розбереш. Чоловіків нима, то вони шо хотять, те роб
лять. Як вже нагуляються досита, то с піснями забираються додому.
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Як прощаються з хазяїном, жичуть хазяїнові, би дитина їх була здоро
ва, та й шоби хазяї дочекали справляти єму весілля, а нам дай Боже ше
й на весіллі так погуляти, як на родинах!
— Дай Боже! — відказують хазяїн.
І с тим росходяця.
На другий день знов сходяця.
— Шо ж, — каже, — ми хазяїнову горівку пили, то треба і своєї взяти!
Беруть по шкаліку або по дві на шкалік — це вже як вони собі по
становлять, приносять горівки, хазяїн добавляє своєї — і роблять знов
тото, шо вчера було. Як вже погуляють, розходяться.
Як роділя ше молода та не знає, як себе поводить, то баба її нака
зує, шоби без ножа з хати не виходила, бо ти, каже, щитаєся “дирава”
жінка, і нечиста сила на таку жінку дуже важить, а як будеш з ножем,
то вона вже не має такої “вазі”, і се так роби, доки не охристиш дити
ни, і шоби коло тебе все була свята вода і свячене зілля всіляке. А як
охрестиш дитину, то тоді вже будеш собі безпечніша, а поки ше на то
пильнуйся. Вечір нічого нікому ни давай, а найгірше не можна з хати
давати вогню. Навіть чоловікові, каже, шоби він як закурить вечір, то
шоби він викурив в хаті, най надвір вогню с папіроси не виносить. Як
дитину скупаєш вечер, то купеля того не виливати, бо дитина не буде
спати, а виляти рано. А як дитину скупаєш і впів’єш, то перехрести
його, і двома пальцями потисни за носик, і варгами5 цмокни.
І баба накаже роділю, як слід, та й тепер іде додому.
Ше тоже роділя бабі “зливає руки”. Таке буває так. На третий день,
а буває так, шо і борше, баба має піти до другої роділі, то каже до сеї:
— Зілляй мені на руки, бо я вже маю йти до другої роділі.
Візьме баба кварту води і порожну миску і дасть роділі, і роділя
льляє воду бабі на руки, а баба над мисков вимиє добре руки і тогди
має право йти до другої. Роблять вони се для того, шоби часом баба
не перенесла від цієї роділі до тієї “покорн”6 або спання від дитини.
При зливанню рук бабі треба шось дати трохи грошей. Декотрі роділі
5Варги — діал.: губи (приміт. Л. Іваннікової).
6
Або діалектизм, або індивідуальна вимова. Правильно “покорм” — молоко ма
тері. — А. І.
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то виповняют ше таке. Як мают прийти молодиці до роділі на родини,
то межи ними має бути бодай одна “нечиста”, як на ній є “сорочка”,
“місяшньї”. То кажуть, шо як вона добра і признаєся роділі, шо вона
така, то не буде бракувати нічо ні роділі, ні дитині. А як не признаєся
і шоби нічо не бракувало, то роблять так: кладуть під постіль, де роділя лежит, “мазницю” з дьогтем, то тоді хоть не признається котра, шо
вона нечиста, то не буде нічо бракувати.

Христини
Через дві неділі, буває і далі, і борші, після родин відбуваються
христини. Вимастят гарно хату, приготовлять ше дечого, бо має бути
маленька оказія.
Найбільше хрестят в неділю. В суботу вечером чоловік перейде по
всіх своїх кумах і просить, шоби потрудились до христу назавтра, піс
ля церковної служби. Кільки чоловіків, тільки повинно бути і жінок,
вагітній жінці не можна йди до христу. Чоловіки і жінки, як приходять
до христу, то всяк має нести с собов “крижмо”. Крижмо буває най
частіше з домашнього полотна, а ні, то хустинку купують ше наперед,
як міркують, шо мають іти в куми. Буває, шо іноді купують шо-небудь
похреснику замість крижма.
Христини найбільше відбуваються по домах. Під вечер, як вже все
злагоджено для оказії, йде чоловік по своїх кумах і просить до себе.
Вони приходять. Чоловік несе під пахвою хліб, завинений в біленьку
хустину, а жінка несе миску муки. Як прийдут до хати, то чоловік впе
ред кладе хліб на стіл і каже:
— Просим вас на хліб святий!
— Дякуєм за хліб святий! — відказують.
Зара господар дає по килішку горівки і чекають, шоби всі посходились. І так як вони приходять ни разом, то всякому, хто прийшов борше, треба дати по килішку, і тому, шо наостанку, а тоді, як вже всі є ті,
шо мали буть, то господар обсажує за стіл. Тоже, котрі плекають маліх
дітей, то коло роділі ни сідают. Чоловіки сідают всі, а тоді жінки. Жін
ка, як одна чи дві, шо не вміщуються за стіл, то се нічо, а якби чоловік
лишився, то погано.
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Як обсядуть за стіл, то господар п’є горівку до якого-небудь кума,
шо сидить скраю, і так п’ють “в колію”. “Колія шоб святилася, — ка
жуть, — а хрест шоб ся поламав!” Сії слова — то циганські. Колись
так було, шо був циган на христинах та й господар міркував, шо пили
навхрест через стіл один до другого, шоби циганові не дати. Але ци
ган дивиться, шо для нього кепсько виходить, та й каже: “Пийте, люди,
в колію!” І як зачали пити в колію, то вже і до него дійшло. Він тоди
й каже: “От я вам, люди, скажу, шо колія шоб святилася, а хрест шоб
ся поламав!” І відтоді то вже кажут, шоби пити в колію, шоби котро
му не вийшло так, як циганові. Господар дивиться, шоби колія йшла
справедливо.
На христинах то ше ведеться така мода, шоби горівку пити вели
ким килішком, хоть би таким, як чайний стакан, “шклянка”. А то мо
жуть казать: “Цикав, як наперстком!” Вип’ють до закуски два килішки, на закуску кладуть “гешке”7 [?]. Потому до борщу, так і до всякої
страви п’ють і приспівують собі “віват”, плещут. Жінки декотрі на
останку то просят малого килішка, а чоловіки то мусят тягнутися до
жінки великим, а як котрий не може, то кажут єму: “Ти баба!” — і все
одно мусит.
Як подякують Богові і по тому хазяїнові, тогди сильно гуляють.
Грають в старі казани, в бляшану посуду, в магільницю8, в коробки,
в рискалі і гуляють так, шо тогди нічо ніхто ни розбере. Як вже на
гуляються досить, то тогди баба перепиває квітки, которі вона собі
налагодила зараня. Квітки баба робить літом з всякого зілля, а зимою
то тоже є такі сухі квітки, калина і т.д. Насамперед баба дає квітку
батькові і мамі новонародженого. Квітки для них роблять особі, з жит
ніх колосків немолочених. Беруть батьки в руки по цілім бохіняті хлі
ба, сідають на постелі близенько єдне коло другого. Баба бере таріл
ку і кладе на ню килішок з горівкою і дві квіточки, підходить до них
і каже:
—
Просить вас новорожденний вами синок на горівочку, а я на кв
точку! Дай, Боже, шоб він вам здоров був і шоб ви з него мали потіху!
7Так в оригіналі (приміт. JL Іваннікової).
8Правильніше магівнйця — частина ткацького верстата. — А. І.
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Разом відказують:
— Дякуємо синові за горівочку, а бабці за квіточку! — і кидають
на тарілку гроші.
Баба бере квітку і поведе нев чоловікові по чолі, на той бік і на
другий, і чоловік приймає квітку і цюлує бабу в руку. Баба п ’є до него
горівку і дає чоловікові. Чоловік випиває і кладе килішок на тарілку.
І так бере баба квіточку і жінці тоже поведе по лиці і сюди, і туди,
і жінка приймає квітку, цюлує бабу в руку, і тоже випивают по килішку горівки. Чоловік віддає квітку жінці, відходить в сторону. Баба тоді
сідає коло роділі за стіл, кладе коло себе тарілку з килішком горівки
і підходят куми. Куми підходят поважно, мают ся перепиваня квіток за
важне діло. Всамперед підходить старший кум, записаний в метриці,
і баба каже:
— Просит кум, і кума, і новорожденний похресник на горівочку,
а я на квіточку.
А кум відказує:
— Дякую кумові, й кумі, і похреснику за горівочку, а бабці за кві
точку! — і кидає на тарілку гроші і каже:
— Се даю похресникові на повивач, а се бабці на капці, — і получає від баби квітку, і п’ють по килішку горівки.
І так і йде старша кума, і при тім же самім порядку получає квітку.
І так переходять всі куми, хто є в хаті. А як є в кумах хлопець або ді
вчина, то їм баба дає дві квіточки, бо він ше не має парі.
Як вже перейдуть всі, то баба ходе з тарілков по хаті і квіточку
вмочає в горівку, в ту, шо накапала на тарілку тогди, як перепива
ла квітки, і тов квітков обмиває всякому лице, і за се всяке цюлує її
в руку. І жінки з дуже великою пошаною до сего відносяться, шоби не
боліди голови, і чоловіки тоже, но трохи не так. Приходилося мені ба
чити, шо інший чоловік то навіть відвернеться, і не хоче, каже: “Я сего
не хочу, бо воно нічо не помітне!”
Після жінки кажуть:
— Шо ж, бабка нам роздала квітки, а бабці хто дасть?
Збереся по кілька, і зроблять їй квітку таку, шо ні на що не по
хожа, — літом з лопуха, полину, — і приходять до баби, кланяються
і співають:
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А в нашої та бабусеньки
Спідниця в сім піл,
А ззаду роспір9.
Баба дає штири гроші, а получає таков самов порадов, як в них
брала.
І ше жінки так, як гуляють, приспівують:
Нащо-сь, коминище,
Зробив дитинище? —
І б’ют комина кулаками, а чоловіки їх відтручуют, боронят комина.
Як вже забавляться досить, то господар вже обсажує за стіл,
вип’ют по килішку че по два, і розходяться по домах. Квітки забирают
з собою і кладут їх за вобрази.
Дівчина чи хлопець як мают дві квіточке з христин, то пильнуют,
аби хто не вкрав, бо на ті квіточці то можна преворожить дівчину до
того хлопця, шо вона єго не хоче, або хлопця до дівчини до тої, шо
вона єму не до сподоби. Чи шось друге, можна побракувати в єї моло
дім віку.

[Похрестини10]
На другий день на похрестини, то рідко коли йдуть дівчина або
хлопець, як є в кумах. А жонаті куми то сходяться всі з своїми жінка
ми. І на другий день то встанова така. Всякий кум як преходит на по
хрестини, то приносит з собов пляшку горівки, а господар то дає вся
кому своєї по килішку, шоб, як то кажуть, по вчерайшім поправитися.
Як вже посходяться всі, то кладут горівку на стіл, господар дає
свої дві пляшки. Куми сідают за стіл, і беруть з собов за стіл і господа
ря, кажут:
— Шо ж, куме, ви вчера вгощали нас, а нині ми будем вас!

