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Співакам-селянам
присвячую

Від автора
Нотатки з польової роботи, вибрані теоретичні, історичні розвідки, рецензії дають уявлення про наукові нахили автора, дослідницьку
методику польовика, історика культури й теоретика. Опрацьовуючи
певну тему, я прагнув до її комплексного бачення, залучав відомості
з суміжних галузей знань, не запобігав гіпотезам.
Зміст збірника укладено в чотири Зводи. Поняття зводу застосоване як вказівка на єдність групування наукових матеріалів за предметними напрямками та засобами їхнього опрацювання.
Матеріали першого Зводу – експедиційні спостереження.
На зміст польових записок впливали обставини праці, побутові враження, продумані завдання і, звичайно, випадковості. Фахова
спрямованість поєднувалася з увагою до явищ, постатей, подій, які
опинялися перед оком, і були важливими або здавалися цікавими для
бачення традиційної культури як органічного, неподільного явища.
Займаючись насамперед піснею, я завжди мав на увазі також комплексність народного побуту. Розмови, характери й поведінка селян мене
цікавили не менше, ніж сама музика.
Переходячи до вступного огляду змісту книжки, спершу розгляну
особливості студентської фольклорної практики.
Одна річ – власне наукові завдання польових досліджень. Зовсім
інша – заїзди зі студентами, коли треба дбати про побут, харчування,
стосунки між членами групи. Отже, зі студентською фольклорною
практикою серйозні науково-етнографічні завдання не надто лучаться.
На додаток, умови навчальної практики потребують урахування інтересів студентів і місцевих жителів, які не завжди збігаються. Одним
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із переконливих способів виправдати в громадській думці селян втручання практикантів в інфраструктуру сільського побуту є культурноосвітня робота. Наведу приклад.

Афіша концерту студентів у селі Луб’янка. Малювала студентка Олійник Таня,
третя ліворуч. 1982 р.

У 1982 році ми з Євгеном Єфремовим показували фільм у селі
Луб’янка Поліського району на Київщині, де минулого року записували пісні. Клуб був повен. Глядачі жваво відгукувалися на постаті
знайомих односельців, яких бачили на екрані: “О! та це ж ти, Маріє!”
і т.д. А вона та інші – тут же в залі, поруч. Перед сценою на підлозі
сидять підлітки, чоловіки курять, жінки радісно сміються... Це було
справжнє свято для селян, заклопотаних щоденною буденною працею.
Що й казати, до цього в односельців до наших інформантів-співаків
подекуди простежувалося “вибачливе” ставлення. Тепер воно змінилося навіть на гордість: “А й ми в кіно!” Завдяки ініціативі кінозйомок
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Євгена Єфремова (зараз він заслужений
діяч мистецтв) людям було подаровано немало радості. А далі був ще гарний концерт наших студентів і загальні танці.
В експедиціях з Євгеном Єфремовим
ми воднораз готували схожого змісту звіти
для Інституту культури (у вигляді концерту,
доповідей студентів, демонстрації фільму).
Мої подорожі на Київське Полісся
1981–83 рр. відбувалися зі студентами Київського інституту культури паралельно
з групами Євгена Єфремова. Їздили ми нарізно (інститутський автобус завозив у різЄвген Єфремов
ні села), але напередодні повернення до
Києва зустрічалися в сільській школі, варили куліш, розважали одна
група іншу складеними спеціально для зустрічі гумористичними піснями-віршами, співали, обмінювалися враженнями. Ініціатором культурних програм був Євген Єфремов. Бувши екстравертною людиною,
він розумівся на психології студентської молоді і, на відміну від мене,
мав природжений хист організатора-педагога.
Я не відразу оцінив архаїчне багатство поліської музичної культури. А коли зрозумів, вирішив, що це терен Єфремова, який ще раніше зацікавився Поліссям (згодом він захистив дисертацію на власних
експедиційних спостереженнях над співом поліщуків1), і я вирішив
змінити своє базове фольклорне поле. Тим більше, що на той час уже
визрівала думка проїхатися слідами записів Сергія Венґрженовського – Миколи Лисенка.
В останню мою, 1983 року, експедицію на Полісся я поїхав у Чорнобильський район Київської області. Зустріч із Агафією Федорівною
Єфремов Є. В. Варіантність та імпровізаційність у фольклорі (на матеріалах ліричних пісень Київського Полісся). – К., 1989 р. Дисертація на здобуття наук. ступеня
канд. мистецтвознавства.
1

7

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

Чередніченко, участь у проводах русалок для мене залишилися найяскравішими спогадами про Київське Полісся.
А польовим заміткам із сіл Луб’янка і Товстий Ліс, які через три
роки потрапили до 30-кілометрової зони відселення після катастрофи
на Чорнобильській АЕС, судилося стати останніми задокументованими свідченнями про традиційний уклад життя поліщуків на прабатьківських землях.
Вісім експедицій у Північну Бесарабію (на історичну Хотинщину
й контрольно в кілька сіл Північної Буковини) я провів сам (участь
студентів у перших двох була номінальною). Від 1986 року в зв’язку
з чорнобильською катастрофою студентська експедиційна практика
в Інституті культури була припинена (і потім не поновлена).
***
У нинішній книжці вміщено вибрані щоденникові записки з-понад
десяти експедицій.
Перша – з Софією Йосипівною Грицою (зараз вона членкореспондент Національної академії мистецтв України). Подорож
мала жанрову спрямованість. У 1970 році (тоді я ще був її аспірантом)
Софія Йосипівна рушила збирати співанки-хроніки – готувала видання цих своєрідних “усних газет” карпатського регіону. Це була складова частина її інтересів у галузі української народної епіки.
Експедиція 1970 р. з С. Грицою надала мені виняткову можливість
спостерігати музичне життя та побут насамперед гуцулів і лемків
(останні були повоєнними вигнанцями з Польщі), чим я й займався,
маючи, спасибі Софії Йосипівні, свободу вибору дій. Гуцульщина з її
мовою, співом, традиціями, етикою справила просто приголомшливе
враження. Я записував усе, що встигав: народну мову, вислови, музичні й побутові враження. Багатства традиційної культури й своєрідності Гуцульщини стали для мене на довгі роки одним із найяскравіших
скарбів пам’яті. Відтоді розпочався мій науковий інтерес до західноукраїнського фольклору.
8
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Для мене, степовика з народження й виховання, мова, музика, одяг,
поведінка цих людей були тим же, чим, мабуть, для американського
етнографа життя й культура індіанців. Цю у високому розумінні екзотику, гадаю, мені вдалося до певної міри відтворити в записках, що
зараз публікуються.
Докладніше про подорож із Софією Йосипівною я написав у статті-есе (див. Звід четвертий, “Вітальне слово Софії Йосипівні Гриці”).
***
У 1973 році я поїхав у розвідувальну експедицію з Олексієм Івановичем Деєм (доктором філологічних наук, професором, у ті роки
завідувачем відділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН
УРСР).
Експедиція була різновидом цільової пошукової мандрівки з дуже
цікавим лідером та іншими, по-своєму нерядовими супутниками.
В О. Дея була думка пройтися слідами З. Доленги-Ходаковського:
саме в той час він готував до друку записи цього самовідданого збирача народної творчості. Тоді було також немало записано (десь зразків
до 300, матеріали здано до відділу фондів ІМФЕ). Ця експедиція посприяла ствердженню думки – пройтися слідами записів Сергія Венґрженовського у Північній Бесарабії та простежити музично-культурні
особливості цих земель. Щоденникові записи експедиції з О. Деєм мають певний екскурсійний відтінок.
Але мета експедиції (слідами З. Доленги-Ходаковського) не принесла сподіваних наслідків. У моєму польовому щоденнику увага
приділена не тільки фольклору, але й психологічним характеристикам членів експедиційної групи. Досі, за винятком “Коментаря” Климента Квітки, у нашій фольклористичній літературі мені не траплялося відповідних записок2. “Коментар” К. Квітки поєднує польові
2
Квітка К. Українські народні мелодії. Частина 2. Коментар / Упорядкував та зредагував А. Іваницький. – К., 2005, 384 с.