9Текст пісні “А в нашої бабусеньки” за структурою віршів дає підстави припуска
ти, що її співали на мелодію весільного ладкання. — А. І.
10 Заголовок “Похрестини” введено упорядником, оскільки наступний текст при
свячено саме цій частині обряду. — А. І.
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Єдин кум лишається, як то кажут, “на хаті”, шоби слідити за по
рядком, шоби справедливо йшла колія. Після обіду гуляют, співают,
хто хоче. Як то перше давніше, то куми везли бабу на колісні до корш
ми, і вона їм мусіла брать за тоє могорич.
На третий день тоже сходятся куми, і це вже кажут, шо вони при
йшли спитать, як ся називає дитина, бо забули. І знов те саме — п ’ют,
гуляют, співают. Буває так, шо як хрестини в таке, не в робоче врем’я,
то ходят до тижня. Буває так, шо посходяться, а грошей нема, і вже
нема як випити, то оден кум або кума бере миску, накриває хустин
кою, і се називаєся “таца”, в другу руку бере патик замість свічки і хо
дит до всякого з поклоном, і каже:
— Просим до святого Тити11, шоб було за шо пити! — і кидают на
тацу, хто шо має з грошей.
І п ’ют, так і кончаєся хрестини.
Як в кумах дівчина і хлопець, то вони від хрестин вже собі і “викают”, бо вони вже щитаються куми.

Вивід
Через шість неділь, як роділя йти до церкви до виводу, то шиє на ди
тину першу сорочину. На плечах на сорочині вишивают хрестик, бо воно,
кажуть, маленьке — аби до него не мало вазі. Хрестик шиєся на кожді
сорочині, аж поки не буде дитині рік. Як вбирає в першу сорочину дитя,
то вперед перекине без нюю ніж, шоби вигнать відти все зле, і тогди вже
вбирає дитину. Як збере дитину і себе, приходить баба, бере хліб, в хуст
ку завиває, і бере під пахву, зриває простирало. Роділя стоїт коло постелі
з дитинов. Баба її покриває простиралом, бере в руки ніж, проводит до
дверей, остановлюються, і баба перехрестить роділю ножем, і відкриває,
і простирало лишаєся дома, а ніж застромит в землю під порогом, каже:
— Ідем в щасливу дорогу, по щастя й добру долю.
В церкві сповідаєся і причащаєся роділя, і разом з бабов приходит
додому, пообідают, і тоді вже роділя дасть бабі який-небудь даруно
чок — і сим кінчаєся.
11Від імені “Тит” (Л. Іваннікова).
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Того року, шо були хрестини, то носят від похресника вечеру пер
ший Святий вечер перед Різдвом. Вечеру несе старша дитина, а як
нема таких своїх, то з родини брата або сестри. Вечеру приготовляють
так. Кладуть в миску трошки куті, три пироги, три голубці і три кни
ші. Як свій є хлопец, то каже так:
— Просит тато, мама, похресник і я вас прошу на вечеру!
— Дякуєм татові, мамі, похреснику і тобі за послугу!
І як то перше давніше, доки людям жилося краще, то робили так:
господар дає хлопчикові скілька грошей за послугу і вгощає його, дає
горівки і шо-небудь закусити. А всамперед то давали покушати куті,
до куті просят так:
— Проші вибрати з нашої пшениці кукіль!
А потому дают горівки й т.д. А господиня тим часом то вибирає
вичеру з миски, і замінює те саме своїм, і дає даруночок який-небудь
похресникові, дають медівник, бо хоть би йому доходив і рік, то всьо
дно воно ше нічо їсти не годно, а медівник то буде.
А тепер я бачу, шо люди вже так не роблять, а через то, шо
бідніші. Є багато таких людей, шо під Різдво в него нема нічо
єнакшего, кроме куті. Книшів нема. Ч о’сь вже перевертаєся на
якийсь другий лад, і не знати, на який. Той, шо посилає вечеру, то
вже мусит постаратися, шоб були книші чи калачі, бо небеспремінно треба вечеру посилати, як но були в него в тім році хрести
ни. А кум, як не має чим відміняти вечерю, то й так відправить.
А перше то, щитали, шо ни можна відправляти так, шоб нічо ни
відмінилось. Але біда, видно, шо заставила робити і то, чого ни
можна.
Як вже хлопець обносить по всіх кумах, то по останку несе до
баби. В баби каже так само, но ни каже слова єдного — “похрес
ник” — бо вона його до хресту не тримала, і він їй не щитався похрес
ник. Баба за послугу хлопцеві дає штири гроші, а вечеру забирає собі
всю, но залишає єден книш, бо не можна, як того кажуть, с пустими
руками відправляти. Хлопец, як приходит додому, то дуже з великов
втіхов щитає гроші, котрі йому прийшлися за послугу, а господиня то
переглядає даруночки похресникові, та все розпитує, котрий від кого.
От так і все.
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Запис Івана Драбанюка подала Людмила Іваннікова. Фонди ІМФЕ,
ф. 1-5, од. зб. 386, арк. 30-52. З матеріалів Етнографічної комісії
ВУАН.
Л. Іваннікова коментує: “Працюючи з матеріалами Етнографічної комісії
ВУАН, я натрапила на унікальний і дуже докладний опис родильної обрядо
вості села Мала Кужелівка на Поділлі, здійснений 1915 р. мешканцем цього
села Іваном Драбанюком. Це не відповідь на анкету, а самозапис людини, яка
добре знала традицію свого села, не з чужих розповідей, а “з середини”, як її
носій. Унікальне й те, що такий докладний опис ритуалів зробив чоловік. Усім
відомо, що обряди і звичаї, пов’язані з народженням дитини, були дуже вта
ємниченими — в них брала участь обмежена кількість людей, і то переважно
жінки, зрідка — батько дитини. Можливо, Іван Драбанюк саме й був батьком
родини. Ось що повідомляє він про себе: “Каліка. Дві ноги відрізані по коліна,
а також і три пальці на правій руці”. Причина — застуда і гангрена. Інших
відомостей про нього немає. Не виключено, що він був багаторічним допису
вачем Етнографічної комісії — його матеріали знаходимо й в інших одиницях
збереження (наприклад, ф. 1-7, од. зб. 732, арк. 130-131). У каталозі він фігу
рує як Дроботюк Іван, але в матеріалах чітко прочитується “Драбанюк”.
Запис родильної обрядовості вміщено у невеликому за розміром блокно
ті, синім чорнилом, розбірливим почерком, цілком грамотно. У цьому блок
ноті знаходимо й інші записи, очевидно, зроблені в різний час — чорним
чорнилом, олівцем. Це описи календарних обрядів, похоронних звичаїв та
ритуалів, фольклорні зразки. Вони краще збережені, а от запис з родин про
читувався з великими труднощами, адже синє чорнило практично вицвіло
від часу. З огляду на те, що за короткий період матеріали ці будуть назавжди
втрачені для науки, я й зробила точну копію документа.
Запис Івана Драбанюка цінний тим, що збирач зафіксував родиль
ні обряди і звичаї у живому функціонуванні в той час, коли вони були ще
невід’ємними від побуту (1915 рік). Вони репрезентують вузьколокальну
традицію одного села, тож є науково достовірним і яскравим доповненням
до записів Павла Чубинського, Василя Милорадовича, Олександра Малинки,
Марка Грушевського, Василя Кравченка та інших етнографів XIX — початку
XX століть.
Матеріали подаємо за сучасним українським правописом зі збереженням
діалектних особливостей села Мала Кужелівка, які трапляються в рукописі.
Записувач не завжди послідовно вживає голосні “е” та “и”, тверді й м’які
приголосні в кінці дієслів, що відображено в нашій публікації”.
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Словник діалектизмів1
бардзо — дуже
бетяр — парубок (з мадярського)
брішок — животик
валал — село
вбриндувати — одягнути
вельки — великі
виторгане — порване
водне — удень
волати — кликати
волки — воли (волики)
гайдук — поліцай в АвстроУгорській імперії
гайнувати — розкошувати
гмерва — вмерла
го — його
говод — голод
гнеска — сьогодні
гудак — музикант
ґазда — господар
ґарнец — горнець, горщик
грешна — гарна
дашто — що-небудь
дуля — груша
єстик — скалка, якою чистять
леміш плуга
жеби — щоб
закля — поки
зашва — зайшла
звір (за звором) — ліс

зналізне — винагорода за
знайдену річ
зохабляти — покидати
кабат, кабатик — спідниця,
спідничка
каплун — півень
кстини — хрестини
кедап — коли
кошуля — сорочка
крави — корови
курта — коротка
лем — лиш, лишень, тільки, щоб
лішечка — лисичка
май — най, нехай
маш — маєш
мвака — млака, болотисте місце
мотовиво — мотовило
нарік — на наступний рік
ниґда — ніколи
нім — поки
ногавиця — штаня
облачки — вікна
обрус — скатертина
одомаш — пригощання
палюнка — горілка
патичка — частина спідниці
з
іншого матеріалу
пацюки — коралі
пец — піч

1Словник уклав Ярослав Бодак.
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пищавка — сопілка
пйиц — піч
повудне — почастунок (полу
денок)
подзвінькувати — подякувати
погар — склянка
попырдаве — байструченя
през — без
пруце! — вигук погонича
пуг — плуг
райзувати — вештатися
роваш (з угорського) — палиця
чабана, на якій він обрахо
вував (позначав насічками)
кількість овець у його отарі
розтопаст — гірське пасовище,
соковита трава
рубочок — тонке полотно

саво — сало
сивак — сивий чоловік
слунко — сонечко
сом — собі (у виразі я сом ішов)
сухати — слухати
танір — тарілка
телебай — дідуган
туліпан — тюльпан
уці — вівці
файний — гарний
фраїр — коханий, наречений
фраїрка — кохана, наречена
хомонт — хомут
шварний — гарний
шувні (парубки) — шумні,
бойові
шугай — парубок
юрмак — ярмарок
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Регіональний покажчик
Бесарабія — 217, 224, 227, 231, 232, 240, 241, 243, 254, 272, 284,
287,307
Бойківщина— 167
Буковина — 216, 247
Волинь — 76, 93, 97, 11 З/а, 193, 207, 207/а, 208, 209, 214, 217, 290,
293,302,313, 346, 348
Галичина — 81,96,110, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 126, 127, 133, 134,
136,137, 138,139,140, 141, 146,168,169, 188, 189,190, 191, 192,
196, 203, 205, 206,226, 229, 245, 253,277, 278, 280,286, 299, 309,
311, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 328, 334, 339
Гуцульщина — 255
Закарпаття — 77, 78, 79, 95, 125, 135, 142, 143, 159, 162, 172, 173,
234,242
Київщина — 73, 264,274, 275, 341, 342
Кубань — 297, 308
Лемківщина — 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 98, 99, 100, 111, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131,
132, 144,145, 149, 150,151, 1 6 2 ,1 5 3 ,1 6 3 ,1 6 4 ,1 6 5 ,1 6 6 , 170,171,
174, 175, 176, 177, 178, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 204, 250,251,
252, 256, 257, 258, 259, 260, 279,288, 289, 291,296, 322, 351,352,
353, 354, 356, 357, 358, 359
Підляшшя — 101, 102, 103, 104, 105, 106, 160, 200, 201, 235, 239, 295,
306, 327, 331,333
Покуття — 154, 155, 156, 157, 158, 194
Полтавщина — 76/а, 237, 248, 343, 345, 347
Поділля Західне — 80, 82, 89, 90, 91, 107/а, 112, 128, 129, 186, 187,
213, 215, 222, 230, 244, 246, 246, 249, 265, 271, 276, 281, 282,283,
285, 304, 310, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330
Поділля Східне — 70, 74, 75, 92, 97/а, 107, 107/а, 147, 195, 199, 202,
210, 212, 218, 219, 221, 223, 225, 228, 233, 261, 262, 262/а, 266, 267,
268, 273, 274, 294, 300, 301, 303, 332, 337
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Полісся— 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 71,
72, 184, 197, 198, 209/а, 210/а, 211/а, 220, 236, 138, 269, 270, 298,
338,
349, 350
Херсонщина — 305
Холмщина — 94,108, 161, 292, 314
Черкащина — 335, 336, 344
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Покажчик складочислових структур
І. Ізометричні сегменти й вірші
1. Двосегментні вірші
(4+4)2 —

19, 22, 27, 28, 34, 37, 68, 69, 92, 132, 142, 143, 153, 169, 253,
254, 260, 280, 281, 324, 337, 338, 350, 358, 359
(5+5)2 — 4, 5, 6, 10, 58, 71, 75, 76, 76/а, 90, 91, 97/а, 104, 140, 200,
201,
202, 203, 205, 206, 208, 209, 209/а, 210, 210/а, 211,
211 /а, 212, 213, 214, 216, 244, 329
( 6+ 6)2 — 20, 36, 39, 4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 3 , 57, 60-66, 77, 81, 83, 86, 88, 99,
102, 116, 117, 120, 141, 144-146, 149, 150, 151, 154-156,
162, 164, 166, 173, 174, 176, 179, 180-183, 192, 193, 220,
235-238, 242, 243, 256, 278, 279, 285, 286, 291, 335, 336,
339, 341,351,353-356
(6+6)+(4+4) — 177, 178
(7+7)2 — 3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 5 , 161,340
(8+ 8)— 125, 168, 169

2. Двосегментні вірші з заспівами, приспівами, повторами
(4+3+3+3)2 + П(4+3+3+3)2 — 271
(4+4)+1п(4+4)3 — 130
(4+4+ПЗ )+(4+4+П6) — 258
1п(6+6)2 — 121, 175, 354
(6+6)3+(1п+6) — 152
(6+6)+(3+3) — 273
(6+6)+П(7+7)2 — 307
[(6+6)+(4+3)]2 П[(6+6)+(3+3)]2 — 272
(6+6)+(6+П5+6) — 259
(6+6)+(6+6+6) — 95, 195
(6+6)+(1п+6) + (6+6+6) — 357
(6+6)+П(22/22/44) — 233
(6+6)+П+(6+6) — 163, 218, 219,

402

(6+6)2+П — 306, 307, 308, 342
(8+8)+П(7+8+8) — 215

3. Трисегментні вірші
(4+4+4)2 — 82, 89, 129, 147, 248
(4+4+4)2+(4+4)+(4+4+4) — 170
(5+5+5)2 — 103, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
(6+6+6)2 — 257

II. Гетерометричні сегменти і вірші
1. Двосегментні вірші
(3+3)+(4+4) — 333
(3+4)2 — 293
(4+3)2 — 24, 25, 26, 38, 159, 195, 196, 198, 199, 226, 252, 265, 348
(4+3)2+(6+6) — 288
(4+4)2+(4+3) — 50
(4+6)2 — 12, 106,245,326
(5+3)2 — 70, 84, 85, 87
(5+7)2 — 189
(6+3)2 — 46, 157, 251
(6+6)2+(4+4)2+(6+6) — 47
(6+7)2 — 228
(7+4)2 — 231,232

2. Двосегментні вірші з приспівами або повторами
(4+3)2+1п(4+3) — 197
(4+3)П — 347
(4+3)2 + П(3+3+2) — 227
(4+3)3 + П[(4+4)+(4+4+3)] — 221
(5+5)2+(3+3)2 + П[(6)4+(3+3)] — 270
(5+5)2+(3+3) + П[(5+5)2+(3+3)] — 269

403

■

(6+4)+4 — 80
[(6+5)+5]2 — 19
(6+6)+(3+3) — 122, 267, 268

3. Комбіновані дво- та трисегментні вірші
(4+3 )=(4+4)=(4+4+6) — 282
(4+3+4)2+(4+3)2+4 — 55
(4+4+5)+(5+5) — 74
(4+4)+(4+4+6) — 16
(4+5)+(3+4)+(5+4) — 107/а, 113-а
[(4+4)+(3+3)]+(4+4+3)2 — 229, 230,
(4+5)2+(6+8) — 109,110, 111, 112, 113
(5+5)+(4+4+5) — 304
(5+5)+(4+4+6) — 96
(5+5+3 )+(6+6)+(6+3) — 56
(6+6)+(4+4) — 94
(6+6)+(4+4+6) — 93, 123, 126, 127, 167, 204, 234, 277, 284, 315, 316,
317,318
(6+6)2+(3+3)+(4+4+3) — 59
(6+6)+(6+6+6) — 100, 172, 289
(7+7)+(3+3+7) — 171

4. Три- та двосегментні вірші з заспівами, приспівами,
повторами
(4+3+3)2 + П [(4+3 )3+(4+2)2 ] — 266
(4+3+5)2 + R(5+5)+(4+3+4...+4) — 222
(4+3+6)+R(6+6) (4+3)2 — 13, 14,
(4+3+6)+R(4+3+6) — 15
(4+4+6)2 + П[(3+3)+(4+3)]2 — 292
(4+4+6)2+П — 241
(4+4)+(4+4+4)+П(6)3+(5+5) — 313
3(4+5)2 + (4+4+6)2 — 7
3(5+4+3)+(6+6) — 18
(5+5)+(4+4+5) П(4+4)+(4+4+4) — 310

404

(6+1п+6)+(6+6+6) — 148
(7+6)2+R(3+3+6)+(4+4+6) — 17

5. Три- та чотирисегментні вірші без приспівів
(4+3+3)2 — 48, 49
(4+3+6)2 — 52
(4+4+3)2 — 105, 290
(4+4+4+3)=(4+4+3) — 274
(4+4+5)2-23, 194(?), 246
(4+4+6)2 — 11, 44, 45, 97, 115, 118, 119, 217, 223, 224, 225, 249, 250,
261,283,287, 303,327, 330, 331
(4+6+6)2 — 147
(5+5+6)2 — 184, 186
(5+5+6)+(4+4+6) — 191
(5+5+7)2— 187, 188
(6+6+5)2— 114
(6+6+8)2 — 72
(6+6+4+6)2 — 12/а

III. Нерегулярна будова віршів і строф.
Строфоїди
(3+4)2=(4+4)2 — 276
(4+3)2 (6+6) — 21
(4+4)4; п і+(4+4)2; (4+4+6)2 — 352
П4(6...)п — 343
(4+4+5)2; (6+6) — 275
(4+4)+(3+3)+(4+3)— 107/а, 113/а
(4+4)+(7+5)+(6+4)2 — 263
(4+6+6)+(4+4+4+4); (4+6+6)+(6+4+4) — 107
(4+4+6)2; (6+6)2 — 319
(4+4)2+(6+6) — 328
(4+4+6)2; (4+4)2+(6+6) — 332
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(4+6)2; (4+4+6)2 — 73
(5+5)2+(4+4+4+4)+5 — 108
(5+5)=(8+8)— 185
(5+5+7)2; (6+6)2 — 207
(5=6)3 (4+4)+(4+3+3) — З
(6+4)2 (8+8)=(7+7) (6+5) — 2
(6+6)+(4+4)3+6 — 160
(6+6)2; (6+5)+[(4+4+5)+5]
(6+6)2+(4+3)2 — 9
(6+6)=(7+7) — 29, 33, 344, 345, 346, 349
(8+8)+(4+3)+(4+4+4) — 264
(8+8)+(4+3)2+(6+5) — 1
Козачково-гопакова структура (2=3=4 склади тексту в сегменті) —
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 309, 311, 314, 320, 321,
322, 323,325

IV. Строфічна форма1
1.[(4+5)+(3+3)]2 2.(5+5)+(4+4)2 3.(6+6)+(3+3)+(4+3)2 — 255
1.(4+4)2+(6+6) 2.(6+6)2 3.(4+3+3)2+(6+6) — 262
1.(4+4)2+(6+6) 2.(6+6)2 3.(4+3)+)+(3+3)2 4.(6+6)2 — 262/а
1.(п2+4)+(п6+4) 2.(6+6)+(4+4)+(4+пЗ)+(п6+5) — 277

1До цієї групи віднесено пісні, тексти яких мають досить викінчену, але нестан
дартну будову За формою вони займають проміжне становище між строфоїдами і піс
нями купленої форми.
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Покажчик музично-ритмічних форм
(композиційні типи за ритмічними моделями1)

І. Ізоритмічні сегменти й рядки
1. Двосегментні рядки без приспівів
ааЧ&а — 39, 40
аа/аа — 41, 42, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 77, 78,
90, 91, 92, 97/а, 101, 102, 104, 125, 131, 144, 162, 173, 174, 200, 201,
202, 203, 209, 209/а, 210, 210/а, 211, 211/а, 212, 213, 216, 220, 243,
254, 280, 281, 324, 329, 335, 338, 339, 340, 341
2. Двосегментні рядки з заспівом або приспівом
паа/паа — 121
аа/П — 306, 307, 308
аа/П(ббв) — 233
аа/п/аа— 130,218,219

3. Трисегментні рядки
ааа— 103

II. Гетероритмічні сегменти й рядки
А. Двосегментні рядки
1.

Двосегментні рядки без приспівів

аа/ба — 279, 333, 351
аа/бб/аа — 47
1
Позначення: а, б, в тощо — вказують на сегменти різної ритмічної будови в меж
ах конкретної пісні; А, Б, В — пісенні рядки; П — приспіви з двох і більше сегментів;
п — приспів з 1-2-х музичних мотивів; р — коротка приспівка (1-2 склади тексту);
З — заспів; аа(...) — трьома крапками в дужках позначено довільну кількість анало
гічних сегментів у строфоїдах.
Буквений (алгебраїчний) вираз дозволяє виявити принцип формотворення поза
конкретним його часокількісним виразом. Музично-ритмічні вирази (або їх моделі)
подано в збірникові праворуч над нотним станом кожного наспіву. Наприклад, мело
дія № 41: формі аа/аа відповідає реальний ритм (111213)4, а також його ритмічна мо
дель (111122)4. Мелодія № 46: форма аб/аб означає ритм (111122+112)2 тощо.
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аа/бб — 79, 94, 122,267, 268, 273
аа/бв — 164
аа/аб — 50, 120, 166, 291
аа//аб//аав — 282
аб/аб — 46, 70, 75,132, 142,154,190,195, 196,198,226, 228, 231, 232,
242, 252, 253,278, 285, 293, 326, 348, 350, 353, 356
аб/ав — 159
аб/ба— 168, 169
аб/б'б — 355
аб/вб— 124,279
j
аб/вв — 145, 288
аб/вг— 175, 199
аб/ав/аб — 143,153,251
2.
Двосегментні рядки з приспівами або повторами
аа/аа+Пбва — 215
ааПб/ааПв — 258
аа//бПв/г — 259
аа/бб + П(вв/гг) — 269
аа/бб + П(а...+бб) — 270
аа...П — 342, 347
аб...П — 240
аб/п/ав — 197
аб/аб/+П(аа/ввб) — 221
аб/аб+П(ввг) — 227
п/аб/аб — 354
аб/б — 80
аб/бб П(вг/гг) — 271
аа/бб П(вв/бб — 272
аа/п/ба— 163
аб...пб— 152

Б. Комбіновані дво- та трисегментні рядки
1.
Без приспівів
a&laaa— 100
аа/бб/ввб — 59
408