9

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

спостереження з характеристиками співаків і теоретичними дослідженнями.
Отже, якщо мої записки з експедиції по Гуцульщині відтворюють колорит і яскравість карпатської культури (зокрема, мудрі, а іноді
й дотепні вислови про спів і життя), то подорож з О. Деєм почасти має
різновид пошукової та ознайомчої польової екскурсії в чоловічому товаристві.
***
Окремо за науковими наслідками стоїть четвертий комплекс експедицій: вісім моїх подорожей на землі історичної Хотинщини (1984–88
рр., у деякі роки двічі). Їм належить провідне місце в першому зводі.
Ці записки зосереджені на регіональних особливостях місцевого побуту й музичної культури (звичайно, інші теми, аналогічні тим, про які
йшлося у записках попередніх, також не обійдено).
Отже, після Полісся в наступну експедицію зі студентами Інституту культури я поїхав до Північної Бесарабії. Загалом по цих землях
мною було здійснено вісім подорожей від 1984 по 1988 рр., іноді двічі
на сезон, і організовано один концерт у 1989 р. у Спілці композиторів запрошених мною співаків із с. Топорівці під Чернівцями. Від них
я тоді також зробив ряд записів.
Польові записки з Бесарабії3 є своєрідним документальним доповненням виданих мною матеріалів монографії “Історична Хотинщина”. Приводом для обстеження колишнього Хотинського повіту стала
думка Климента Квітки, що останній збірник Миколи Лисенка містить
записи, зроблені земським статистиком Сергієм Венґрженовським
в останній чверті ХІХ століття саме на цих землях. Так я визначився
з власним регіоном. І слова, сказані мені Володимиром Гошовським:
кожен етномузиколог має видати бодай один збірник за особистими
3
Деякі мої експедиції до Чернівецької області від 1986 року субсидіювала Спілка
композиторів України, за що я вдячний її керівництву.
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польовими записами, з власними транскрипціями, коментарями, науковою розвідкою, – послугували авторитетною підставою обстеження межиріччя Дністра
і Прута (земель історичної Хотинщини).
Експедиційні враження надалі плідно
впливали на опрацювання лекцій з українського музичного фольклору й наукових
розвідок, а також сприяли створенню навчальних посібників, зосереджених на історичному значенні селянської музичної
та побутової культури.
Якими б уривчастими та ескізними не
Володимир Гошовський
були експедиційні записки, вони завжди
вартісні – як засвідчені сучасником факти життя й музичного побуту.
Польові записки є особливо вагомими для історії традиційного селянського співу й культури, що втрачається на очах. Узагалі, на моє переконання, як у наукових розвідках, так і тим більше в польових подорожах не слід обмежуватися тільки вузько професійними нотатками.
Обставини польових екскурсій надзвичайно збагачують розуміння
людських стосунків і характерів. В оприлюднених нині польових записках відображено кілька цільових і методичних різновидів обстеження й записування народної музики й традицій.
***
У музично-етнографічній польовій роботі простежуються два
почергові етапи. Від кінця ХVIII і до початку ХХ століття збирання
й публікація народних мелодій зводилися до накопичення записів. На
цьому етапі провідною була популяризація фольклорної культури. Видавалися мелодії, зібрані здебільшого під час випадкових контактів
зі співаками, публікації були орієнтовані на смаки освічених верств.
Стратегія визначення й обстеження регіонів і наукова систематизація
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пісень ще не були актуальними завданнями. У публікаціях народних
мелодій часто застосовувалися обробки для голосу й фортепіано. До
цього напрямку (від другої половини ХІХ століття, з розвитком національних композиторських шкіл) потім приєднався смак до хорових
обробок.
Наприкінці ХІХ – поч. ХХ століть формується науково-етнографічний напрям вивчення та збирання народної музики. Принциповою
рисою нової методології стає етногеографічне розгрупування4. Тенденцію розглядати національний фольклор як єдиний інтегрований
стиль Квітка оцінював негативно: “Статичне дослідження народної
музики, як і статична лінгвістика, має тенденцію до нормативності, до
канонізації рис, що спостерігаються в синхронії, і до створення національних [музичних] граматик”5. Ці та інші погляди видатного вченого
є методологічною вказівкою на те, що справжню наукову вагу мають
регіональні обстеження фольклору.
***
Одним з найменш досліджених до 1980-х років був колишній Хотинський повіт Бесарабської губернії. Його територія чітко окреслювалася географічно: на заході до початку ХІХ століття кордоном між
Російською імперією та Австро-Угорщиною, з півдня й півночі течіями Прута і Дністра. Від 1940 року західна частина Північної Бесарабії увійшла до складу Чернівецької області УРСР. На побутовому
рівні цю територію в радянські часи почали називати Буковиною. Насправді в кордонах адміністративної Чернівецької області опинилися
три культури. Два райони Гуцульщини на заході (Путильський і Вижницький); на схід до умовної лінії Хотин – Новоселиця лежить Північна Буковина; від неї на схід розпочинається Північна Бесарабія.
Квитка К. Избранные труды. Т.2 /Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. – М.,
1973. – С. 11.
5
Там само. – С. 5.
4
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Ця українська культура далі дисперсно представлена на території
Молдови.
Вибір мною цього регіону був, як я вище зауважував, обумовлений
двома причинами. Перша – спроба виявити варіанти пісень, опублікованих Миколою Лисенком у його останньому, сьомому випуску “Збірника українських пісень” (К., 1911 р.), а отже за можливості встановити місце запису їх Сергієм Венґрженовським в останній чверті ХІХ
століття. Друга причина вибору регіону (і головна) полягала в музично-етнографічному обстеженні історичної Хотинщини. Головним
методом роботи був синхронічний запис народної музики та спостереження над музичним побутом і традиціями. Діахронний метод використовувався як супутній – у пошуках варіантів Венґрженовського –
Лисенка.
У нотаціях застосовувався емпіричний метод транскрипції: він
забезпечує максимально можливе збереження традиції співу, а також
сприяє наближенню до реальної картини музично-фольклорного побуту кінця ХХ століття. Матеріали нотацій, польові щоденники, мої
пояснення до пісень дають уявлення про тодішній стан народного виконавства й музичного побуту. Також зверталася увага на аналіз випадків дефектності у формі, змістові, ритміці, ладовому компоненті.
Коментарі до таких зразків скеровані на потреби розвитку музичнофольклористичної текстології.
Моя монографія “Історична Хотинщина”, укладена за матеріалами
польових обстежень, – не тільки науковий збірник народної музики.
Це насамперед дослідження регіональної музичної культури (створення óбразу етнографічного, використовуючи влучну лексику Оскара
Кольберґа, як він охарактеризував свій збірник з Покуття).
У матеріалах цього збірника пропонуються часткові відповіді на
ряд нагальних питань етномузикології: регіональні особливості й жанровий склад фольклору Хотинщини; моделювання й систематика музичних типів; еволюція традиційної музичної культури; апробація
діахронного аспекту досліджень у музичній етнографії (записи С. Венґрженовського – М. Лисенка); критика і текстологія співу та нотацій.
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***
Українська народна музична культура Північної Бесарабії належить до марґінальних теренів етнічної культури. Під час моїх заїздів
в українські села Молдови, де від старого до малого усі розмовляли
українською мовою, на питання: “Хто вони?” відповідали: “Руські”.
І в цьому є своя історична правда – пам’ять про києво-руську історію,
коли в Північній Бесарабії селилися племена уличів і тиверців, що належали до племінної спільноти Київської Русі.
У радянські часи українська мова в Молдові замовчувалася, а народна культура Чернівецької області, не зважаючи на об’єктивне субетнічне районування, подавалася як “буковинська” (Північна Буковина).
Етнографічна нерозбірливість, зумовлена тиском радянської ідеології, пояснює назви збірників “Буковинські народні пісні” та “Пісні
Буковини”6. У них подано пісні з адміністративної Чернівецької області сумарно – з Гуцульщини, Північної Буковини та Північної Бесарабії, без спроб хоча би в паспортах зазначити їхню субетнічну належність.
У збірнику “Буковинські народні пісні” Л. Ященка налічується
лише 20 зразків з Північної Бесарабії. Збірник “Пісні Буковини”, упорядкований фольклористом-словесником А. Яківчуком у співпраці
з нотатором К. Смалем, містить близько 60-ти бесарабських записів7.
Цими двома збірниками вичерпувався основний матеріал музичних
публікацій з історичної Хотинщини. На увагу з боку дослідниківфольклористів Північній Бесарабії не таланило: ні за Австрії, ні за Росії не знайшлося музикантів, які зацікавилися б тутешньою народною
музикою.
Найзначнішою і найоригінальнішою частиною музичного фольклору Бесарабії є обряд “Маланка”. Це таке ж неповторне регіональне явище в історії української музичної традиційної культури, як
Буковинські народні пісні / Упоряд. Л. Ященко. – К., 1963; Пісні Буковини / Упоряд. А. Ф. Яківчук, К. А. Смаль. – К., 1990.
7
Докладніше див.: Іваницький А. І. Історична Хотинщина, с. 8–9.
6
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коломийки на Гуцульщині, русальні пісні на Поліссі, кустові на Рівненщині або рогульки у Підляшші. Витоки маланкового обряду поринають у києво-руські часи (певно, й глибше). Територіальна типологія
обряду збігається з середньовічним розселенням давньоруських племен тиверців та уличів8, які, певно, і є його творцями.
***
Перш ніж торкнутися наступних зводів нинішньої праці, згадаю
імена вчених, науковий доробок яких вплинув на вибір мною дослідницької методології. Це насамперед Климент Квітка, вивченню
й публікації наукової спадщини якого я присвятив чимало вдячної
уваги9; це наукові польові дослідження за синхронічною методикою
Петра Богатирьова; також особисте спілкування з Володимиром Гошовським, листування з ним та вивчення його етномузикологічних
праць. В. Гошовський був однодумцем П. Богатирьова й обидва пройшли вишкіл західноєвропейської етнології. П. Богатирьов у 1920-ті
роки працював у Чехословаччині, Німеччині, Данії. У ті ж роки він
проводив польові дослідження в Закарпатті10 та ін. теренах, застосовуючи статистичний (синхронічний) метод дослідження швейцарського
лінгвіста Фердинанда де-Соссюра. В. Гошовський навчався в 1940-ві
роки в Карловому університеті в Празі, де структуральна лінгвістика
викладалася за де-Соссюром, а після війни визначив і обстежив музичні діалекти Закарпаття11.
Звід другий збірника містить тематичні нариси, які є науковим
підсумком польових (і власне людських) спостережень. Методологія
Мироненко Я. П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре. – Кишинев, 1988. – С. 95–124.
9
Квітка К. Українські народні мелодії: Частина 1. Збірник. Частина 2. Коментар /
Упоряд. та зред. А. І. Іваницький. – К., 2005.
10
Богатырев П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья /
Багатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971, с. 167–296.
11
Гошовский В. Украинские песни Закарпатья. – М., 1968.
8
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перших чотирьох нарисів другого Зводу емпірична (синхронічна, за
П. Богатирьовим). Але мною було долучено також діахронічну методику – пошук варіантів С. Венґрженовського – М. Лисенка та їхнього
порівняння з моїми записами. Власне з цієї ідеї й почалося дослідження історичної Хотинщини, хоча потім основна увага була перенесена
на обстеження сучасної культури регіону – на синхронічну методику.
Як доводить моя польова практика (а також інших фольклористів),
обстеження “слідами попередників” не обумовлює суттєвих наукових
здобутків. Експедиції “слідами” зводяться переважно до тектологічних частковостей і можуть бути певним внеском у розумінні буття народної музики в часі. Це, такби мовити, тактичні завдання.
Кардинальними ж є завдання стратегічні – обстеження регіонів,
межі яких мають бути мотивовано окреслені: етнографічно, географічно, лінгвістично, історично, але ні в якому разі не адміністративно
(сучасні область чи район). Між іншим, територіальний поділ українських земель у Російській імперії та Австро-Угорщині до певної міри
враховував історико-етнографічні особливості, тоді як сучасний районно-обласний не можна розглядати інакше, як антиісторичний, абсолютно непридатний для застосування в етнографії, етномузикознавстві чи діалектології12.
Звід другий – описова й наукова характеристика побуту, натур,
поведінки народних співаків та інструменталістів, їхніх естетичних
поглядів та виконавської вправності. Такої методики й досі бракує
у фольклористиці для поглибленого опису традиційної культури та
психології її носіїв13. Лише живі портрети виконавців і художні образи, передані через власні враження фольклориста, можуть викликати
емоційне співпереживання і справжню повагу до інтелектуального
Лінгвісти, до речі, вживають адміністративний поділ лише для умовного окреслення території, професійно нехтуючи штучні кордони сучасних районів та областей.
13
Винятком є передмова С. Грици “Функція музичного елемента в співанках-хроніках” до тому “Співанки-хроніки. Новини” // Упоряд. О. І. Дей, С. Й. Грица. – .К.,
1972, с. 54–75. У передмові С. Грици містяться виконавсько-портретні зарисовки ряду
виконавців.
12
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поступу сотень поколінь, на досягненнях яких вибудувано всю пізнішу (авторську, професійну, церковну) культуру. На цьому шляху перебуває справжній науковий пошук, який не відокремлюється від уваги
до побуту й психології носіїв фольклору.
У третьому Зводі збірника вміщено вибрані теоретичні розвідки.
Їх подано для чіткішого розуміння теоретичних ідей, опрацьованих
мною в “Історичному синтаксисі фольклору”, – методологічної тріади
“мислення–мова–музика”, а також як логічний вислід польових вражень. У цьому випадку, отже, має місце не просто передрук окремих
нарисів з монографії “Історичний синтаксис фольклору”. Ця монографія, усі її частини та складові при широкому охопленні проблем, галузей, історичного часу становить органічну цілісність методів і мети.
Мета – додати гіпотези до проблематики антропогенезу, мислення
і мистецтва. Методологія третього Зводу поєднує дискурсивний та
елементи езотеричного підходу.
У монографії “Історичний синтаксис фольклору”, над якою я працював багато років, за можливості дотримано міждисциплінарного,
координованого підходу до проблеми ґенезису музики – у зв’язках музикології, історії, історичної лінгвістики, палеоживопису, археології,
логіки. Вибрані сторінки цієї (та інших праць) пропоную розглядати
наче сходинки шляху, яким я йшов до формування гіпотези походження музики в триєдності “мислення–мовлення–музика” – від часткового до загального: польова робота (враження від стихії традиційної
культури) – носії цієї стихії (співаки, інструменталісти – у поведінці,
смаках та естетиці) – науковий дискурс (дослідницькі нариси).
Звід четвертий містить кілька рецензій автора та відзиви колег на
мої книги. Серед них своєрідний стиль наукового діалогу відзначає
ґрунтовні відзиви-рецензії Миколи Ткача та Людмили Іваннікової.
Я не прихильник ортодоксального академізму в авторських передруках. Тому в нинішніх публікаціях, порівняно з першодруками,
зроблено деякі доповнення, уточнення, рідше – купюри. Також до деяких розвідок, які були частинами більших праць, додано необхідні
нотні приклади. У кінці статей вказується місце першої публікації.
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Звід перший.

З польових зошитів
Експедиція 1970 року. Керівник С. Й. Грица. Співанки-хроніки.
Гуцульщина. Буковина. Галичина. Західне Поділля.
13 червня 1970 р., с. Лошнів Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.

На узвишші над селом великий костьол. Раніш у селі (до 1945 р.) українців
було менше. Поляків виселили, привезли
українців – більш як із 40 різних місць.
Є лемки, бойки. Православні, греко-католики, католики.
У костьолі – склад міндобрив. Могутня липа закинула дві зернинки – на ріг
костьолу (на дах) і в темний кут – метрів
за 4 від землі. Тепер це два деревця – приречені, як костьол, як звичаї переселенців.
Весілля відбуваються ще з дотриманням
обряду, але національне вбрання вже рідкісне, пісень все частіше співають сучасСофія Грица
них – особливо молодь.
Українська церква менша. Ще висить два дзвони, стрій – у квінту.
Добивалися греко-католицького священика, але влада дозволяла лише
православного. Більшість була проти. Не дали ніякого. Дехто шкодує:
Бог один, аби лиш церква працювала.
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При обох храмах є каплиці. Велика польська закинута, занедбана,
лиш ставлять квіти. Українська доглянута, невеличка. За скляними
дверцятами – Божа Мати, прибрана чудово вишиваним рушником.
Мовчазні споруди обох храмів зблизька навівають смуток. Наче
свідки далекого минулого – так відрубно стоять, зарослі травою, мохом.
Неподалік української церкви – хрест з написом:
На ознаку Шевченкових роковин.