аа/бб//ааб — 229, 230
аа/бба — 51,93, 123, 126, 127, 160, 167, 171, 172, 204, 277,314,315,
316,317
аб/ввб — 284
аб/баб — 289
абв/гг — 74
ааб/вв/ааб — 170
абв/аб/в — 55
ааб/аа/аб — 56

2. З приспівами
аб/ввб П(ггг/де) — 217
аб/ввб П(гт/дцг) — 310
аб/ввб Щггг/де) — 313
апб/ввг— 148

В. Трисегментні рядки
1. Трисегментні рядки без приспівів
ааб/ааб — 44,45, 82, 97, 105, 106, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 187, 188, 190, 194(?), 217, 223, 224, 225, 234, 247, 249, 250,
157, 287,290, 303, 327, 330, 331
абв/абв — 52, 147
абв//аав — 186
абб/абб — 4 8 ,49

2. Трисегментні рядки з приспівами або повторами
ааб/ааб П [(211+112)+( 1111+112)] 2-292
аа/п/б//ааб — 357
аб/бвб — 165
абб/абб П(вб/вг) — 266
абв/абв П[(вв/вбв...+г)] — 222
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III. Нерегулярна будова рядків і строф.
Строфоїди
а... — 344, 345, 346, 349
аа/ба//п4/ба/ба//бав — 352
аа/бб; бв/ггвв — 81
аб/вг/бг— 11 З/а
ааб; аа/бб — 332
абв//гґд — 261
абв/ггаг; абв/ваг— 107
аб/вг/бг— 107/а
аа/бббб/а— 108
аб/вв — 328
П(а...)п — 343

Козачково-гопакова структура2 (22=112=211=1111) — 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 301, 305, 309, 311, 314, 319, 321, 322, 323,
325

IV. Строфічна форма
І.абв/абв 2.гдд/гдд З.ее/єє/жз — 255
1.аа/бб 2.вв/вв З.гд/вв — 262
1.аа/бб 2.вв/вв З.гг/гг 4.бб/бб — 262/а
1.п'ап2а 2.бб/вв/ап3/п2 г — 277
2
Ряд козачкових зразків уміщено в загальному спискові — з метою дати уявлен
ня про принципи варіювання козачкової ритміки. Подавати усі окремі варіативні ви
падки недоцільно, настільки вони однотипні. Щоб посилити увагу на узагальненнях,
частину зразків зведено в рубрику “Козачково-гопакові структури” без подачі ритміч
них моделей. Складочислові сегменти козачків та гопаків обіймають переважно 3 або
4 складоноти, рідше 2-і. Відповідно музична ритміка утворює усього кілька конфігу
рацій: 112(«Г] J), 2 1 1(J Л ) , 1111 (J J J J), 22(J J). Варіантів музично-ритмічного амфі
брахію 121(#N J o, що мали би типологічне значення, серед наспівів збірника немає.
Це, доречі, свідчить про давність і національну визначеність родильно-хрестильних
наспівів. Навіть не зважаючи на словацько-польсько-угорські впливи, ритмічні типи
виявляють характер власне української пісенності, а також є аргументом на користь
глибокої, — не виключено, ще від пізнього неоліту — спорідненості ритміки білорусь
ких та українських наспівів.
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Ладо-звукоряди
Ангемітоніка
Ладо-звукоряди

Мажорний
нахил

Мінорний
нахил

Непевний
нахил

1

2

3

4

Дитоніка

339

Тритоніка

190 (нижній голос)1

Тетратоніка

125, 340

Тетратоніка
з субтонами

342

Пентатоніка

2082, 209

Пентатоніка
з прохідними
альтераціями

209/а

346, 348, 349

Оліготоніка
2

1

3

Трихорд
Три-тетрахорд
з субтонами

80, 330
51

347

Трихорд альтерований
з субтонами

337

Трихорд з субквартою

341, 343, 344

Тетрахорд

144, 259

70, 335

Тетрахорд з субтонами

81, 11З/а, 278

189, 122, 302,350

Тетрахорд фрігійський
з альтерацією

345

1Див. коментар у збірнику біля пісні № 190.
2Див. коментар.

411

4

Діатоніка

Пентахорд

3

2

1

160, 165

75, 90, 93, 128,217, 288,
310, 331

Пентахорд з альтераціями

121, 154, 249

Пентахорд фрігійський
з субтонами

224

Пентахорд з субтонами

194, 338

Пента-гексахорд

130, 200,211

74, 171, 175, 199, 2103,
210,212, 233,243,253,
261,262, 262/а, 355

Пента-гексахорд з субтонами 357

188, 24,351

Пента-гептахорд дорійський

77, 78

Гексахорд

4

107, 107/а

Гексахорд дорійський

291

Гексахорд дорійський
з субтонами

256, 324

Гексахорд дорійський
з мікроальтерацією,
альтерацією

167, 196

Гептахорд

92, 222, 223

Гептахорд з субтонами

147

Гептахорд дорійський

79, 124, 354, 356

Гептахорд дорійський
з альтерацією

257, 353

Гептахорд міксолідійський

148

Октахорд

250, 277

Октахорд міксолідійський

232

3Див. коментар.
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172, 195,213,221,225,
247, 254

204

1

2

Октахорд дорійський

166

Октахорд дорійський
з алтерацією

352

Нонахорд (і більше)

46, 198, 234

Нонахорд з іонійськоміксолідійською змінністю

215

Нонахорд міксолідійський

216

4

3

Плагальні лади
1

2

Пентахорд

289

Гексахорд

252

3
220

Гексахорд з субсекундою

39

Гексахорд альтерований
Октахорд

4

48, 168
174,218,219

Октахорд з альтераціями

197, 2294(?)

Перехідні системи (діатонічно-гармонічні)
1

2

3
97

Пентахорд
Пентахорд з субтонами

132, 170

228

Пентахорд паралельнозмінний
Пента-гексахорд

173
163, 164, 279,
290

4 Див. коментар.

413

56, 131, 133, 134, 135, 136,
137, 139, 162, 235,239

4

1

3

2

Пента-гексахорд
з субтонами

312

186, 187

Пента-гексахорд,
паралельно-змінний

138
129

Гексахорд

68, 96, 143,313

Гексахорд паралельнозмінний

152

Гексахорд з альтерацією
й субтонами

108
251

Гептахорд

60, 66
94

Гептахорд з модуляцією
Октахорд

266,

Октахорд з альтерацією

123

52, 58, 142

Октахорд паралельнозмінний

230

Октахорд одноіменнозмінний

231

Нонахорд (і більше)

4

258

59

Гомофонно-гармонічні системи
2

1

3
315

Трихорд з субтонами

317

Тетрахорд з субтонами

98, 127, 153,226, 267,
268, 269, 2995, 322

Тетратоніка з субтонами 318, 320
Пентахорд

120, 145, 202, 273, 298

5Звукоряд за нижнім ладотворчим голосом..
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101, 104, 329

4

1

2

3

Пентахорд з субтонами

296,309,311,321

47, 227,316, 323

Пента-гексахорд

41, 100, 159, 201,242,
303

50, 102, 103,
105,333

Гексахорд

91,203,283,314, 326

327, 328

Гексахорд з субтонами

325

Гептахорд

126

55,97/а, 281,
282

Октахорд (і більше)

82, 255, 285, 292, 306,
307, 308, 332

44, 45,201,284,
287, 295

Октахорд з модуляцією

57, 294, 297,300,301,
305

Октахорд з паралельною
270
змінністю
Октахорд
міксолідійський
та іонійський
з хроматизацією

269, 272, 293

240

Нонахорд з паралельною
271
змінністю

280
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4

Збирачі (або публікатори) пісень
Бажаньский П. — 154, 167
Бігдай А. — 297, 308
Бодак Я. — 39-69
Бодянські О. та Ф. — 236, 238
Борисенко В. — 161
Гайдай М. — 107, 147, 198-199, 210, 261, 343, 345-346, 349
Гижа О. — 122, 130, 145, 170-171, 174, 257, 355
Голентюк А. — 302
Голечек М. — 124
Головацький Я. — Бірецький І. — 83-88, 99,111, 149-151, 176-183,
185,260
Гонтар О. — 309
Грень М. — 299
Головачевський-Юрчук А. — 313
Горошко Ю. — Стельмащук С. — 82
Гошовський В. — 125, 142
Грінченко М. — 219
Д ем’ян Г.— 119, 207
Дмитренко М. — 90, 193
Доленга-Ходаковський Зоріан — 304
Дорошенко О. з учнями — 335-336, 344
Другальов В. — 305
Експедиція ІМФЕ — 255,270
Залеський Вацлав — 109
Зубач Н. — 96,190,226, 278
Іваннікова JI. — 97/а, 107/а, 113/а, 262/а
Іваницький А. — 134, 215-217, 224, 227, 231-232, 240-241, 243, 254,
272, 284, 287, 307
Калита О. — 118, 141,334
Квітка К. — 210/а, 211/а
Квітка К. — Українка Леся — 97, 197, 208-209, 290, 293
Клименко І. — 209/а
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Колесса Ф. — 77-79, 120-121, 144, 152-153, 166, 175,204, 250-252,
258, 279, 296, 352-353, 356-357
Коломийченко П. — 298
Кольберг Оскар— 146, 155-158, 189, 194
Корзонюк М. — 93
Костюк Ю. — 98, 100,123, 148, 259,288-289, 351
Кравченко В. — 214
Кудрицька А. — 211
Кушлик JI. — 339
Лещишак Н. — 117
Лиходій А. — 347
Лукашевич Б. — 129,186, 249, 323-326
Малинка О. — 9-38
Маркович. О. — 1-8, 338
Медведик П. — 8, 128, 187, 230, 282-283, 322
Микляк Г. — 138
Милорадович В. — 76/а
Мишанич М. — 139
Мурин С. — 205
Мушинка М. — 256, 291
Неказаченко М. — 348
Нетреба Н. — 116
Олишевко О. — 248
Ошуркевич О. — Пиначук Л. — 340
Парій I. — 76
Пасічник В. — 133
Паулі Жеґота — 110
Плосайкевич Л. — 292
Подгаєцький А. — 131, 164
Подоляк I. — 191
Полевик В. — 220, 269
Помірко Н. — 192, 206
Похилевич Г. — Лукашенко Л.— 101-106, 160, 200-201, 235, 239, 295,
306, 327,331,333
Прокопчук М. — 213
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Прончук М. — 91, 329-330
Роздольський О. — 81, 114, 196, 277, 2 8 0 ,311-312,314,316-318,
320-321,328,354
Романів Я. — 286, 319
Сєнчик Я. — 80, 94, 108, 315
Синицька А. — 140
Сокіл В. — 115
Сокіл Г. — 126-127, 136-137, 188, 203, 229, 253
Стельмащук С. — 222, 310
Сухий О, — 132, 163, 165
Танцюра Г. — 70, 74-75, 92, 195, 202, 212, 218, 221, 223, 225,228, 262,
267-268, 273, 294, 300-301, 303, 332,337
Харків В. — 281, 350
Харчишин О. — 168-169
Хланта І. — 95, 135, 143, 159, 162, 172-173, 234, 242
Чубинський П. — 71-73, 112, 184, 237, 263-265, 274-276
Шкурат В. — 244-246
Шубравська М. — 341-342
Яворська Н. — 113
Яковчук О. — 271
Ященко JI. — 247, 285
Без паспортів — 233, 266
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Звід тематики пісенних текстів1
Родини і хрестини
Коваль “викував” дитину — 1
Муж жону “зажартував”, шубочку попорвав — 2, З
Думки про бабу-повитуху — 12-а
Бабу просять до породіллі — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
89, 9 0 ,9 1 ,9 2
Запросини кумів, гостей — 6, 105, 106
Прийшла до куми на гостини — 44, 117, 118
Кумонька (породілля) у полозі лежить — 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87
Пречиста допомагає — 93, 94, 96, 97
Голубка кличе ангела — 97/а
Вітають породіллю (в тому числі метафорично) — 88, 89, 95, 96, 98,
99, 101, 102, 103, 104, 1 2 3 , 129,163, 165, 167, 1 7 3 , 174, 177, 179,
180
Вітають немовля— 114, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 142, 143,
148, 152, 153, 154, 155, 156, 1 7 0 , 174, 175
Одаровують немовля— 159, 160, 161, 162
Породіллю одаровує мати — 43
Вітають немовля й родичів — 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Вітають молодого кума (батька немовляти) — 98, 1 0 0 , 123, 150, 151,
157, 1 5 8 , 163, 173, 178
Пошановують гостей (і господарів)— 116, 126, 127, 1 2 8 , 129, 164
Пошановують кумів — 1 2 , 41, 144, 145, 146, 147, 149, 171, 172
Пошановують бабу — 12, 93, 94, 95
Куми прийшли з церкви (були у церкві) — 107, 107/а, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 11 З/а, 168
Хочете на той рік мати сина — дайте горілки — 40, 131, 132
Ревнощі між кумами — 42
1Курсивом набрані номери, коли в тексті йдеться про кількох дійових осіб і тому
номери дублюються.
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Старий мріє мати молоду жінку — 49
Дід бере молоду дружину — 13, 14
Старий чоловік і молода жінка — 50
Муж бив жону за поведінку — 51
Коханку знайшов, жінку — не можу — 52
Милий обіцяє подарунки — 53, 54
Мила пила з кумами — 57, 68
Горілка щодня — 59
Мрія про кохання — 55
У коханого солодкі вуста (ґамбусі) — 56
Чоловік погрожує запрягти жінку — 46
Дарма носив милій подарунки — 47
Дід свариться з бабою — 21
Лихі свекри— 15
“Жарти” кумів (перелюбство) — 169, 176
Покарання кумів за перелюбство — 20
Кум до куми судака тащить — 16
Кума помагала прясти — 17
Ставлення до синів і дочок — 18
Жінка продає мужа — 19
Зрадженій дівчині хлопець обіцяє колиску — 45
Зведення дівчини — 48
Доля покритки — 22
Дітозгубниця — 23
Смерть породіллі — 1
Завершення гостин— 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194

Бесідні пісні
Кумував, поки воли мав — 195, 196, 197, 198, 199
Добра горілка — 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207/а
Горілочку випити годна — 240, 241, 242, 243, 244, 245
Люблю в кума за столом сидіти — 234
Напилася в кума — 256
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Нап’юся сама — 216
Не я п’яний — горілочка п’яна — 261
Кума з кумою посварилися — 208, 2 0 9 ,209/а, 210, 211, 212, 213,214
Виносили все до жида (до корчми) — 215
Поміч куми — 217
Гумористичне пригощання куми — 218, 219,220, 249
Кум запрошує куму на гостини — 221, 222
Кум кумі черевички несе — 255
Милий пішов до корчми з кумою — 223, 224,225
Зійшлася родина — 226, 227
Шануй мене, милий — 229
Кума вкрала курку (чи ягня) — 229, 230, 257, 259
Милий приїхав з колясочкою — 231, 232
Кум кумові — дулю — 233
Гріх кума й куми (перелюбство) — 235, 236,237, 238
Кума призаснула в куми — 239
Згода в родині — 246
Кумко, позичте чоловіка — 247, 248
Дід і баба — 250
Лінива дівка — 251
Кум косить кумину траву — 253
Негосподарна жінка — 254
Хлопець і дівчина про дітей — 258
Дівка людям буде — 259
Кум кумові поклонився — 260

Пісні з пританцівками
Журавель прилітає до роділечки — 262, 262/а, 263, 264, 266, 267, 268,
269,
270, 271
Про коваля — 272, 273, 274, 275
Бовдур дав дитиночку — 276
Кумі смакує горілка — 278
Молода жінка солодка — 284
Вип’ють хазяї — вип’ють гості — 287
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Невірний коханець — 288
Не свари мене, милий — 332
Я до тебе, кума, не гуляти прийшла — 303
Кум просив на хрестини — 282, 283
Кума спокушає кума — 289, 325, 326, 328
Кум спокушає куму — 290, 291, 292, 293, 301, 302, 304, 305, 314, 315,
316,317,324
Кум до куми судака тащить — 294, 295, 296, 297, 298, 299
Кум до куми ходить — 277, 285, 286
Кум несе подарунок кумі — 280, 281
Кума з кумою посварилася — 300
Кумі — солодкі ягідки — 323
Кум кумі черевички несе — 306, 307, 308, 309
Кум обіцяє виорати (посіяти) — 310, 311, 312
Кум в куми позичає борони — 333
Пилося на здоров’я — 319, 320
Дітей наробив татуньо — 321,331
Одаровують бабу й породіллю — 329
Бабуня купить горілки — 330
Наїлися, напилися — бувайте здорові — 334

Колискові пісні
Котик знає “оченаш” — 24, 25, 340
Киця впала у криницю — 30, 31, 341, 342
Кожушок від котка дитині — 33
На кота воркота — 337
Коте, не гуди (не ходи, не полохай) — 26, 34, 38, 339
Бити кота, не хоче робити — 36, 339
Коточок заховався в куточок — 30, 31, 345, 347
Бити кота за крадіжку — 35, 346
Котко пішов на місто — 348
Коте, виорем нивку — 32
Ходить сон коло вікон — 358
Бодай спало, не боліло — 359
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Засни, бо я біля тебе не сплю — 65, 66
Чужа мати пойда, а наша — пані — 343
Колиш, колисанка, а я піду до роботи — 67
Гулі (голуби) думають, чим годувати дитину — 29, 344, 349
Колишуть і зичуть гарної долі — 68, 335, 336, 351, 352, 356, 357
Спи, поки не знаєш біди (нужди) — 61, 62, 63, 64
Виростеш — чи подаси води — 353, 354, 355
Колишуть байстрюченя (попырдаве) — 69
Вдова з дитиною і розбійники — 27, 28, 350
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Алфавітний покажчик
(інципіти пісень, що не мають мелодій, набрано курсивом)
А-а-а, а-а-а, коточок — 336
А бабусенька вибирається — 76
А в городі буркун ягідок не родить — 286
А в мижи, в мижи сам Господ лижит — 155
А в нашого кума на подвір ї береза. Е — 192
А в нашой кумочькі стіни швельовани — 177
А в нашої кумці троякі напої— 180
А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький. А — 133
А кум кумі рад, рад, завів куму в сад, в сад — 323
А, люлі, люлі, коток — 346
А люляй мі, люляй, дитино од Бога — 355
А маю я черешенку в лесе — 54
А ми, кумонько, не гнівімося. Д — 211
А ми прийшли з Божого дому. Г — 109
А ми прийшли з Божого дому. Ґ — 110
А ми прийшли з Божого дому. Е — 112
А ми прійшли з Божого дому. Д — 111
А наша кумойка в лелії— 85
А наша кумойка, наша молодейка. Е — 83
А наша кумонька у полозі лежит. А — 77
А наша кумонька у полозі лежит. Б — 78
А наша кумонька у полозі лежит. В — 79
Ани бы не быва, ой в кумонькы гостина — 39
Ани тото хресня веселе не буде. А — 120
Ани тото хресня, ани тото хресня веселе не буде. В — 122
Ані ціпом ни пукав — 158
А ну люлі, коточок — 35
А першої та й неділеньки. Б — 262/а
А пришло нам, пришло од старости писмо — 257
А там долу при мармору — 258
А ты, старий телебаю — 50
А у нашей куми хижа вибілена — 256
424

А ци то ту сварьба, гей, а ци то ту кстини — 148
А я свого кума люблю і кумові діти — 319
Бабуненько наша, куда ве худели — 93
Бив мене муж три разы юж — 51
Бити кота, бити. Б — 339
Бити котка, бити. А — 36
Біжи, біжи, ти, мій миленький — 74
Біжить, біжить та бабусенька — 75
Бовдуру, бовдурочку — 276
Бодай кум здоров був, що хрестини роздобув. Е — 299
Була в Чеколата курочка чубата — 273
Була у мени парова машина — 272
Були ми собі в Божому дому. В — 108
Було в нас в коморі жито — 215
Було літо, було літо, та й стала зима — 23
В
В
В
В
В

мого кумонька, в мого любонька на подвіру береза. Ґ — 190
нашого кума світлойка на помості. Г — 189
нашого кума, в нашого кума світлойка на помості. В — 188
нашого кума, в нашого кума хата на помості. А — 186
нашого кума, в нашого кума на городі кропива. Б — 187
В неділеньку да поранесенько — 5
В неділю рад паленку пию — 59
В неділю рано, в неділю рано, вже день біленький. В — 135
В неділю рано, в неділю рано, вже день біленький. Е — 139
В неділю рано, в неділю рано сонечко сходить. Г — 136
В неділю рано, в неділю рано, як день біленький. Ґ — 137
В ниділю зрана, в ниділю зрана сонечко сходи. Б — 134
Веселость моя, де-сь у ня ся взяла — 99
Вишні-черешні розвиваються. А — 208
Відкіля йдеш, чоловіченьку — 255
Вітер дує, а вода пращит. Г — 296
Гей, гей, хто ж там іде — 277
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Гей, кумцю мій, кумцю, кумцю молодейкій — 151
Гей, на горі дубина — 252
Гм... Гей, подякуй ми тому, шо ми й його дому — 175
Гоц, киц, Федоруню — 321
Горівочка гиркенька, я ж тибе випити годненька — 240
Да бабуся моя старая — 7
Дай їм, Боже, здоров’ячко, моїм хреснятам прожитии. Д — 125
Да прийшов кум до куми, аж кума миє ложки. Б — 236
Дайте же нам, дайте, ой наша кумцю вина — 40
Дайте, куме, дайте вина. Б. — 131
До-сь ми ся наїли, da-сь ми ся напили — 334
Дубовая бочичка, дубовая. А — 231
Ей, ани тото хресня та не буде мац щестя. Б — 121
Ей, береза, береза, ей, зелена береза — 288
Ей, ліс-дубина, то сіножать кумина — 325
Е, люлечки, золотії вервечки — 343
Ей, люлі мі, люлю — 351
Ей, люляй мі, люляй, милая дитино — 354
Ей, люляй мі, люляй, сину мій молодий — 353
Ей, там на горе дубина — 251
Ей, яка то нам, яка хижа побілена — 98
Жеби не та кума і не та дітина — 174
З вершочка, кумцю, з вершочка, любцю — 96
Закрадався котик на чужеє саво — 47
Занадився журавель, журавель. И — 271
Запрєжите коня вороного — 12