Навколо – дереза, бур’ян; лише верх видно. На хресті – кам’яне
плетиво: виноградна лоза.
14 червня 1970 р., с. Ягільниця Чортківського р-ну на Тернопільщині. Гудак Анна Павлівна, 1902 р.н. (з с. Терстяна Краківського повіту, Польща, лемкиня). Сама добре складає вірші. Друкують у газеті:
Не дивлюся на капусту –
Маю нині курку тлусту...

Вірші дотепні, з іскринкою і місцями двозначні за смислом, – важко вхопити, чи то іронія, чи щира правда. Але усе її єство, минуле
(з Польщі, з Лемківщини) говорить за іронію, – як і ці два рядки.
15–20 червня 1970, с. Шипинці, Кіцмань Чернівецької обл. Кіцмань за легендою походить від прізвища жінки Кіца, що втопила турка
в діжці з розсолом з-під огірків.
Наталія Петрівна Твердохліб, 1926 р.н., добрий знавець пісень.
Виконання її позначене “окутуванням” щаблів мелізматикою, оспівуваннями, що створює сильне враження – як інтерпретація, так і оригінальність співу. Показувала рукописний співаник 1930-го року свого
дядька Тóдора Дрижщана. Він працював за румунів на посаді інспектора з оподаткування: “У 1940 році, як прийшли руські, його забрали,
і досі не знаємо, що з ним...”
Наталія про матір: “Такий файний голос мала, що коби в мішок
посадив, то й пан би з мішком купив. А стара ж баба була!”
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16 червня 1970 р. Вижниця.
Яремчук Тарас Михайлович, 1923 р.н. Жартівливе голосіння:
Чи ти бараболку дер,
Чи тебе чорт з поду верг, –
Шляк би ті трафило, нащо-с умер!

Гуцули ходять у капелюхах і вишиваних сорочках, особливо старші.

Софія Грица, співак Михайло Мошуля, Анатолій Іваницький. 1970 р.

Про лірників: “Грали сліпці на лірі раніше псальми, на релігійні
свята під церквою — каліки. Зараз немає. А раніше було. Скажімо, завтра Богородиця, а вони вже тут”.
20 червня 1970 р., с. Кобаки Косівського р-ну Івано-Франківської
обл., Олексюк Марія Дмитрівна, 1926 р.н.:
Віва Куба, віва Кастро,
Нам корови, Кубі – масло.
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21 червня 1970 р. с. Бабин, Косівського р-ну Івано-Франківської
обл.
Співачка розповідала (прізвище, на жаль, не записав, видно, у поспіху – замітки робилися “по ходу”), як вона побажала скласти співанку про вбивство жінки в 1939 році. Її ідею допомагали втілювати
ще дві жінки. Це вони здійснили протягом вечора, допомагаючи потім
пізніше. Але ті дві забули, а вона пам’ятає досі (співанку).
З окремих спостережень
***
Певна “шепелявість” галицької вимови пояснюється впливом польської
мови?
***
Приспівки гей, гай, у-ха-ха тощо можна відносити на рахунок інтуїтивного прагнення співаків до квадратно-симетричної форми, тобто, в західних
областях це ознака новітнього формотворчого мислення.
***
Лошнів Теребовлянського р-ну на Тернопільщині.
Процик Іван Ількович, 1928 р.н. (переселенець з с. Лімпа Перемишлянського пов., Польща), рентгенолог сільської лікарні. Співає немало пісень
з релігійним забарвленням. Стиль виконання і лади – тверді dur, moll, добре
вправляється із щаблями гами, які розцвічує переважно мордентами. Знає
про січових стрільців, але ми не писали з міркувань політичної безпеки.
***
Там же. Колтко Анна Афтанівна, 1924 р. (переселенка з с. Пстружне Горлицького пов., Польща). Співала власну співанку “Снилося за тебе, мій лемківський краю”. Секвентність. Саме виконання вражає почуттям любові до
залишеної рідної сторони. Яка це жорстокість – зривати людей з місця предків... “Не так щисте (щастя?), як той води напитися хочеш” (з батьківської
криниці!).
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Співає з використанням міксту та головного регістру, зовсім відсутнє
грудне забарвлення. Так співають усі лемкині. В двоголосі з сестрою Марією
міняються партіями – самі того, схоже, не помічають.
***
На Тернопільщині спів в лемків-переселенців має мало прикрас, візерунків, варіювання щаблів ладу. Мелодії переважно квадратні, гармонічного
плану, часто з закінченням на терції, у репертуарі багато польських пісень.
Мажорні мелодії часто виконуються сумовито, проникливо. Образ створюється за допомогою виразу обличчя, тембру, погляду, утопленого в небуття,
похитування (тілом) – одним словом, усі подібні ознаки входять до характеру виконання. Також поза – підперта рукою щока, підборіддя. “На Лемківщині я бувала, на Лемківщині виростала” – типова тематика вигнанців. І типова
невигадлива мелодія, яка нагадує “Вот кто-то с горочки спустился”. І не лише
в цій пісні. Такий стиль чи то панує, чи то нам більше таке траплялося – стандартно-гармонічне.
Стечишин Степан Васильович, 1890 р.н. – “Там, де сонце ясно світить” –
про Перемишлянщину, та ж гіркота і так само новотвір про втрачену батьківщину. Освіти не мав, але багато читав. Вихованець “Просвіти”.
***
“Як поїду в Гукраїну...” – те ж протезування, як “Гамерика”, “Гумань”
тощо. Цицюра Анастосія Йосипівна, 70 р, переселенка з с. Пстружне Горлицького пов., Польща.
Співала колискову “Люляй, люляй, колишу тя” – на мелодію “Тече вода
каламутна”. У лемків часто трапляється перехід зі співу на декламацію, зміна
тональної висоти, заміна однієї мелодії іншою. Один текст у різних місцевостях висвічується на різні мелодії. Наприклад, Гудак Анна Павлівна, 1902 р.н.
(переселенка з с. Терстяна, Краківського воєводства, Польща) почала перед
записом на одну мелодію, а на запис дала іншу, причому це не свідомо. Також
співала кілька різних текстів однієї побудови на одну мелодію. Це ж до певної міри властиве й гуцулам.
До речі, рясне обігрування фіоритурами ступенів ладу на Гуцульщині,
особливо в коломийках, співанках-хроніках надає можливість уникати, такби мовити, потреб точного інтонування ступенів. Ці риси нехарактерні для
Наддніпрянщини й Степової України. Можна сказати (принаймні, за моїми
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спостереженнями), що Карпатський регіон (і близькі до нього землі) не втратив зв’язків з мовленням, тоді як Наддніпрянщина та Степ опрацювали самодостатній музичний стиль.
Не виключено, що з такого погляду західні землі зберігають у фольклорі
більше архаїчного, навіть неолітичного. І з погляду історичного — це більш
вагома частина українського традиційної культури.
***
“Фрунза верді” (лист зелений) – початок мало не половини румунських
і молдавських пісень. Ті наспіви, які я чув (а також пізніше, у 1980-ті рр.)
справляють враження красивих, але європеїзованих. Для прикладу наведу
один власний слуховий запис (слова не писав). Я зробив цей ескіз собі для
пам’яті про зустріч з румунськими піснями. Наспів романсового плану (можливо, авторська мелодія). Співала Наталія Твердохліб, 1926 р.н., м. Кіцмань:

***
Дотепну колисанкову примовку мовно-речитативно показала та ж Наталія Твердохліб:
Люлі, люлі,
Налетіли гулі,
Стали думать і гадать,
Чим дитину годувать.
Кашкою, молочком
Ще й по жопці батіжком.
***
Співала Тодорик Марія Миколаївна, 48 років, с. Лашківка Кіцманського
р-ну Чернівецької обл. Надзвичайно цікава ладова не то колористика, не то
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несвідома відмова від старої традиції на користь стандартизації (діатонізації) наспіву; починала пісню в дорійському ладу з підвищеним ІV ступенем
(так званий гуцульльський, він же думовий лад), а в наступних куплетах перестала брати ІV та VІ високі ступені і перейшла в діатоніку. Мі-дієз далі то
брала, то не брала. Це теж свідчить про боротьбу її музичної підсвідомості
між давньою традицією й новітньою альтерацією. Якщо вважати, що діатоніка більш архаїчна, ніж думовий (гуцульський) лад, то тут маємо рідкісний,
але незаперечний факт повернення музичного мислення до традиційного діатонізму та відмови від “авангардних” альтерацій:

***
Звернув увагу на невловиме переливання музики в мову (і навпаки). Коли
співачка з невеликими перервами співає одну пісню за другою, то її повернення до розмовної мови в цих міжспівних паузах сприймається мною як інтонація музично визначена: тобто кілька перших тонів мови я чую як ладові
ступені щойно змовклої мелодії. Так, зокрема, відбуваються відразу навіть
невловимі переходи в голосіннях від інтонаційно визначеного ”тужіння” до
мовного “плачу-приказування” і навпаки. Безперечно, музичний інтонаційний словник має тісний зв’язок з мелодикою мовлення. Мусоргський був правий, коли дослухався в корчмах чи на базарах до селянської мови, шукаючи
характерних засобів музичної виразовості у мовленні.
***
Етика: заходить нова людина. Цілує руку найстаршій бабці, потом вітається за руку з гостями, а далі – з господарями.
***
Лемків дуже важко розворушити. Буковинці, навпаки, з готовністю співають, більш відкриті. Чи такими ж були лемки на своїй історичній батьківщині?
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***
Коли переказують текст пісні мовою, випускають повтори, вигуки, частки
тощо, порушують розмір вірша. У переказі наголоси ставлять, як під час мовлення. А в співі вони підкоряються, як правило, ритмові музики. От і факт: як
постає пісенний вірш. Він постає тільки разом зі співом. Або у співі “дошліфовується”. Уся неповнозначна лексика – атрибут пісенний, а не віршовий.
***
Цікаве враження справляє унісонний спів, особливо двох осіб, з його деякою неритмічністю, різнотембровістю. Але ці “похитування” не тільки не
псують враження, а навпаки: мають красу свіжості, незаяложеності.
Слухав також “квартет”: три бабці й мужчина; центральний бас – бархатний, соковитий, якийсь легкопишний. Мелізматика в унісоні дуже виразна,
унісонно точна.
***
Вижниця. Іванюк Іван Михайлович, гуцул 70 років, співав “Про Бондарівну”. Мелодія дуже близька до виконуваної (ним же) на дримбі. Майже
весь спів побудовано на рецитації І ступеня з поодинокими відходами вгору
на велику терцію і вниз на VІІ ступінь. Текст “Бондарівни” варіюється значно менше (у порівнянні з відомими): найвідчутніше лише за рахунок діалектизмів.
На прохання заспівати щось танцювальне: “Е-е, до танцю! Та то пусте, то
таке (показує) коротке!”
Гуцули не бавлять різноманітністю мелодій. Старий гуцул сказав: “А голос у мене всюди один”!
Я записав з десяток варіантів “гуцульського голосу”. Подаю нижче чотири варіанти. Під них співаються мало не усі тексти. Мовні акценти слів часто підкидають тони мелодії догори – див. приклад “Я би пила горівочки...”
(4-й рядок). Перші три приклади було записано похапцем на слух без текстів.
Тому відсутність акцентів у нотаціях не означає, що їх не було:
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Графічна однотипність “гуцульського голосу” і вузький діапазон незвичайно, навіть вражаюче оживають у виконанні. Причому, це не просто треба
чути – це треба й бачити! Тембрально-акцентна техніка виконання невідривна від порухів корпусу, голови. Фізичні рухи, колорит мовного інтонування,
удари діафрагми вносять абсолютно непередбачувану свіжість у тембр, ритміку та інтонацію. Співає – майже говорить, інтонування хитається на межі
музики й мовлення. Є лише ритм. При співі можуть подвоюватися голосівки,
їх іноді розділяють паузами, перехватами дихання:
Ой куда-а ти, чоловіче...
Дрижання голосу, фіоритури не можуть бути записані (на папері), оскільки це явище, пов’язане з фізіологією, особливостями будови й використання
звукотворчих органів. Тут суміш шуму, звуку, “битів”, резонування тощо – цілий складний комплекс.
У долині примат “гуцульського голосу” поступово втрачається, мелодії
різноманітнішають.
***
Олексюк Марія Дмитрівна, 1926 р.н., с. Кобаки Косівського р-ну ІваноФранківської обл. Усе співає на “гуцульський голос”. Отже, чим ближче до
гір, тим менше різноманіття мелодій.
***
Лелик Мирон Онуфрійович, 1907 р.н., с. Розтоки Путильського р-ну Чернівецької обл. Співає все на “гуцульський голос”.
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***
Стефюк Олекса Юрійович, 1904 р.н., с. Олешків. Колишній член КПЗУ,
“а пенсії не призначили”. Проте складає вельми патріотичні вірші, шле до газети. Брав участь у демонстрації 1924 року, коли вбили Дашкевича – одного
з демонстрантів. Брат Василь в Канаді – художник (маляр), пенсіонер, підтримує компартію Канади.
***
“Як засядем, браття, коло столу” – переробка Федьковича на зразок сучасних “Марічки”, “Черемшини”. Мелодія й ритміка дуже нагадують “Катюшу” Блантера.
***
Ніколи не чув такого ймення: Клим Домка Дивонизівна (с. Вижéнка Вижницького р-ну Чернівецької обл., 1910 р.н.). Чудові, викінчені тексти у Домки, до того ж вона з готовністю йде на контакт. Переважає скрізь один мелодичний тип. “Якби не думала про роботу, то мені б усе скакало в голову”.
“Мусимо брати якийсь інший голос” – перебирає, чи пасує мелодія до певного
тексту. Тут нарізно існують “блоки” мелодій і “блоки” текстів. Поєднання їх
або випадкове, або визначається вибором співака.
***
Козацькі й чумацькі на Верховині не співають. Тут безумовно панує інтерес до текстів пісень місцевої традиції. Цінується той співак, хто багато знає “співанок”. Мелодії – тут річ третьорядна. На усі випадки – сум чи
жарт – “гуцульський голос”. У горах загальноукраїнського репертуару дуже
мало – це вже на підгір’ї (бойки, наприклад). Типово верховинська “Ой
я мала миленького”.
Співала Думітрак Параска Пилипівна, 1935 р.н. Дуже приємний тембр,
гарно інтонує, наспівує вільно. [Такти 5–8 у мене нотовано двоголосо, але зараз вже не скажу, як і хто їх наспівав (у щоденнику немає пояснень). Очевидно, тоді я поспішав зафіксувати ще один варіант “гуцульського голосу”] :
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***
“Ой летіли журавлі” співали троє жінок у різних тональностях – як кому
дозволяє властивий діапазон. Одна, у якої високий голос, давала квінтові ланцюги, – їй, отже, було незручно співати низько, в узятій іншими тональності.
Це красномовний релікт часів атонального (точніше, дотонального) співу. За
такими прикладами і виочнюється картина первісного “багатоголосся” – за
типами голосів, а не за гармонією.
***
Мовлення регіону, очевидно, тісно пов’язане з пісенним словником. Словесні тексти фольклору насичені певними “штампами”, які варіюються залежно від конкретної ситуації (змісту, тематики). Отже, контамінація – не
завжди те явище, яким воно виглядає на папері (у записах). Це не так випадковість, як використання співаком наявних ресурсів фольклору. У цьому проступає одна із сторін колективності фольклору: виконавець залучає до пісні
набуте іншими співаками.
***
Балакала жінка 60 років в Ясиневі. Звернув увагу, що говірка селян має
кілька інтонаційних щаблів у мовленні-реченні. Початок іде з підйомом, далі
“рецитаційна” частина на одній висоті, потім спад-каданс. Отже, не випадково у мовленні відчуваються музичні елементи: рисунок інтонаційного контуру досить ясно прослуховується.
***
Дубас Михайло Дмитрович, 1910 р.н., с. Гологори Золочівського р-ну
Львівської обл. Записав від нього жовнірську пісню, певно, авторського походження. Досить відома у варіантах. Він же наспівав хорові голоси:
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1. Чом дуб не зелений?
Бо й’го туча збила.
Чом я невеселий?
Нещасна година.
2. Ой як же я маю
Та й веселий бути:
Любив я дівчину –
Не можу забути.
3. Любив я дівчину
Без півтора року,
Док ся не дознали
Вороженьки збоку.
4. А як ся дознали,
То розщебетали,
Мене, молодого,
До війська забрали.
5. Забрали, забрали,
Як з гаю пташину,
Кажуть забувати
За дім, за родину.
6. Забув же я, забув
За дім, за родину,
Тільки не забуду
За свою дівчину.

***
27 червня 1970 р., с. Невірків Корецького р-ну, Рівненщина. На Галичині та Західному Поділлі у співі ясніше грудний регістр, більш гучний спів,
ніж на Гуцульщині. Зокрема, Козачок Катерина Федорівна, 1903 р.н., співаючи, “жме” на груди (у пісні “Ой на Івана, на Купала стоїть дівчина, гарно
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вбрана”). Мелодія з мордентами, закличні інтонації. Разом із Козачок Агафією Олексіївною, 1904 р.н. добре ладять, горак іде тоненько, різниця в тембрах додає особливої ясності й краси голосам. Гарний ритмічний ансамбль.
На Львівщині, Рівненщині огласовок немає. Глісандо, під’їзди – нетипові.

З висловів та оповідей селян
Не можу нагадати... Десь мені по язиці плямче ...
На цей самий галас (голос, мелодію).
“Щоб пісні не пропали, щоб пішли між люди” (висока свідомість щодо
важливості роботи фольклориста).
“Словами нагадайте” (співачка просить процитувати слова пісні: про
що?).
12 липня 1970, с. Маначин Волочистого (Волочиського) р-ну Хмельницької області. Дочинська Паранія Остапівна, 80 р.: “15 (кілограмів?) цукру, круп
(розповідає про допомогу – дотацію в сусідньому колгоспі), а в нас такого
немає. А я була ударниця, стахановка... Бригадир – то вам не 12 рублів получати...”
“У нас вівати на весіллі співають”.
Про голосіння: “Так невістка плакала гарно за свекрухою – аж люди
в хаті заводили”.
То я вже зійшов на бесіду... (зі співу перейшов на рецитацію, говір).
А тепер сучасне співають... Прибране, недокінчене.
Несхвально: “Тепер то що – Івана та Івана все співають”... (про популярну в ті роки пісню “Іванку ти, Іванку, сорочка вишиванка” – з репертуару Закарпатського народного хору).
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Тепер про любов співають, а раніш – по природі, як воно є (с. Шипинці,
Кіцманського р-ну).
На Храму всілякі співають: які нагадають, такі й співають.
Вони мають пісню, лиш треба голосу їм (тобто, пригадати мелодію).
Бабця: “Тепер всі пісні перевели...”
Діалог:
– Ну то я знаю.
– То ти маєш знати.
– Ну, то як?
– Та де ж...
А що мені – зіпсується пісня, коли вона в мене є, а ви її запишете?
“Ти співай, а я тебе лапну” (впіймаю, коли вступити).
– А на який голос?
– Та на який – на наш, гуцульський.
Якби не думала про роботу, то мені б уже скакалі в голову (пісні).
В румунській армії ужасно били – так шо терпіти лиш годен був.
Про пісню “Гей, там на горі січ іде”: “Був патріарх Мирон Кристя у Будапешті – йому місцевий піп заявив про цю пісню і автора (виконавця) посадили на 2 роки – у 1942 році. У 1944-м Совєцька Армія тогди увільнила всіх”
(18 червня 1970 р., Мошуля Михайло Никифорович, 1892 р.н.)
Вулишні пісні (гуртові парубоцькі) – Виженці Чернівевцької обл., 16 червня 1970 р.
Я її (пісню) менше–більше знаю.
Не говоренням, а з витяганням.
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Дід мені передав трохи того дару (молодиця про батька-співака).
Фрашки, витребеньки (короткі співанки).
Хто багато має – нічого з собою не візьме, хто нічого не має – нічого не
лишить.
Доліські (з долини) співають на гарію другу (на іншу мелодію. Тобто,
арію? Протезування?).
Я то провідник від того (лідер гурту), а вони підтягають.
У нас панів не було, самі на себе робили. Були багатші хазяйни, – як руські називали, “куркулі”.
Раніше музиканти приходили з Румунії, з Глинниці (де Кіцмань, Берегомет, Шипинці).
Як заорало (у голові плугом, – тобто забула).
– Співайте “на два”!
– Та як потраплю!
– Співайте!
– Заводь, заводь!
На Купала отаківо співаємо – усякі плетюхи, плетуть усяке!
Пісні жнивацькі (а не жниварські). Рівненщина.
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Експедиція 1973 року. Керівник О. І. Дей.
Слідами Зоріана Доленги-Ходаковського.
4 липня 1973 р.
З Києва виїхали на власній (інститутській), зручно пристосованій до умов експедиції машині: Олексій Іванович Дей
з сином 12 р. Володею, Михайло Михайлович Пазяк, фотограф Олександр Анатолійович Сланко, шофер Володимир Георгійович, і я.
У Козельці велична церква з високою
дзвіницею, – не церква, а собор. Часи Розумовського, коли ще й не Мазепи. Якась
є табличка, але на територію потрапити не
вдалося: паркани і замки.
У їдальні – смачний борщ.
Олексій Дей
Після заправки (машини) під Остром
поїхали понад Десною шукати нічлігу й риби. У Києві, виходячи, О. І.
сказав:
– Найголовніше мало не забув: вудочки!
Зараз розтягли палатку, скупалися в Десні. Іде невеличкий дощ,
проглядає часом сонце. О. І. та Володя сподіваються на юшку: сидять
з вудками.
В. Г. (шофер, тепер на пенсії) колись, між 1952–63 роками, працював в Інституті, знає М. Щоголя, В. Матвієнка, М. Гордійчука,
Л. Ященка, О. Правдюка та інших. До речі, А. Гуменюк ним оцінений
як “скупуватий”, а М. Гордійчук – як “чоловік з великої букви” (у ті
роки нерідко запрошував В. Г. в “академ-бочку” – так звали забігайлівку неподалік оперного театру).
Окремі моменти з експедиційного минулого в усіх пов’язані з тими
чи іншими побутовими обставинами, про сам фольклор мови майже
не ведеться. У цьому, видно, є закономірність: коли вчений сідає за
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Експедиційний побут. Чергує Анатолій Іваницький

статтю чи книжку, він забуває, що фольклор прив’язаний до конкретних осіб, обставин, подій. Саме це останнє й фіксується пам’яттю,
коли вона пише разом з магнітофоном. Тому й має інтерес для побутового оточення (колег) і самого оповідача (фольклориста) факт життєвий; факт же науковий – це вже абстракція. Життєві й наукові факти
мають перебувати в розумній пропорції. Про Л. Ященка говорять, що
він їздив у експедиції “аж надто багато”.
...Два дні – “канікули”, риба, Десна. З понеділка, обіцяє О. І., робота.
15 липня, неділя.
Понад лівим берегом Десни – буйні зарості ожини й хмелю, впереміж з різнотрав’ям та верболозом. Ожини багато, чорна, запашна, хоч
варення з неї смачніше за саму ягоду.
О. І. за два дні спіймав 2 десятки маленьких риб’ят, на обід буде
юшка. Загальний висновок (О. І. та місцевого дядька): “Перевелася
риба в Десні, от колись було!.. ”
34