Запрягайте, запрягайте да шеснадцять пар волів — 274
Засвітило сонце в кума на подвір ’ю — 141
Засвітим свічку — підем по запічку — 156
Зелена, зелена в лузі трава. — 2
З высокой горочкы злетіли гусочкы — 43
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Здоров була, кумасенько, w/e й добрий день — 248
З ким я виорю, сам я виорю. З — 270
Зійшло сонце, освітило гори і долини — 115
Ідіт, куме, до кумори — 253
І комиш тріщить, і вода плющить. Ґ — 297
І лід трищит, і вода пищит. В — 295
І лід тріщить, і вода плющить. Д — 298
І лід тріщить, і вода плющить — 16
І на небі, й на землі та гарная вість — 275
І сніг іде, і дощ хлющить. Б — 294
І учора в куми, і сьогодні в куми. Б — 219
Ішла вдова долиною. А — 27
Ішла вдова долиною. Б — 28
Ішла вдова долиною. В — 350
Ішов кум городом — 20

Иа в городі шарвелок — 21
Йу кумушки хата біла — 254
Йшов кум з кумов через долину — 169
Кажуть люди, що я лиха, а я Василиха. В — 225
Качалася бочичка дубовая. Б — 232
Кед ме на крестинах, на крестинах будьме— 152
Ковысава бы-м тя и водне и вночы — 66
Ковыш ся мі, ковыш, ковысанко сама — 67
Козак коня наповав — 17
Коли б мині, Господи, неділі дождати — 15
Колисочка нова з жовтого явора — 357
Колиш ми ся, колиш, колисочко нова — 356
Коло млина, млина — 193
Коло мого кумця зеленое зєля — 150
Коло стола стою, гостиницю пою — 162
Кому ніч мала, кому ніч мала — 71
Красне, Боже, красне, як ся ліс розвиват — 86
427

Кум до куми борозденькою йде. Г — 309
Кум до куми залиціусі. В — 312
Кум до куми залиціусі. Б — 311
Кум з кумою в місті напиваусі — 328
Кума кума, кума кума, кума кума частує — 290
Кума яром, кума яром, а я за кумою — 292
Куме, куме, дайте вина. А — 130
Куме, куме, дайте вина. В — 132
Куме наги, куме, розважний розуме — 183
Кум з кумов в церкві стояли. — 168
Куми мам, куми мам, што їм дам, што їм дам. Б — 144
Куми мам, куми мам, што їм дам, што їм дам. В — 145
Кумко наша, кумко, курта, невеличка — 173
Кумо-любо, не гай мене. Є — 300
Кумо наша, кумо в дреліховім плічку — 165
Кумо моя, кумо, ми обі родина — 42
Кумойко, кумойко, покумали ми ся — 278
Кумонько, кумонько! Кед мя п ’єкнє кохаш — 176
Кум с кумою в місті напиваусі — 328
Кумцю моя, кумцю, велика видумцю — 149
Кумцю моя, любцю моя, солоденькі писки — 249
Кумы мам, кумы мам, што їм дам, што їм дам. А — 41

Лежиш кумойка в лелії — 84
Льипа з льипою похильилася. В — 209/а
Лістом, лістом дороженька вислана. А — 105
Люлю же мі, люлю, вшыю ти кошулю — 60
Люлю же мі, люлю під зелену дулю — 62
Люляй же мі, люляй, моє маве дитя — 61
Люляй, люляй, ковышу тя — 68
Люляй, люляй, котку наш — 340
Люляй, люляй, маве єсе — 69
Люляй, люляй, муй синочьку — 352
Льон збирала, тонкі нитки пряла — 335
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Молода добра — 3
Миколаю-пане, чи тобі не стане — 160
Муж мене не б ’є та й ня не сварить — 216
На горі буркун ягідок не родить — 285
На дворі, на дворі годиночька ясна — 166
На здоровлє, кумцю, на здоровлє, любцю. А — 315
На здороулі, кумцю, на здороулі, любцю. В — 317
На здоровлі, кумцю, на здоровлі, люпцю. Г — 318
На здороульи, кумцю, на здороульи, люпцьу. Б — 316
На кумцьовім дворе явір зеленейкій — 178
На мижі, на мижі трава зелиненька — 284
На постелі мамусенька, на постелі. Д — 82
На столі каша стала — 161
На танірі цоркоче — 159
Напиймосі, кумцю, напиймосі, любцю — 167
Напиймося, кумцю, тут. А — 226
Напиліся горіліці, напиліся меду — 327
Нас бабуня, нас бабуня, нас бабуня люблять — 330
Наша голубка загуркотала — 97/а
Наша кумойка краснє жне — 87
Наша кумуненька, наша голубонька в вишнях була — 114
Наша кумуненька, наша зазуленька. Ґ — 81
Наша молодиця в ліжку лежить. Г — 80
Нашого кума, нашого кума хата на помості. Д — 191
Не била я в свої куми юж півтора року — 118
Не буде ні по татовому — 75-а
Не быва я в свойой кумы юж півтора рочку — 44
Не піду я до леса без сокыры — 55
Не того-м ту пришла — 117
Не чути, не чути води черкоточьки — 179
Ой в бору сосна вививається. Ж — 213
Ой вишенько, черешенько, не шуми на луги — 332
Ой вчора ми на родинках були — 73
Ой горы єм перейшов, долины не можу — 52
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Ой дала нам злота Пречистая Мати — 94
Ой дам тобі, бабусенько — 8
Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти бувала — 97
Ой дождавши до неділі. В — 263
Ой жебы то не чепец, жебы то не хустка — 53
Ой задумав старий дід — 13
Ой коли б я знала, коли б я відала — 72
Ой кум до куми борозенкою йшов. Б — 307
Ой кум до куми борозенькой ішов. В — 308
Ой кум до куми залицявся. Г— 313
Ой кум до куми залицяється. А. — 310
Ой кум такий люб та все нарікає. Ж — 301
Ой куме, куме, добра горєлка. А — 200
Ой куме, куме, добра горєлка. Б — 201
Ой куме, куме, добра горівка. Г — 203
Ой куме, куме, добра горілка. В — 202
Ой куме, куме, добра горілка. Д — 205
Ой куме, куме, добра горілка. Е — 206
Ой кум кумі рад, завів куму в виноград. З — 302
Ой куми, куми, куми наш — 157
Ой куми мам, куми мам, що їм дам. Г — 146
Ой кумонько-сусідонько, гризота, гризота. Б — 230
Ой кумочко наша, ци ся на нас гніваш. Ґ — 124
Ой кумочку-голубочку, міняйме рибочку — 234
Ой кумцю, кумцю, добра горілка. Ж — 207/а
Ой кумцю моя, пронесу ти гречки — 322
Ой меде мій, меде — 324
Ой Микита, Микіто, да й нема роду на жито. Г — 198
Ой Микито, Микито, чи є рілля на жито. В — 197
Ой ми вчора на родинках були — 73
Ой мій кумасику, мій голубчику — 6
Ой мій милий, милесечкий — 92
Ой на горі терня цвило. А — 142
Ой на горі терня цвило. Б — 143
Ой на кота воркота — 337
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Ой напиймеся, кумо, ой напиймеся обі — 171
Ой наситила й наша кума люба да штирі ведра меду — 147
Ой нещасни ті подружкі — 22
Ой ну, коту, коточок — 347
Ой ну люлі да люлєчкі — 37
Ой ну люлі, люлі. А — 29
Ой ну люлі, люлі. Б — 344
Ой ну люлі, люлі. В — 345
Ой ну люлі, коте-котинку — 32
Ой ну люлі, коте сірий — 34
Ой ну люлі, коточок. А — ЗО
Ой ну люлі, коточок. Б — 31
Ой ну люлі, коточок. В — 38
Ой пані кумо, добра горілька. Ґ — 204
Ой першої та неділечки. А — 262
Ой пива, пива, чепец стратива — 58
Ой пила кума, пила з кумами — 244
Ой пило сі, пило сі — 320
Ой під вишнею, під черешнею — 4
Ой повій, повій, вітре хороший — 329
Ой поїхав королевич на погуляння — 11
Ой поки я воли мав, то поти я кумував. А — 195
Ой прийшла та година. Б — 227
Ой просив кум кумоньку на вечорниці. Б — 222
Ой просив кум на хрестини. А — 282
Ой просив кум на хрестини та й зайшов до хати. Б — 283
Ой просить кум кумасю. А — 221
Ой п’яна я, п’яна, на порозі впава — 57
Ой сиділа кумасенька за скалою — 89
Ой скакали горобці, скакали на досці — 287
Ой там на горі впав сніг білейкий. Є — 140
Ой там на царинці сам Господь лежит — 154
Ой ти, коте наш. А — 24
Ой ти, коте, не гуди — 338
Ой ти, кицю, кицю — 341
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Ой токарю, токаричку — 153
Ой у лісі хатка, ой у лісі хатка. Є — 268
Ой у лісочку, ой у лісочку. Е — 267
Ой у неділю дуже раненько — 91
Ой у первую неділю. Г — 264
Ой учора в куми, і сьогодні в куми. А — 218
Ой ходива дівчьінонька по саду — 45
Ой ци кум ти мині, ой ци рад ти мині — 314
Ой чи то так Бог дав нинішньої днини. А — 126
Ой чи то так Бог дав, чи Пречиста Діва. Б — 127
Ой чи так Бог дав, чи Пречиста Мати — 116
Ой чий то город негороджани. А — 101
Ой чий то город нигороджаний. Б — 102
Ой чий то город нигороджаний, нитинований. В — 103
Ой що вишенька, що черешенька білим цвітом цвіла — 184
Ой щоби наш куманенько та здоров був. Б — 129
Ой я вчора в куми і сьогодні в куми. В — 220
Ой я собі баба на цілу країну (мел. “Перелаз”) — 95
Ой як виорем, ой як виорем. Ж — 269
Ой який то наш кумонько справедливий — 170
Перелаз — 95-а
Пилом, кльоном дороженька припала. Б — 106
Післав мене мій миленький фасольку садити. Б — 224
Пішла кума до кумоньки в суботу, в суботу. А — 229
Пішов котик по водицю — 342
Подякуймо ж кумові — 185
Подьме же уж, подме, бо уж час надходиш — 181
Подьме же ми, подьме, довго не одводьме — 182
Поздоли валала зелена тростина — 289
Поздоров, Боже, мого кумойка з білими ручийками. Є — 207
Помагай Біг, кумко-любко, помагай Біг — 247
Помаленько йду, полегенько ступаю — 228
Пониже Радожиц зелена брезина — 88
Попід ліс темненький — 243
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Посварилася кума з кумочком. Є — 212
Послав мене мій миленький фасольку садити. А — 223
Потихесеньку, помалесеньку — 304
Похилився дуб дубові — 260
Пошов котко на місто — 348
Пошов коток на торжок — 33
Прийшли куми з Божого дому. Б — 107-а.
Прийшли куми з Божого дому. Ж — 113/а
Прийшов кум до куми, а кума місить тісто. В — 237
Прийшов кум до куми позичати борони — 333
Прийшов кум до куми серпа позичати. Г — 238
Прийшов кум до куми, кума гречку поле — 305
Прилетіли горобці та сіли на земку — 241
Пришли куми із Божого дому. А — 107
Пришол кум до куми, не знал їй што речі — 291
Пруце, пруце телята, телята — 49
Пушов кум до куми, а кума миє ложки. А — 235