Звід перший. З польових зошитів

Цікава це формула – “колись було”, вона в усі часи актуальна. Мабуть, і Ходаковському 150 років тому говорили: “Хіба зараз пісні?
От колись було...” Між іншим записав (він) лише українських кілька
тисяч.
...Повітря й сонце. Навколо лугові сіножаті, копиці сіна. Викошена
трава пахне справжнім медом. Чим не рай земний?А ми ще якогось
там раю благаєм... І кінця цим “благанням” не буде, бо прийдешній
рай – це мара, людські апетити не знають меж, і важко повірити, що їх
колись можна буде умилостивити.
...Пришедший у мир да піде з нього, то ж не сотвори собі ні кумира, ні обрости надмірою приязностей, ні постав свій дух на службу
бренності... Укрощєніє тілес і умудрєніє духа – це раціональне зерно
усякого філософського і релігійного вчення. Народжений на світ мусить дбати про свій кінець, призвичаюватися до його незворотності
і не терзатися несодіяним...
Переглядали з Михайлом Пазяком рукопис Дея по записах Доленги-Ходаковського. За ним мають вестися пошуки сучасних варіантів.
Два великі томи (приблизно по 500 стор.), 2 розділи: календарні, обрядові та родинно-побутові.
Перегорнув родинно-побутові. Багато широко відомих: “Одна гора
високая”, “Дівка в сінях стояла” тощо.
Так, інколи думаєш: лірика постала якимсь вибухом років 400
тому. Видно, у думці про козаччину, як “золотий вік” українського
фольклору, є певна слушність. Цьому щедрому полю що може протиставити останнє сторіччя – відтинки, засіяні дріб’язком, а то й чортополохом.
...Лежу зараз на траві під вербою, чую – стукіт. Дивлюся – на копиці сіна метрів за 150 сів лелека, деренчить дзьобом. Скільки навколо
різного життя: комашки, пташки, щось шелестить, співає, бігає, гуде.
А з Десни час від часу – то “кулемет” моторного човна, то солідний
гудок баржі. Зрідка пробасує в небі літак.
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Що тут мала бути за симфонія спокою й голосів природи, коли по
цих місцинах ходив Ходаковський! До того ж додавалося (замість техніки) те, що мукало, іржало, мекало, бекало, співало, і чого вже зараз
незворотно меншає.
...Шофер Володимир Георгійович каже, що веде записки: хто їде,
яка тема експедиції й т. ін. На фронті возив боєприпаси. Каже, скільки
всього було, що думав спершу спогади писати, та після війни жив у 12
квадратних метрах, 9 душ, сім сусідів в одному коридорі. “Було, вийдеш – від примусів усе аж гуде. Чи до мемуарів тут було? А пізніше
вже не писав, бо стільки понаписували...”
...Вечоріє. Сонце ще не сіло, але вже за вербами, по той бік Десни.
Переді мною – викошені луки, копиці сіна, віддалік – верби, крізь
них синіє небокрай. Чути далекі голоси, слів не розібрати, одна інтонація. Між іншим, мова тут має присмак білоруської чи російської,
але так, що цей відтінок виглядає аж трохи штучним. Це, безумовно,
від моєї незвички сприймати саме цей діалект. У Карпатах було враження, що там наче “бавляться в інтонацію” (як і галичани). Але галичани шляхетно, гонорово, а карпатці, як для мене, – “заковиристо”.
Найбільш мені до смаку мова волиняків.
...Дуже приємно, заспокійливо звучать далекі сигнали пароплавів. Спершу я сприйняв їх за гудки залізниці, але вони (річкові) якісь
довші, неспішні, у них інший характер, хоч тембр і висота дуже
близькі до паровозного. Це, безумовно, диво дивнеє – життя на природі.
...Олексій Іванович чистить рибу і водночас ділиться спостереженнями, методами праці – усе це у вигляді цікавих розповідей, відповідей на питання. Після війни кілька років працював у Львові. Іронічно
відгукується про тамтешніх колег: відсижування, низька продуктивність.
Він багато років має справу з архівами. Це справді цікава робота
та його “коник”. Зараз видання Ходаковського, на черзі – Бодянського,
далі – Димінського. Серію “Пам’ятки української фольклористики” не
затвердили, книги будуть виходити окремо, кожна по собі.
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О. І. з’ясовував долю архіву Мертке (записи від Марка Вовчка).
З Німеччини йому відповіли, що там паперів немає і що Мертке наприкінці життя переїхав до Риги, де й помер.
...Віддалік “б’є” перепел і ворони “дають” вечірній концерт. Глотки в них саксофонні.
16 липня, понеділок.
Під вечір поїдемо до найближчого села. Олексій Іванович каже,
машиною, базу залишимо на місці, хтось один стерегтиме. Треба буде
узяти води, ще якоїсь дещиці, знайти голову сільради, вчительку української мови, розпитати про співаків, а завтра щось записати.
Знову смажена риба, повітря і вода. Шофер не лише писучий, а й
балакучий дядько. Згадав про Михайла Кочубея. Був такий поміщик,
власник села Вороньки Бобринецького району на Чернігівщині. З Вороньків дружина В. Г., то це розповідала її тітка Уляна, яка ще служила в Кочубея.
Пан був нежонатий, сильно любив молодиць, а надто дівчат. Коли
якась вагітніла, питав, хто з парубків їй до смаку, викликав і пропонував “дівку” за дружину, але добровільно, наказуючи, щоб не було
бійок і попрікань. Не хочеш – не бери, інший знайдеться. Придане –
воли, корови, земля і хата.
Було в нього чотири любих красуні, кожній навколо Вороньків побудував господу – цілий хутір. Хутори згодом стали селами Катеринівкою, Софіївкою та ін. – за іменами жінок. До тих молодиць він час від
часу наїздив “на гостини”.
У своєму селі Кочубей, за висловом Володимира Георгійовича, завів “комунізм”: наказав переписати усіх старих, немічних і отримували вони з його комори все необхідне на прожиток. Дід цього “комуніста” (Кочубея) був декабристом.
19 липня, четвер.
Дей – чистий флегматик, шофер – сангвінік, а Пазяк – суміш меланхолійно-холеричного ще з чимось. Обережний і боязливий. Якось
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ми зачепили культурну політику. Пазяк: “Я цього не хочу чути!” Бігом
встав і пішов.
Зовсім інша реакція Олексія Івановича. У посиденьках біля вогнища на питання про радянський фольклор професор відреагував коротко:
– А він є?
Що б не робив чи говорив Дей, не полишає враження спокійної
розсудливості (і на засіданнях відділу, де іноді виникали непрості ситуації).
Незнищимим оптимізмом віє від шофера, у міру балагура. За ним
життя “О-кей!” як воно є: “все і так добре”, чого там іще чогось!
Олександр Сланко дещо флегматичностриманий, іронічно спостережливий, не
спішить втручатися в розмову. Говорить рідко, коротко, але завжди влучно і з гумором.
Сланко – своєрідний носій інститутського (і не тільки) “фольклору”. Від нього пощастило почути немало імпровізацій та дотепів Максима Тадейовича. Коли
я вступив до аспірантури ІМФЕ, Рильський ще був в усіх на вустах.
...Веде Рильський вчену раду. Звітує
науковий співробітник, який не упорався
з плановою темою. Пояснює тим, що “неОлександр Сланко,
має умов”. Максим Тадейович з усмішкою:
фотограф експедицій ІМФЕ
– Умов нема? Чи умов? (при цьому поім. М.Т. Рильського
стукав собі по голові).
...Ми у селі Синявки Менського району. Баба Наталка, мати Дея,
76 років, живе сама, велика ділянка саду й городу, ворота й криниця.
Хата й клуня з північного боку поросли мохом і лишаєм, на всьому
знак минулого, кінця, усе доживає віку разом з бабою.
Показала мені город, сад, поговорили. В місто, видно, щиро не
хоче. Була у сина в Києві:
38

Звід перший. З польових зошитів

Дорогобуж, 1973. Зустріч зі співаками. Ліворуч Михайло Пазяк

– Що там? Усі пішли на роботу, а мені діла (роботи) нема. Тут то
одне, то друге. Літом якогось гурочка [огірочка] подивишся, ягідку,
зимою квасолю знімеш з горища та лузгаєш, а то баби прийдуть та
в карти граємо чи балачки які. А то до сусідки підеш. А що в місті?
Недобре те, що сусід сусіда не знає.
...Дей пиляє, рубає, забиває – вправно ремонтує зруб на криниці.
Я “на підхваті”:
– Ви майстер, Олексію Івановичу!
– А що б ви думали? Як звинуватять у націоналізмі, робота завжди
буде!
Був у нього на фронті випадок. Стояв над окопом під горою з біноклем (капітан, командувач батареї РВГ – резерву Верховного головнокомандування), аж гульк – німецька міна впала прямо перед ним
в окоп – і “хвостик” стирчить:
– Я, звісна річ, зразу впав – та куди б так було (встигнути) впасти, якби вона рвонула! Підповз до окопу сержант і став з-за бруствера
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лівою рукою (як зірветься, щоб лише руки позбутися) обережно розгрібати землю. Витяг її за хвостик і кинув далеко під укіс. Вона котилася, котилася, потім вдарилася об березу і гухнула... Ну, після цього
я вже нічого не боявся, був певен, що як раз так пронесло, то вже точно живим лишуся!
Ще одна фронтова бувальщина Олексія Івановича. Десь у західних
землях стала його батарея в селі неподалік хати. Господарі не пускають переночувати. Дей командує хлопцям:
– Один заряд. Плі!!
Як грохнуло (дальність бою була до 20-ти кілометрів, вага снаряду,
не пам’ятаю, але найбільша в радянській артилерії), усе навколо затрусилося. Господарі вибігають:
– Пане командире! Не треба! Не стріляйте! Просимо до хати!
Переночували, повечеряли, ще наказав старшині: налили господарям по сто грам.
...Від жінок (ланки) з Жилиного Млина (під Остром) записали
25 пісень – весільних в основному, одну чумацьку, кілька новотворів – про хлопця 30-го року та “купечеськую доч”, що “десь взяла
дитину”.
Серед весільних – 4 є в Ходаковського. Тексти, співані зараз, повніші й досконаліші, ніж у нього. Пазяк каже: чи не “халтурив” Доленга при запису? У мене самого виник здогад про неякісність записів, однак підтвердити чи заперечити його не просто. Скоріш усього,
він не вмів розшукувати знавців традиції, а також писав з переказу,
а не зі співу. Що ще покаже Поділля?
Спів тут переважно гуртовий, двоголосий, люблять (знають) весільні та “протяжнí” – як співачки самі кажуть, з наголосом на останньому складі. Гурт виділяє жінку, яка виводить (як вони кажуть,
“глáсить”).
...Цікава бабця 76 років, знає досить старовини, мені навіть вдалося її умовити поголосити. Каже, за матір’ю гріх, бо ще жива. Почала
за батьком, потім втерла сльози, але на магнітофон повторно співати
відмовилася:
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– Якби чарку дали, отоді хіба! У мене все життя не в радості пройшло, то нащо ще й це...
Були в Сосниці в музеї Олександра Довженка. Це досить вражаюче – хата без замка з табличкою біля дверей, де наведено слова Довженка про свою хату, яка не знала замків.
– Ви хочете зайти? Заходьте. Милости просимо!
На Чернігівщині хати рублені, білені, криті соломою. Часто бачимо забиті вікна: господарі вмерли або виїхали. Село потребує рук
тільки в жнива, а так воно – резервуар робочої сили, мужчинам робити зимою взагалі нічого (це зі слів агронома з Млинків, колгосп ХХ
партз’їзду).
23 липня, понеділок.
Третій день, як приїхали у Меджибіж (Хмельницької області). Вражаюча середньовічна фортеця добре збереглася, незважаючи на сучасне варварство. Факти: грабіж фортеці установами й дядьками, зруйнування костьолу ХVІ ст., спалення архіву Подільського музею, спалення
архіву місцевої Меджибізької церкви (це вже в 1950–60 роках!!).
...Були в селі два весілля, обидва під духовий оркестр. Цікаво, що
при виносі короваю духачі грали в темпі урочистого маршу “Благослови, Боже” (ладкання) – точно, як наспів у Явдохи Зуїхи. Колись тут
були інструментальні народні ансамблі, але вони зникли, проте якісь
елементи весільного обряду (музики) збереглися і за традицією духовий оркестр вивчив мелодію ладкання. Пісень знають ще досить,
особливо весільних, але все це – залишки колись дійсно буйного репертуару. Веснянок, схоже, у самому Меджибожі вже немає, старі ліричні пісні теж поступаються пісням з радіо і хорів: “Ой чорна я си,
чорна”, “Ой мороз, мороз” (російська) та ще тримається “інтернаціональна” частина українського репертуару – “Ой, хмелю”, “Поза лужком зелененьким”, “Ой на горі та й женці жнуть” тощо (те ж співали
і в Іркутській області, в Алзамаї).
Моє найбільше особисте враження – спів і репертуар Калакай
Параски Йосипівни, 70 років (жінка сторожа фортеці). За один сеанс
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записав не менше 20 пісень, у тому числі чимало обрядових. Переходячи з пісні до пісні, бездоганно трималася початкової тональності
(від першої пісні): переходила в паралельні тональності, однойменні
й точно поверталася назад. Із записів Ходаковського нічого не знала.
Може бути, що збирання всього підряд зараз уже недоцільне: повторюються сюжети, мотиви, теми, наспіви. Польова фольклористика
“циганського” типу (наїздами) себе вже переживає, стає туризмом.
Треба вести роботу з центру, координувати роботу на місцях, залучати кадри місцеві.
Пісень, записаних Ходаковським, поки що не трапилося. Можливо, старші люди щось знають, будемо шукати.
31 липня. вівторок.
Олексій Іванович ділиться досвідом роботи в архівах. Його думка – картина фольклористики була б іншою, коли б видати все, що

Дорогобуж, 1973. Запис від ланки. Стоїть Анатолій Іваницький,
сидить праворуч Олексій Дей
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розкидане й поховане в них. Зокрема, опублікування записів Ходаковського, Бодянського, Димінського, вихід серії “Пісні в записах письменників” кількісно вже змінює справу. Музичного матеріалу менше,
але є. Наприклад, Олексій Іванович вважає, що понад сто нотних зразків буде в архіві Франка, і можна видати збірку типу “Пісні з архіву
І. Франка”. Крім того, щось в архівах художників, зокрема Амвросія Ждахи.
Пісні з записів Доленги-Ходаковського трапляються рідко, навряд,
чи вдасться продовжити цей пошук і далі: можливо, він недоцільний
(принаймні, при методах наїзду і опитування випадкових осіб).

Експедиції 1981–1983 років. Керівник А. І. Іваницький.
Київське Полісся.
30 червня 1981, вівторок. Зі студентами, 14 осіб.
NB! Поїхати в експедицію на стик Молдавії і Чернівецької області, Поділля, – в колишній Хотинський повіт, де, як припускає
К. Квітка, були записані Венґрженовським пісні VІІ випуску Лисенківського “Збірника українських народних пісень”. Квітка пише про
середню частину Бесарабії. Отже: стик Чернівецької, Вінницької областей і Молдавії. ...Чи співають чоловіки? Жіночі, дівочі, парубочі,
мішані гурти. Чи є пісні чоловічі? Парубоцькі, дівочі? Як називаються
(“дівочі” чи інакше?). Тип звуку.
...Воскресенка – карасі водилися. Димер (?) – панорама у соборі,
Лютеж – тут відбувалося форсування Дніпра у 1943 році.
...У Луб’янку досі приїздило чи 2 фольклористи. Тобто, записи не
робилися широко. У селі є музей. Кіно після 21 години.
...Костюченко Варвара Лавриновна, 1893 р.н., уродженка с. Новий
мир (колишні Барани), “сюда замуж прийшла”. Костюченко Федоса
Матвіївна (дочка) – 1919 р.н., подарувала вишивки – рукава.
...Зі слів бухгалтера сільради Олександри Федорівни добра співачка Ющенко Ольга Іванівна, 1922 р.н., гарний голос.
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Група студентів А. Іваницького виїздить у село

...У Максимовичах (перед Радинкою) є група церковного хору,
вони ж знають народні пісні. У Млачовці (2 км від Максимовичів)
є фольклорний ансамбль.
Працювати краще в одному селі весь час, у сусідні можна робити
розвідувальні виїзди.
1 липня 1981 р., середа, с. Луб’янка Поліського р-ну Київської обл.
Степанчук Ольга Макарівна, 1914 р.н. Повна, спокійна, дещо самозаглиблена, сумовита натура. А ще – лагідна, добра:
– Як піду корови пасти, так заспіваю, та все про горе.
Зіперлася ліктем на стіл, рука звисла, другою сперлася на коліно.
І співає – як говорить сама з собою, заглиблюється в пісню. Очі дивляться то вдалину, то вниз. Голос не сильний, але надзвичайно виразний, точна інтонація, дрібні фіоритури-оспівування.
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Із Ющенко Ольгою Ігнатівною співала першу партію. Потім
Ющенко пішла, а прийшла Безверха Ганна Іванівна, 1924 р.н., і Степанчук з нею вела другу партію. Зайшла Дяковська Варвара Ісаківна,
1920 р.н., співачка, яка зразу активно включилася, – очевидно, її знання фольклору також великі.
...Весільні співають неголосно. Гетерофонія, фальцетний тип звукоутворення, але на висоті грудного регістру.
...Цікаво: перше прізвище, почуте мною, – Ющенко Ольга Ігнатівна.
Приходимо до неї: “Ой! Та я вже стара!” І далі: “У гурті ще поспіваю”.
Тут заходить Степанчук. Вона її побачила у вікно (перед цим: “Якби
кого ще!”) – пішла, зустріла дуже чемно. І що ж!? Степанчук Ольгу,
виявляється, і вони шанують, а за нас – і казати нічого! Це справді нерядова співачка, знавець фольклору, але особливо чудова виконавиця.
Прямо встановити не вдалося, але, схоже, вона деякі пісні склала сама.
...Конончук Ольга Ісаківна, 1912 р.н.: “Перед Різдвом направляли дітей до того діда та баби – вони знають і навчать (колядок та щедрівок)”.
“Протів нового году йдуть і співають попуд окнами дівчата, а діти
з післяобіду. Дають колядникам хліб, порізаний кусочками – дітям,
а дівчатам – хто що (це вже збирають на вечірки). Хлопці протів нового года водять “Козу”. Вечорки спільні: 12 дівок, 12 хлопців (буває
більше, менше)”.
“Кладуть хліб – кусочки по кількості дівчат. Хлопці вводять собаку, та вхопить чий шматок – та перша й заміж піде”.
2 липня, четвер. Луб’янка.
Сидимо, чекаємо співачок у дворі. Наша студентка Зіна Вдовин
почала наспівувати гаївки з Тернопільщини.
...Русалки (були) на Троїцу в неділю 13 червня. Співали
Ми вас, русалочки, провожаєм...

Коли сонце під вечір, в’ють вінки, збираються молодиці, йдуть на
кладовище й вішають вінки на хрести,– і бігом з кладовища! А вже,
йдучи додому, співають. Далі збираються по хатах – до години ночі.
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...Ющенко Андрій Павлович, 1900 р.н., і дружина Тетяна Григорівна, 1891 р.н. Про нього почули в числі перших: співає, знає. І ще: ходить “читає”, – це коли хто помре чи поминають. Запрошують у сусідні села. Створювалося враження, що дід – місцевий неофіційний дяк.
У селі половина Ющенків. Тож коли в сільраді направляли нас до
Андрія Ющенка, то сказали:
– Питайте діда Чубарика. По вулиці від сільради до розвилки,
у дворі великий дуб.
У селі майже всі мають прізвиська (клички). Учора зайшли до двору діда Чубарика з Вдовин Зіною та Щербиною Ніною. Була бабця,
поралася по хазяйству. Слаба, ноги не тримають: стоїть – і раптом
наче як присяде – припада на ноги. А все робить:
– Роду нема, діточок Бог не давав, то мушу так доживати. А дід зовсім здав, скажу що – забуває, нагадувати треба...
Сьогодні увечері зайшли без особливої надії – так, щоб упевнитися. Дома дід сидить на ліжку, баба за столом кінчала вечерю. На столі миска, білі перепічки: хліба чи не їдять, чи крамниця не влаштовує
(привозять через день).
Зустріли радо, просто. Дід: “То вам заспівати? Заспіваємо!” І тут
же на пару з бабою “Ой за гаєм, за темненьким”. Голос у діда ще й зараз знаменитий, у баби (90 років!) також у співі ясніший, аніж у мові.
Розклали ми техніку. Баба починає, не чекаючи запрошення. А як дійшла до слів про гірку долю – заплакала, зажалілася:
– Чотири рочки було – сама зосталася, та все в горі, та все у біді,
все по людях. І діточок немає, й порадіти нема на кого...
Дід:
– Цить, бабо! Не за тим вони прийшли, їм діло треба робити, а ти
їм про своє, кому це треба!
Але не зі зла, а “для порядку”, розуміючи, що ми таки “не за тим
прийшли”, а чи поспівчуваємо – Бог зна, а як і так – то що з того користі?!
Співали, що згадали, а дещо й ми нагадували. Баба співає – як
свою долю стелить: і пісні все жалісливі, і сама де й схлипне. Дід – той
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міцним надиво тенором веде так, що рівень (у магнітофоні) доводиться ставити весь час у крайнє положення.
А потім жартівливої, цікавий діалог: хвалиться дід, що бравий,
а баба й собі. А тоді, після пісні з плесканням у долоні, баба додала:
– Отак і хвалимося – дід собі, а баба собі, – як немолода пара!

Студенти записують пісні

...Сиджу, записую денні враження. Прийшла інша наша група і з
ними композитор (Володя Шумейко, що напросився мені в групу).
Нарешті ясніше, за чим він приїхав: за три дні знайшов шляхи до
місцевого ткання та вишивки. Де – купив, де – подарували: рушник
вишиваний, рушник тканий вузький (метрів 2,5), стільник (скатертина). Мене зве Тольком, з місцевими розмовляє на кшталт народника –
“простяцько”. Цікавиться молочком, сіном (де поспати можна). Роботу
зі співаками вважає нашою компетенцією. Схоже, хрестоматійний тип
“інтелігента-теоретика” (музиканта також). Жива інтонаційна стихія
його не зачепила: ну, не Мусоргський він...
Студенти це підмітили і звуть його тепер між собою не інакше, як
“композитором”, вкладаючи в це слово іронічний смисл.
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3 липня, п’ятниця.
Записували вже вдруге від Конончук Ольги Ісаківни: зовсім інша
атмосфера. Зайшли – як свої. Опитував її за календарем, і хоч 1–2 пісні, а пригадала від весни і до осені (весілля).
– Були танці – кáдриля, краков’як, галóпа.
Танці – це скоки: їх скакають. Записали танці “Очерет” (із досить
фривольним текстом) та “Зозулю” – і мелодії, і танцювальні рухи. Танець “Ножиці” – записали тільки рухи (мелодію Конончук не пригадала): – Зіна Свиридівна мусить знати, але не покаже: вона “протівна”.
Наша Зіна (Зеня, студентка) Вдовин говорить, що в них на Тернопільщині на весіллі серед танців є такий – “Капелюх”. Усі стають
шнурком за ведучим і мусять робити все, що робить він. Часто буває:
він скидає капелюха – і всі; він сорочку – і всі. І так може дійти аж до
трусів. От тобі й стриптиз із кількасотрічною історією...
7 липня, вівторок, село Радинка Поліського району.
Демченко Катерина Корніївна, 1879 р.н. Рідкісні пісні, багато ще
й досі пам’ятає. Пісня про багату та бідну сестру: як купила воли, так
на покуті посаджу. Пісня може піти на широку естраду. Але швидко
втомилася і вже не інтонувала, а пошепки наговорювала:
Ой, здається, да дощу нема –
На стежечці грязько;
Ой, здається, да не журюся –
На серденьку важко.