Саду муй, саду; да зелений виноград — 18
Сії ночі опівночі — 76/а
Слава Богу; що з родом зійдуся — 245
Спасибі тобі, ковалю — 1
Стоїт баба над лотоки, в воду схилилася — 250
Та були в кума бджоли — 233
Та внадився журавель. Ґ — 265
Та внадився журавель, журавель. Д — 266
Та ішла я сюди і снігом, і ледом — 242
Та й доким си й добри мау, я с кумами пиу, гуляу. Б — 196
Та й за купками, та й за гурками — 10
Та ми собі заспівайме в кума на гостині — 119
Та не я п’яний, не я п’яний, горілочка п’яна — 261
Терном, терном, терниною. А — 280
Терньом, терньом, терниною. Б — 281
Тече водичка з-під яворичка ледова — 56
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Ти коте, коте наш. Б — 25
Ти, коточок, не ходи — 26
Тусі, тусі, пішов батько по груші — 349
Тут моя кума була — 293
У
У
У
У
У
У
У

бору сосна похилилася. Б — 209
нашого кмотра рокита виквітла — 164
нашого кума куковка кукала. Г — 123
нашого кума серед хижі яма — 172
неділеньку заранесенько. Е — 211/а
неділеньку поранесенько. Ж — 211/а
неділю рано, у неділю рано, як день біленький. Д — 138
У новуй комнаті кровать стояла — 9
Усний же мі, усний, великий выросний — 63
Усний же мі, усний, дітинко повита — 65
Усний же мі, усний, Син тя Божий приспит — 64
Фіялка, фіялка, фіялковий корінь — 259
Ходить (Наталка) по валу — 70
“Хрестинна” — 194
Хто косит іде, хто горат іде. Ґ — 211/а

Через сад вишня похилилася. З — 214
Через тин сосна спохілилася. В— 210
Чи ти мене, кумцю, не любиш — 326
Чи я тобі не казала, чи не говорила — 331
Чия то ди(р)ка негороджана. Г — 104
Чоловічи, чоловічи, ти дай міні раду — 217
Чортова баба, не моя — 46
Чудуются люде, де я ся напила — 279
Щоби наші кумасеньки здорові були. А — 128
Що нашая да Ганночка крамарка була — 19
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Я до тебе, кумо моя, не гуляти прийшла — 303
Я й у кумонькі, йа й в голубонькі на беседи була — 239
Як задумав старий дід — 14
Як кум до куми борозенькою йшов. А — 306
Як колись я кумував, на три селі посилав. Ґ — 199
Як прийшли ми з Божого дому. Є— 113
Як собі заспівам у кума за столом — 163
Як то файно, як то красно, як рід з родом п'є — 246
Як я спава на сене, на сене — 48
Який тот наш столик, дуже округленький — 100
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Анотація
Ставлення до упорядкування та осмислення матеріалів збірника
“Пісні з родин і хрестин”, порівняно з білоруською (1971, М. Гринблат — В. Єлатов) та львівською (2007, Г. Сокіл) публікаціями анало
гічних пісень, має помітні відмінності. Згадані видання також містять
ноти (відповідно 85 та 57 зразків), але головну увагу в них надано тек
стам. У нинішньому виданні подано 360 пісень, з них 260 з мелодіями.
До жанрового складу родин-хрестин уперше долучено зразки ко
лискових пісень. Ґенезу колискових пісень дослідники досі не нама
галися узгодити з родильним збором (похрестинами). Впродовж ста
років дослідження співу на родинах і хрестинах (від середини XIX до
середини XX століть) лише Опанас Маркович та Олександр Малин
ка, а у XX столітті Ярослав Бодак поставилися до запису хрестинних
пісень як явища комплексного, підійшли до справи з етнологічних по
зицій. О. Малинка перший засвідчив факти співу на хрестинах колис
кових: перед (спів котові) та після першого покладення дитини до ко
лиски.
Питання про генетичну залежність колискових пісень від об
ряду похрестин уперше ставиться в нинішньому виданні. При цьо
му слід розрізняти дві речі: походження колискових та подальший їх
спів дитині протягом наступних двох — чотирьох років (з чотирьохп’яти років дитину вже залучали до господарства — наприклад, пас
ти гусей). Отже, генетичний імпульс постання та співу колискових
пов’язаний з хрестинами та похрестинами. А подальша місія колиско
вих пов’язується із виховним впливом на самопочуття дитини, форму
вання її емоційних реакцій, а від року-півтора — також позначається
на засвоєнні перших словесних образів та понять (про того ж кота як
головного персонажа в колискових піснях).

i t 'k i t

Від перших записів народної творчості і протягом майже усього
XIX століття фольклористика формувалася словесниками. Більшість
дослідників та збирачів пройшла вишкіл університетської філології.
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Тому наукова думка словесників-фольклористів спирається на методи
ку літературознавства. Браком етнологічного ставлення до фолькло
ру пояснюється, що увага філологів майже виключно фокусувалася
на змісті й поетиці, а не на функціях. Дійсні функції співу родиль
но-хрестинних пісень дослідниками (в тому числі й музикознавцями)
підмінювалися тлумаченням лише змісту текстів — як “величань”,
“побажань-зичень”, “заклинань” поза їх місцем та “режисерським”
значенням в обряді. До характеристики антропо- та зооморфних мета
фор (коваль, журавель) штучно докладаються невластиві слов’янській
традиції, запозичені в дослідників давньогрецького епосу образи
“культурного героя”; проводяться вигадані паралелі між Родом (боже
ством) та журавлем; пиво, горілку, квас деякі філологи зараховують
навіть до ресурсів “магії родючості”. Очевидно, що ізольовані від
етнографічного контексту міркування не сягають далі витлумачення
змісту й поетики пісенних “віршів”, хоч тут вже сказано все, що мож
на (і не можна).
Кожна наука переживає періоди становлення, розквіту, а через
якийсь час мусить або змінити методологію, або поступитися місцем
іншій науковій дисципліні. Народжені ХІХ-им століттям методи зби
рання та опису фольклору я оцінюю критично не як такі (з погляду
історизму той етап заслуговує позитивної оцінки), а у зв’язку з їх ни
нішніми гальмівними впливами на дослідження фольклору. Судження
XIX століття відповідали тогочасному рівневі знань. Але літературоз
навчі методи вивчення фольклору себе вичерпали і не здатні збагатити
знання традиції. Інерція літературознавства у фольклористиці давно
вже є рухом по замкненому колу тропів, порівнянь тощо.

* іс ІС

Одна з примітних сторін нинішнього збірника — доповнення знач
ної частини пісень коментарями упорядника. Зміст коментарів визна
чається тематикою, музичною та віршовою формою, увагою до зводу
пісень як музично-етнографічного комплексу, і, у зв’язку з цим, —
текстологічними потребами. Коментарі вкладаються в критико-аналітичні погляди, якими упорядник керувався при укладанні зводу і які
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в загальних рисах можна охарактеризувати, як музично-етнологічні.
Коментарі покликані скерувати увагу читача не на поетику (що на сьо
годні відволікає від розуміння сутності фольклору як історичного яви
ща), а на питомі видові особливості родильно-хрестинної пісенності,
на її функції.
У нашому виданні родильно-хрестинних пісень уперше, серед ін
шого, скеровано аналітичну увагу на музичні структури, стилістику
виконання, а також поставлено проблематику генезису обряду. До на
співу й тексту кожної пісні докладено структурно-аналітичні харак
теристики: після заголовків над першим рядком мелодії (або тексту,
якщо наспів відсутній) наводяться складочислові та ритмоструктурні
моделі. Крім того, в “Додатках” уміщено схеми складочислових струк
тур, музично-пісенних форм та ладо-звукорядів. Оскільки літерату
рознавчий та естетико-музикознавчий підходи до фольклору себе ви
черпали, пропонований збірник є не тільки презентацією конкретного
виду народної творчості, але й пропонує глибші теоретичні підвалини
історичного розуміння фольклору.
Збірник не вичерпує варіантного та регіонального розмаїття укра
їнської родильно-обрядової обрядової пісенності. Мета видання —
подати цей, досі недостатньо вивчений і описаний вид українського
фольклору, насамперед мелодій, у достатньому числі зразків задля ство
рення повноцінного уявлення про пісенність родин і хрестин нашого
народу та упорядкування документальної бази майбутніх досліджень.
У вступній розвідці упорядника та коментарях до пісень запропонова
но нестандартний погляд на функції та особливості пісень, згуртованих
довкола обрядів родин та хрестин; зокрема, зроблено наголос на соці
альних та почасти езотеричних причинах їх типологічної своєрідності.
***
У родинах і хрестинах, беручи до уваги обрядодії та їх пісенний
супровід, виразно означаються чотири функційні сфери:

1.
Етнографічний уклад обряду (він є провідним тлом для
трьох наступних);
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2. Пісні, які стосуються родин;
3. Пісні, що виконуються на хрестинах;
4. Колискові, які співають котові, доки його тримають у колис
ці, а потім співають дитині, коли ту кладуть до колиски.
В українській традиційній культурі, насамперед західних земель
(Поділля, Полісся, Галичина, Волинь, Холмщина, Підляшшя, Закар
паття, Лемківщина) в публікаціях ХІХ-ХХІ століть та за архівними
фондами простежується масив з багатьох сотень родильних, хрестин
них, кумівських та бесідних пісень. Його остаточно ще не обраховано.
Але можна вже зараз стверджувати: кількісно він не поступається бі
лоруським записам і разом з ними становить винятковий за унікаль
ністю у слов’янській культурі пісенний масив.
Родильні пісні починали співати незабаром після народження ди
тини — коли завершувалися пов’язані з цим акушерські обов’язки
баби-пупорізки. Вона, як правило, перша й починала спів. Хрестинні
пісні звучать одразу після повернення з церкви — на обіді в честь не
мовляти, кумів, батьків, родичів.
Серед співів помітне місце посідає гумористична тематика. Насам
перед це кумівські пісні — натяки на симпатії та залицяння кумів. Ви
конуються вони часто з пританцівками. Більшість кумівських наспівів
спираються на козачково-гопакові структури.
У піснях простежуються деякі тяжіння музичних, структурних та
виконавських явищ до змісту й обставин дій.
1. У родильно-хрестинних наспівах значне місце належить нерегулярно-часокількісній ритміці. Мало вживаються “розімкнені” ритміч
ні конфігурації пісенних сегментів.
2. У родильних та серед ритуальної частини хрестинних пісень (за
прошення баби-повитухи, поздоровлення породіллі, вітальні співи на
честь новонародженого) переважають парні ритми, і лише зрідка тра
пляється третна ритміка (ямбічна чи хореїчна на зразок J* J або J J)).
3. Хрестинним пісням властива нестабільність складочислення
пісенних сегментів: особливо простежується нахил до ампліфікації
(розширення), рідше — дімінуації (стискання) віршових рядків та сег
ментів.
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4. У наспівах виразно домінують два типи ритміки: співність
(з нахилом до нерегулярності) та моторика (на базі регулярного рит
му). У строфах з моторним ритмом панують квадратні, помітно рід
ше — третні групування тактів. Ці дві тенденції відповідно тяжіють:
співність до мелодій народин, моторика — до хрестин і похрестин.
5. Для колискових пісень показова речитативно-декламаційна ме
лодика з повторюваними (серійованими) музичними мотивами. Тут
її певне переважання над співністю можна пояснити заговірно-обереговим звертанням до вищих сил і воднораз — як магічний (захисний)
вплив материнського мовлення-співу на немовля.
6. На відміну від календаря й весілля, де досконало опрацьовано
логічно-формальні засоби ідентифікації жанрів через музику (свого
роду стійкі ритмоструктурні конфігурації, навколо яких групуються
варіанти), в родильно-хрестинних піснях просто обмаль специфіч
них ритмоструктурних типів. Натомість простежується тяжіння типів
ритмомелодики (співність, рецитація, моторика, регулярність та нере
гулярність) до певних обрядодій.
7. Для родильно-хрестинних пісень показові вузькоамбітусні ме