Про цю пісню я почув від Гонтового, фельдшера у Верхньодніпровську, але він не знав наспіву, тільки повторював:
– На стежечці грязно! Оце пісня! Її треба гуртом співати.
Гонтовий чув її на Дніпропетровщині (співали в Аулах) і був у захопленні.
Робота з Конончук Ольгою Ісаківною з Луб’янки, з Фенею Янківною (звідти ж), тепер з Катериною Демченко доводить, що з добрими співаками (знавцями фольклору) можна працювати годинами,
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опитуючи їх за календарем, за тематикою, і знову “прокручуючи”.
А співак, який знає мало, “видихається” відразу: повторне опитування
(і взагалі опитування) мало що дає. Добрий співак, крім того, знає обряди, звичаї.
...Термінологія: жінки кажуть – колишні пісні (а не старі).
Від Паски 7 тижнів – Тройця, а 8 тиждень – русалки (у понеділок).
Тройця святкується тиждень. На Тройцю не роблять 3 дні. У понеділок на русалки робили тільки до обіду. Купала за тиждень до Петра –
з 6 на 7 липня. Петра – 12 липня.
Микитенко Галя (Луб’янка) – ще не минув рік по смерті матері.
Тому відмовилася співати.
...Про “Козунів” зі слів Павленко Надії Костянтинівни (з Черкаської області, Драбівський р-н, село Драбів, 1920-ті роки). На водохреща (19 січня по-новому) ходили “козуни”: один парубок сідав на плечі
другому, накривалися білим. Разом з ними ще 5–6 хлопців, що добре танцювали. Питали в господаря, чи можна колядувати. Заходили
в хату, співали й танцювали: “козуни” посередині, а інші хлопці навколо них. Потім господар пригощав горілкою, і йшли далі.
28 червня 1982 р.
Їдемо до Луб’янки. На дорозі голосують жінки. Шофер питає:
– Візьмемо?
– Добре.
Біля мене сідає жіночка років 50-ти. Слово за слово – і несподіваний поворот. Розповідає про бабу Домку, яка живе у Поліському біля
фабрики. Лікує, вишіптує. Потім їй заборонила місцева влада.
Але сталася якась хвороба у члена політбюро ЦК компартії України. Лікарі не можуть дати ради. Тоді один з помічників цього пана
розповідає йому про бабу Домку. І той наказує привезти її до Києва.
Привезли, баба щось там робить (чи шепче, достеменно невідомо),
але чоловік одужав. Після цього у Поліське пішов наказ – дозволити
бабі Домці лікувати. Черги до неї, розповіла моя сусідка по автобусу,
займають десятки людей іноді з вечора.
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А розкрився у неї цей дар десь зразу після війни. Приходить до
баби Домки (тоді ще була молодиця років 30-ти) сусідка, плаче, показує похоронку на чоловіка. Домка узяла похоронку, подивилася –
і щось побачила. Каже:
– Не плач, твій чоловік живий і скоро буде дома.
І назвала день, місяць і час: після полудня. Так і сталося.
Липень 1982 р.
Повернулися ми до Києва. Зустрічаю я колегу Шаботенко Тамару
Павлівну (вона працює в Інституті культури лаборантом). Виявляється, її чоловік Шаботенко, режисер Київської кіностудії, їздив зі своїм
товаришем до баби Домки. Той давно цікавився екстрасенсами (народними характерниками), чув про бабу Домку як про незвичайно
сильну знахарку. Діагноз вона ставила та лікувала по фотографіях.
Приїхали режисери в Поліське, машину залишили за два квартали
від її дому. Приходять. Сказали, що хочуть проконсультуватися щодо
хвороби. Вона на них глянула:
– Не брешіть! Не за тим ви приїхали. Машина у вас стоїть от-там,
ідіть, і їдьте, щоб я вас не бачила!
Характер у неї був серйозний, нікого не боялася. Вони й поїхали ні
з чим.
...Тепер пишу про те, що торкнулося моєї доньки Яни. Було їй
в цей час 4 роки, алергія, уся покривається червоними плямами, що б
не з’їла... Куди тільки не зверталися – лікарі нічого не могли ні зрозуміти, ні вдіяти.
...Приїхав я з експедиції додому, розповідаю Люсі (дружині) про
бабу Домку. Вона відразу:
– Поїду!
Я, чесно кажучи, не надто підтримував, але й заперечувати не став.
Поїхала разом із її сестрою Ірою, узяла фотографії Яни і своєї матері (у тієї з’явилася пухлина в роті, вона боялася гіршого – раку).
Приїхали вони в Поліське, зайшли до двору. Там людей повно. Бігають онуки баби Домки. Вона вийшла й каже:
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– Сьогодні не приймаю! Приходьте завтра.
У цей час якась жінка дає цукерки онукам баби. Та як побачила:
– Не беріть!!! А ти (до жінки) прийшла питати, де пропала дитина? Сама знаєш, де. Геть з моїх очей!!!
Моя Люся підходить до неї, а баба:
– Сказала – сьогодні не буду!
Люся розридалася, на коліна стає. Баба на неї подивилася, помовчала – і каже:
– Ти заходь...
Посадила в хаті й питає:
– Фотка є?
Люся дає фото Яни. Баба Домка якийсь час дивилася й знову питає:
– Щось їстівне маєш?
У Люсі був хліб і велике яблуко.
– Давай яблуко.
Відвернулася до печі і щось там чи то робить (“паси”), чи то шепче. Потім віддала яблуко:
– Приїдеш додому, дай дитині, хай з’їсть...
Потім подивилася гостро на Люсю:
– У тебе там ще є. Давай!
Люся дала бабі Домці фотографію матері. Баба дивиться і як читає:
– У неї була операція, вирізали (дійсно, років 20 тому тещі видалили жовчний міхур). А те, що в роті, – хай не боїться, це не те, що вона
собі надумала, того в неї нема й не буде. Тиск у неї високий, це недобре (дійсно, теща потім померла від інсульту).
...Приїхала Люся додому, виймає яблуко й думає: “Яночка ж нічого
не їсть, а тут таке велике яблуко...”
І що? З’їла дитина те яблуко аж до огризка!
І після цього “як пошептало”.
...І ще про народну медицину.
У цей заїзд ми пішли до Фені Янківни Галецької, незвичайно доброзичливої, мудрої людини. Минулого року, коли ми були в неї, вона
сказала про нашу роботу:
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– Яким красивим ділом ви займаетесь! (Збираємо пісні).
Коли тепер зайшли у двір до Фені Янківни з двома студентками,
вона якось зніяковіла, одна литка в неї уся замотана. Каже мені:
– Ви старша людина, ходімте до хати, а дівчата хай посидять у дворі... Болить у мене нога, так я, як моя баба робила, компрес із сечі докладаю і замотую. До хати дівчат не запрошу, бо запах...
Так я вперше в житті зустрівся з уринотерапією. Потім і сам вживав, почитавши спеціальну літературу.
...У Бовищах (невеликий хутір кілометрів зо два від Луб’янки) ми
не знайшли пісень, але потрапили на заручини. Хлопця мали забрати до армії і він наполіг, щоб влаштували заручини. Цей звичай, коли
вже не можна буде відмовитися від майбутнього весілля, там ще зберігав юридичну силу. Але пісень не було: просто застілля у дворі осіб
на 100.

У селі Бовище Поліського р-ну
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У селі є один колишній музикант, Василь Гаркуша, 1920 р.н., (прізвисько Сидрик), грає на бухалі (барабані). Його дядько Гаркуша Михайло, 1892 р.н., був добрим скрипалем: замолоду переграв єврея (це
вищий ступінь похвали й майстерності).
...Радісною була зустріч із гуртом жінок у невеликому селі Вільшанка (по місцевому Ольшанка) Поліського району. Вони збиралися
щовечора “на колодах”, звалених на кутку села. Співали для душі і від
душі. Мене вразила відкритість, гумор, простота й невимушеність, які
в більших селах вже втрачалися. “Репертуар” був різноманітний, спів
чистий, дзвінкий, щирий – дійсно, від душі. Вік співачок був середній
(десь 30–50 років). Мабуть, тому, крім весільних, не знали інших обрядових. Але це компенсувалося легкістю і приємністю спілкування.
Врешті, фольклористи – також живі люди, а не тільки “збирачі народної творчості”.
30 червня 1983 р. Товстий Ліс, Чорнобильський район.
Справді товстий ліс: дуби
в три обхвати! Старовинна
дерев’яна українська трибанна церква.
Зінченко Настя Ігнатівна,
1903 р.н. Вказали на неї, як
доброго знавця пісень і знамениту співачку. Але робота якось не заладилась: ледь
наспівувала.
2 липня, субота.
Сьогодні третій день. 7-ма
ранку.
У день приїзду пішли на
запис. Спершу складнощі.
Прибиральниці школи балаСело Товстий Ліс. Студенти біля старого
дуба поблизу церкви
кали, жартували, вказували на
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інших, особливо Соня Матущенко, а виявляється – утрьох співають,
з сестрою Поліною та Оксаною Шуман.
Цікавим виконавцем виявився Глюзá Василь Петрович, 1906 р.н.
Йдемо, стоїть біля двору він та ще кілька осіб, і він сам:
– І що ж ви записали? А послухайте ось, – і почав “Хуторок” (російський романс).
Дуже приємний голос і спів. Сам середнього зросту, круглоголовий. Баритон. Голос ледь надтріснутий, але чудесно, в “камерній” манері, з виразними фіоритурами, mp, з глибоким настроєм, – ніби як
сам собі (дивлячись у простір або трохи перед собою) співає, допомагаючи мімікою. “Ой на горі та й женці жнуть” – у тій же манері,
у темпі нешвидкому – як пісню (а не марш).
Потім співали усі гуртом, але вже голосно, з виводом. І Глюза аж
“надсаджував”, – манера вже була гуртова. А його сольна манера –
помірна, mp, з настроєм, – зовсім інша.
Навпаки, Володько Володимир Григорович, 1928 р.н., співаючи
сам, наддавав сильно, f, напружуючись – як у гуртовому стилі.
Найбільшим відкриттям було знайомство із Чередніченко Агафією
Федорівною, 1920 р.н., вул. Ковпака, 15.
Величезний репертуар – дитячі, колискові, заговори, примовки,
жнивні, на косовицю, жартівливі й т.д. Співає їх з гуканками (короткими, як у Луб’янці, “Гу!” Короткий кидок догори – і з’їзд, спад донизу).
Дуже любить партизанські (три штуки знає), “жорстокі” романси.
Цей репертуар співає в зовсім іншій манері – у головному регістрі, високо, трохи напружено, наближено до “сценічного” звуку. Бере
будь-яким “голосом” (партіями “гора”, “низ” володіє вільно).
Інші пісні (крім сучасних і “жорстоких”) співає рівним голосом,
з невеличким вібрато, ідеально інтонує, звук дуже приємний, спокійний.
Якщо і буває в деяких піснях (“Я в середу родилася”) угорі деяке
напруження, то не за рахунок посилення грудного звуку, а за рахунок
динаміки – плавного посилення, що виникає внаслідок підвищення
мелодичної лінії.
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Має дуже добру пам’ять. Це підтверджують люди. І вона сама
каже, що їй і зараз досить двічі прослухати довгограючу пластинку,
щоб вивчити слова і мелодії на все життя.
За характером дуже відкрита, комунікабельна – не довелося її
й просити. Як тільки сказали, що нам треба, зразу провела до хати.
Каже:
– Я їх, тих пісень знаю, знаю!..
І це так. За один вечір від неї записали 36 пісень. Припинили, бо
чоловік зайшов, каже:
– В тебе корова не доїна... Прийдіть у неділю.
А Гаша Федорівна на нього лиш оком кинула – і далі співає.
Теж приємний син у неї. Люди гостинні, відкриті. У Гаші (так її
звуть односельчани) вже були записувачі. Каже, зі Львова, двоє.
Зовні вона зросту середнього, повна, крупні риси обличчя, міміка
й вираз обличчя, погляд – все відображує спокійну готовність іти на
контакт, з почуттям гідності, але без ніякого жеманства.
Між іншим, в обід до мене звернулася жінка-повариха з с. Буди
(2–3 кілометри по дорозі), Лаврієнко Надя Степанівна. Сама пропонує
зібрати жінок, але умова:
– Як сто грам поставите, бо інакше співати не будуть. Ви ж не платите? – і видно, що дуже хотілося, аби платили.
Коли спитав, які пісні вони співають, назвала “Катерину” (Катерина, купечеська доч?), “Як поїхав мій миленький на жорданськую войну” (гражданську, чи, скоріше, германську?). І каже: “Хвате! Приходьте, – тоді!”
Повний контраст до Гаші – та готова співати, аби слухали, з радістю ділячись тим, що знає, а повариха – ця спершу виясняє, чи будем
платить, чи буде 100 грам, пісні ж не спішить називати (а ті, що назвала, – сумнівні. Може, вони звучать і непогано, але це, схоже, версії типу “Ах, была эта ночь...” тощо?). Років їй близько сорока. Певен,
особливо цікавого там не буде. Хоча трапляється усяке. Проте, коли
такий початок, рідко...
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...А Гаша обіцяє позвати в неділю (“після 3-х часов”) свою сусідку,
на 10 років старшу, яка разом з нею співає. Гаша веде і низ, і гору –
“коли як треба”.
З того, що записали від неї вчора: “А ми нивку оремо, оремо” (варіант з приспівом “Зеленая рутонька, жовтий цвіт”). “Голос” (наспів)
за амбітусом змінний мало-великотерцевий – поліський тип. “Котилася торба” (лічилка дитяча, яка інтонується. Те ж саме “Раз-два,
дерева”), колискова “Ой на, люлі, люлі, налетіли гулі”, партизанські
(російські) з шаблонними мелодіями і текстами літературно-аматорського походження “У опушки леса старый дуб стоит”, “Во тьме шумит тайга густая”. Жартівливі “Ой хмариться, дощ буде” (виконують
її баби, узявшись у боки, “як горілку п’ють” – тобто, гуляють, наспів
відомий). Гаша виконує явно за схемою радіо-теле: із “а я йому бу-ух!
в ноги” – речитативом, з зупинкою; деякі слова підкреслює – їх зміст.
Такою манерою вона більше нічого не співає. Отже, це явно сценічний
вплив, але текст має багато нового.
Ряд весільних, ув тому числі “Що ми ісхотєлі”. Жнивна “Да тихо,
тихо Дунай воду несе” (луб’янський музичний тип жнив). На косовицю – “Сидить пугач у лузі” – типовий поліський наспів, що записав
Євген Єфремов (здається, у Новом Мирі, у нього “Косарики косять,
аж кривавой пот ллється”). “Сидить пугач” – це текстовий варіант чумацької “Ой косить хазяїн та на сіножаті”.
1–3 липня.
Чередніченко Агафія Федорівна співає без особливого напруження. Дивиться у простір, привітно посміхається. Пригостила огрядними варениками. Студентки дивляться на вареники й не знають, як до
них приступити. Гаша це помітила й жартує:
– Раньше я була, як оця шафа, так мої невістки кажуть: “Мамо! Ви
робите вареники, на вас схожі!” А з невісточками ми гарно живемо.
Співаючи в гурті, дивиться на виводчицю і “диригує”, злегка киваючи головою. Ведучи основу, дещо форсує, – чим намагається повести
за собою, підказати слова. Тобто в гурті у неї явні провідні функції.
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Гаша жартує з нашими дівчатами: “Не виходьте, дівки, заміж, де
свекруха погана” (а тоді пошепки, “по секрету”, жартуючи: “Одна
я свекруха гарна!”). А це правда так. З невістками і діло робить, і пісні
співає.
...Зінченко Євгенія Кононівна, 1910 р.н., про веснянки:
– Оце у нас весна така, на такий голос.
Про пісню “Як поїхав милий у дорогу”, яка співається на жнивах,
співачки кажуть: “Співається на гарний жалослівий голос”.
6 липня, Іллінці.
Симоненко Ольга Мусіївна каже:
– Оті, що ото вам учора співали, то вони так, те, що по радіо. Колишніх не знають. А от Романчук Нюра (Анна) Саковна (Ісаківна) усяких знає – стариннії, колишнії.
Виявилося, однак, що вона зараз багато забула. Але Ольга Мусіївна зібрала гурт і від них ми записували чотири години – русальну,
жнивні, веснянки, колядки, щедрівки (цих небагато). Поспівали велике
число балад, “жорстоких” пісень (з українсько-російською сумішкою).
Твердження фольклористів про занепад фольклору чинне – вартісні пісні доводиться з великим трудом просівати із “ходячого” репертуару балад і “жорстоких” пісень.
Правий і К. Квітка, коли писав про спад сольної культури та поширення багатоголосся. Багатоголосі пісні в більшості своїй одноманітніші за стару унісонно-гетерофонну й сольну традицію.
6 липня, середа, Товстий Ліс.
Гаша Федорівна, як тепер ясно, – перша співачка на селі (чи не
з ревнощів підходила до мене повариха?).
У неділю 3 липня ми прийшли до неї о 15-й годині, а пішли після
21-ї. Співала, розповідала (вона майстерно оповідає). І вже, у котрий
раз прощаючись, ми знову виймали магнітофон і знову писали.
Співає вона з трохи горловим відтінком, тембр загалом грудного
резонування з близькою подачею звуку. Трохи горловий тембр виникає
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Народна артистка Ніна Байко і співачка Агафія Чередниченко.
Село Товстий Ліс, 1983 р.