лодії.
8. Архаїка речитативності показова для деяких пісенних та осо
бливо колискових мелодій, що свідчить про їх давнє (не виключено —
неолітичне) походження.
9. Провідну функційно-знакову роль у піснях відіграє зміст і об
ставини виконання. Тоді як добір наспівів має, образно кажучи, ознаки
“попурі”. До сказаного можна додати: для озвучування родильно-хрес
тинних подій мають значення не так структурно-типологічні архетипи
ритміки, як емоційно-виразові прикмети мелодики:
1. Родильна обрядовість поєднується з нерегулярною спів
ністю (кантиленою) в нешвидких темпах.
2. Хрестинний обряд після повернення кумів із церкви ко
роткий час спирається на попередню нерегулярну співність.
3. Із початком хрестинного застілля спів поступово наси
чується швидкими темпами і моторною ритмомелодикою (ку
мівські пісні та інші гумористичні з пританцівками). Ця моторна
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ритмомелодика чергується на бесіді зі співними (кантиленними)
мелодіями.
4.
Завершуються хрестини співом колискових. Тут особливо
показовою є речитативно-декламаційна ритмомелодика.
Отже, родильно-хрестинна обрядовість у своїх основних склад
никах, пов’язаних з вокальною музикою, поетапно віддає перевагу:
спершу — співним мелодіям (родини), потім — чергуванню співних
з моторними (хрестини та бесіда), і завершується співом колискових
пісень з використанням речитативно-декламаційної мелодики. Вказа
ні тенденції використання різних типів ритмомелодики достатньо оче
видні. І в цьому розумінні можна говорити про своєрідний музичний
склад хрестин-родин. Він полягає, зокрема, у певному доборі регуляр
них і нерегулярних ритмів, співної, моторної і речитативної мелодики.
Лише тематична група кумівських пісень відзначається доверше
ною структурно-типологічною стрункістю (козачково-гопакові ритмоструктурні типи). Насамперед це пояснюється їх танцювальним
характером. І справа не в тому, чи танцюються усі вони кожного разу
й на кожних хрестинах. Для надання їм розважального, — а, отже,
й моторного характеру та типологічної визначеності вмикається пус
ковий імпульс-знак — згадка про кума та куму.

•к Ж -к

Родини й хрестини відзначаються у вузькому колі родичів. Такі
гуртування Лев Гумільов називав конвіксіями. Це стійкі, але не дуже
численні групи людей, що об’єднані “однохарактерним побутом та ро
динними зв’язками”. Конвіксії мають не тільки професійні чи родинні
об’єднавчі інтереси, але й спільні естетичні смаки, серед яких провід
не місце належить музиці — насамперед співові. Наспіви обслуговують
передусім гедоністичні потреби. А у вигляді емблематики хрестинного
обряду на перше місце висувається зміст пісень та обставини виконання.
Недостатня означеність музично-знакових формул у родильнохрестинній обрядовості не випадкова. Поява нового життя супрово
джується збудженням не фізіологічних (їжа, сексуальні інстинкти),
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а сімейних почуттів. Тут завдання музики не громадсько-сакральне,
а значно інтимніше: обслуговувати емоційні потреби спілкування чле
нів роду.
До збірника включено етнографічні комплексні записи Опанаса Марковича (Борзнянський повіт, середина XIX ст.), Олександра Ма
линки (Ніжинський повіт, остання чверть XIX ст.) та Ярослава Бодака (від переселенців з історичної Лемківщини за станом напередодні
Другої світової війни). У Додатках вміщено спостереження місцевого
жителя з Поділля Івана Драбанюка “Родини, хрестини, вводини”, за
писані ним особисто і датовані 1915 роком. Записувач не подав пісень.
Але його спостереження збагачують уявлення про обрядовий кон
текст, в якому відбувалися співи.
Анатолій Іваницький
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Резюме
і

Сборник “Песни из родин и крестин” составлен членом-корреспондентом НАН Украины, доктором искусствоведения, профессором
Анатолием Иваницким. По сравнению с белорусским (1971, М. Гринблат — В. Елатов) и львовским (2007, Г. Сокол) изданиями аналогич
ных песен, сборник отличается музыкально-этнографической и исто
рико-критической направленностью. В упомянутых публикациях есть
ноты (соответственно 85 и 57 образцов), однако по направленности,
описанию и систематизации эти издания литературоведческие.
В настоящей книге содержится 360 песен, из них 260 с мелодиями,
песни расположены по функциональным признакам. Большинство из
них снабжено комментариями составителя. Во вступительной статье
предложен новый взгляд на особенности родильно-крестинных песен
и обрядности. Внимание обращено на бытовое и функциональное их
своеобразие. В жанровом составе крестин впервые представлены ко
лыбельные песни как органическая составная, подчеркнута связь их
генезиса с родильной обрядностью.
В родинах и крестинах наблюдаются четыре сослагаемые:
1. Этнографический состав обряда (он определяет остальные);
2. Песни, относящиеся к родинам ;
3. Песни, исполняемые на крестинах;
4. Колыбельные.
Из массива крестинных выделены две группы песен, относящие
ся к праздничному застолью и имеющие выразительные тематические
и функциональные особенности: беседные (преимущественно лириче
ские) и так называемые кумовские (поющиеся во время застолья, но
зачастую с использованием казачково-гопаковых или (реже) коломыйковых танцевальных ритмов).
В украинской традиционной культуре, прежде всего западных ре
гионов (Волынь, Галичина, Закарпатье, Лемковщина, Подляшье, По
долье, западное Полесье, Холмщина), родильные и крестильные пес
ни представлены не менее богато, чем в Беларуси.
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Родильные песни начинали петь вскоре после рождения ребенка
(обычно начинала баба-повитуха). Крестильные песни звучат после
возвращения кумовьев из церкви — на обеде в честь новорожденного,
кумовьев, родителей, родственников. На праздничном застолье замет
ное место отводится песням с намеками на симпатии и флирт между
кумовьями. Они нередко сопровождаются танцами.
В использовании мелодий родин-крестин можно заметить опреде
ленное приурочивание к содержанию и обстоятельствам событий. Но
на структуре напевов это почти не сказывается. В музыке можно от
метить следующее:
1. в напевах (кроме танцевальных) заметное место занимает нере
гулярная ритмика;
2. в родильных и в части крестильных песен преимущественно ис
пользуется парная ритмика, и лишь изредка — треттная;
3. многим текстам свойственна слогочислительная нестабильность
песенных сегментов;
4. в напевах используются два типа ритмики: напевность и мото
рика;
5. для колыбельных песен показательна сериация мелодических
фраз и речитативность;
6. прослеживается тяготение типов ритмомелодики (напевность,
речитативность, регулярность и нерегулярность) к некоторым ситуа
циям обряда;
7. для напевов показательны неширокие амбитусы;
В озвучивании родин и крестин используются не структурно-типологические (“формульные”), а эмоционально-выразительные свойства
музыки, в частности:
A. Родильная обрядность тяготеет к напевности.
Б. Крестильный обряд после возвращения кумовьев из церкви вна
чале также характеризуется напевностью.
B. Далее, с началом застолья, пение все больше насыщается мото
рикой.
Г. Заканчиваются крестины пением колыбельных песен, когда мла
денца кладут в люльку (колыбель).
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Празднование родин и крестин ограничивается узким кругом род
ни и ближайших соседей. Такие сообщества Лев Гумилев называл
конвиксиями. Это устойчивые, немногочисленные объединения со
схожим бытом и родственными отношениями. Конвиксии отличаются
общими эстетическими вкусами. Среди них ведущее место отводится
пению. Но, в отличие от календарных праздников или свадьбы, музы
ка крестин почти лишена сакрального оттенка и сводится к более ин
тимным задачам эмоционального единения рода.
В сборнике представлены также текстовые записи Афанасия Мар
ковича (Борзнянский уезд, середина XIX ст.), Александра Малин
ки (Нежинский уезд, последняя четверть XIX ст.), Ивана Драбанюка
(1915 г., Подолье), и записи с мелодиями — Ярослава Бодака (Лемковщина до второй мировой войны).
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Resume
Collection “Songs are from Birth and Christening” compiled by Anatoliy
Ivanitskiy, Doctor of Art and Professor shows several differences in
comparison with the similar collections issued in Belarus (1971, M.
Greenblat — V. Elatov) and Lviv (2007, H. Sokil). The above mentioned
publications contain notes (85 and 57 samples correspondingly), being
mostly philological from the perspective o f content, description and
systematization.
This book includes 360 songs, out of which 260 songs are accompanied
with notes, and the songs are grouped on functional parameters. Most o f
the songs contain the author’s comments. The introduction opens new
view on the function and peculiarities o f songs focusing on their social and
structural versatility. The genre o f christening represents lulls as its integral
part due to the fact that the genesis o f lulls is closely connected with the
birth customs.
Four functional lines are observed in birth and christening:
1) Ethnographic content o f the custom (determining all the others);
2) Songs related to birth;
3) Songs performed at christening;
4) Lulls.
Birth and christening songs in the Ukrainian traditional culture especially
in the Western regions (Volyn, Halychyna, Zakarpattia, Lemkivshchyna,
Pidliasshia, Podillia, Polissia, Kholmshchyna) are as versatile as analogous
songs in Belarus.
Birth songs were performed soon after child’s birth. Christening songs are
performed after the god-parents’ return from the church, i.e., during the
party dedicated to the newly-born child, god-parents, parents and relatives.
The songs during the party are focused on the warm relations and flirt
between the god-father and the god-mother and are usually accompanied
with dancing (on the structures o f kazachok and hopak).
Birth and christening tunes are dedicated to the content and circumstances
o f events:
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1) non-regular rhythm is leading in the tunes;
2) double rhythm is predominantly used in birth and part o f christening
songs, while in several cases triple rhythm is observed;
3) texts show non-stability o f song segments;
4) the tunes use two types o f rhythm: melodiousness and motility;
5) series o f melodic phrases are peculiar for lulls;
6) attribution o f rhythm types to separate customs is clearly followed
(melodic pattern, recitative, regularity and non-regularity);
7) narrow ambitus is peculiar for the tunes;
8) lulls are characterized by recitatives;
9) usage and selection o f tunes sounds like “potpourri”.
The following emotional and expressive peculiarities o f melodic pattern
are used for the depiction o f birth and christening:
a) Birth customs tend to non-regular melodiousness;
b) Christening after the god-parents’ return from the church is at the
beginning characterized by the non-regular rhythm;
c)A s the party continues, the songs gradually acquire motility. Such
stylistics is alternating with the cantilena singing;
d) Christening ends with the lulls.
The birth and christening events are limited to the relatives and
neighbors. Such circles were named “convicsions” by Lev Gumilev
meaning actually not numerous societies with the similar household,
the representatives o f which are related by origin and share the common
aesthetic tastes (singing is the leading motive). But unlike the calendar
holidays or wedding, the music o f christening is void o f sacral nuance and
solves more intimate tasks serving for the emotional needs o f the family.
The collection also includes the notes o f Afanasiy Markovych
(Borznianskiy District, middle o f the XIX century), Aleksandr Malinka
(Nezhinskiy District, the last quarter o f the XIX century), Ivan Drabaniuk
(1915, Podolie) and Yaroslav Bodak (Lemkivshchyna before the Second
World War).
Translated by Roman Bogatiriov.
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