внаслідок того, що вона намагається співати в голосній – гуртово-вуличній манері.
Записали від неї 70 зразків пісень і прози.
Особливо цікаво – вона знає заговори: як кров замовлять, від вивиху, від переляку та ін. Кожен заговір починається формулою звертання
до Бога і святих, а далі текст. У кінці висновок: як те-то і те-то, то
хай буде ось це.
Але знахарством не займається. Її бабця була знахаркою, померла,
як Гаші було років з вісім. Каже: як хто приходив до бабці за поміччю,
вона усіх родичів виставляла з хати.
– А я, – розповідала Гаша, – притулюся вухом до клямки і слухаю.
Усе й досі пам’ятаю.
Розповіла про один драматичний випадок. Десь після війни дівчата й жінки були на сінокосі кілометрів за 10 від села. Збиралися
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пообідати. Поклали коси, а одна косу не поклала, а поставила сторч
під копицею. Якась жінка не помітила й наступила на лезо. Кров цебенить, почали рвати білизну, замотувати, а кров не спиняється. Послали
молоду дівчину в село по воза, а це ж десять кілометрів! Коли то добіжить...Тоді одна жінка кричить:
– Гашо! Кажи! (заговір на кровотечу).
– А я, – каже Гаша, – не рішуся: ніколи не пробувала. А жінки кричать: “Кажи! Кажи!” Я тоді й почала казати. Раз проказала, сказала
“амінь”, а кров іде. Вдруге проказала – а кров іде. Почала втретє. Як
сказала “амінь” – раптом “як зашило”! Отаке, дітки, було, а більш ніколи не пробувала, хоч люди й приходили...
Ми приїхали в село напередодні проводів русалок. Почали розпитувати. Гаша й каже:
– А мені таке було. Пішла на русалках на леваду рвати кролям.
Дивлюся – а через два городи сусідка Марія стоїть. Я махнула їй та
й далі рву. Зиркнула – а її нема. Ну, думаю, присіла... Рву далі. Глянула – стоїть. Я знову махнула. А вона нічого: може, не побачила.
І щось міні стало не так. Дивлюся – знову нема. Тоді мене такий
страх узяв, кинула все й побігла додому. Відхекалась, та й думаю: та
дурна я, піду до Марії. Зайшла в хату, а вона недужа лежить і каже:
“Ой, Гашо, добре, що зайшла. А то я й води не годна дістати!” Напоїла її, а далі питаю: “Машо! Ти на леваді зараз була?” А вона: “Гашо,
та я й встати не годна!” Отаке то, дітки, було. Вірте – не вірте, а було:
саме на русалки.
...Наспівала Гаша й пародію на церковний спів “А з вечора притуманілось, і до полноч приморозіло” (хоча десь у душі вона віруюча). Певно, це зразки колишньої гумористичної бурсацької творчості.
Тому що одну з версій цієї пародії, де відтворюється стиль церковної
служби: рецитація, а потім імітація хорового співу1, я записав згодом
у Клембівці Вінницької області.
1
Див. зразки: Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фольклору. –
Вінниця (помилково подано “Київ”), 2008, с. 438–441.
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Про місцевий церковний хор Гаша каже:
– Що оті баби в церкві, хоч би не соромились, – як заведуть, аж
слухать не можна. От піду колись та й покажу, як то треба!
...Її лідерство підтвердилося в понеділок (4 липня 1983 року) на
проводах русалок. Ми прийшли годині о 21-й, у неї був сплетений вінок, вона ще сплела нашій Любі Боголій (зараз Люба працює в київському управлінні культури).
Близько 22 години, як подоїли корів, пішла, гукнула ще 4–5 старших жінок. Вони біля її двору поспівали веснянок – у тому числі “А
ми просо сіяли”, усі співи в унісон, зрідка траплялися гетерофонного
плану співзвуччя. А потім рушили вздовж кутка до переїзду. По дорозі
приєднувалися люди: жінки, діти, баби, чоловіки. Навколо Гаші гуртувалися співуни. На залізничному переїзді Гаша каже:
– Станьмо, поспіваймо. Хай далі почують, щоб виходили.
Вечоріло. Ми знімали на фото і камерою, – але що вийде – невідомо: було вже темнувато.
Співали, йдучи селом, веснянок. Тому що, пояснюють, “це ми весну проводжаємо, після русалок веснянки вже не співають”.
У центрі села, біля старої школи, де ми жили, їх вже піджидали
інші гурти. Зустрілися:
– Добрий вечор! – одні до других, злегка кланяючись.
І почали співати. “А ми просо сіяли” співали по рядку наші (з Гашею начолі), а наступний рядок – відповідали інші. Але руху, танку не
було, хоч колись (кажуть) і танцювали.
До могилок (цвинтаря) було десь зо 2 кілометри, майже все селом. Зібралося, за моїми підрахунками, близько 250–300 людей. Потім
Гаша сказала:
– Давно так не проводжали русалок (так багато людей). Це того,
що ви приїхали!
До нас підійшла якась жіночка і з гумором:
– А чого це ви проводжаєте русалок без вінків?
І дала мені й нашим хлопцям віночки (дівчата вже були у вінках).
Дорогою весь час співали, пригадуючи нові веснянки, у тому числі
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і жартівливі, та повторюючи раніше співані. Попереду, вшир вулиці,
йшли, співаючи, 12–15 старших жінок, узявшись під руки. Їх називали
сельчани “русалками”.
Зайшли на цвинтар. Більшість людей були у вінках – осіб 100. Дійшли до іншого краю цвинтаря, стали біля могилок. Там один мужик
кинув збоку куль соломи і підпалив.
Чисте зоряне небо, хрести, дерева, – і гучний спів. Хтось стріляв
з рушниці (відганяли русалок?). Десь неподалік жінка голосила біля
могили недавно похованого родича. Височенні тополі, над ними висить повний місяць. Створювалася потрясаюча поліфонія співу “русалок” і голосіння. У мене навіть мороз пройшов по шкірі: здалося, наче
я перенісся на тисячу років назад, у часи Київської Руси...
Коли згасло вогнище, жінки кажуть:
– Тепер вже досить веснянок, давайте інші, – і почали співати побутові пісні, балади, про кохання тощо. Співали довго. Люди потроху
розходилися. Залишилися самі співухи “русалки”, що гуртувалися навколо Гаші. Скоро пішли й вони. Було близько години ночі. Ідучи назад, співали всю дорогу.
Цікавий факт: баба Настя Зінченко, яка перша співала нам у Товстому лісі, пішла також проводити русалок. Їй 80 років. Нам кілька
днів тому наспівала з 10 пісень і сказала “Годі”. Співала тоді тихо, старечим голосом.
Перед проводами русалок баба Настя ждала нас біля свого двору
(ми йшли з Гашею), пристала (приєдналася) до гурту і весь час ішла
поруч Гаші. І дивно! Де узявся голос! Баба співала дзвінко, як Гаша,
перекриваючи гурт “русалок”, нерідко сама заводила. І пішла на могилки, – а не ходила вже давно проводити русалок.
Люди кажуть:
– Це ви зібрали “русалок”! Ходили, питали, от усі й пішли. Коли б
не ви, то, може, пішло б із 10 бабів.
Коли йшли “русалки” на могилки, я перевіряв висоту співу за камертоном. Співали майже усі пісні в тоні ля – сі-бемоль. Дуже рідко
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верхній звук сягав до – до-дієз другої октави, але було видно, як важко
дається така висота виводчицям (крім баби Насті)2.
У зоні Київсько-Чернігівського Полісся панує жіночий гуртовий
спів, досить часто трапляється й триголосся: вивід, середина, низ
(“баси”). Чоловіки самі співають мало, але ті, що люблять співати,
охоче приєднуються до жіночих гуртів, співають низ. Мабуть, є й виводчики, але мені траплялися лише баритони. Один тільки дід Чубарик (Ющенко Андрій Павлович з Луб’янки) брав тенором, але я його
чув solo. Лише одну пісню він трохи потяг верхом, співаючи з бабою.
Думаю, отже, що тенори на Поліссі охоче йдуть на вивід, коли є гурт.

Експедиції 1984–1988 років. Керівник А. І. Іваницький. Північна
Бесарабія (історична Хотинщина). Північна Буковина. Покуття
8 липня 1984 р., Чернівецька область3.
Виїхали групою 8 осіб з Києва 4 липня. Зараз у селі Василівцях
(офіційно Василівка) Сокирянського району. Їхалося з деякою непевністю: знаючи гуцулів з їхнім своєрідним типом поведінки та спілкування, з їхньою настороженістю, неохотою йти на контакт з чужими, –
думав, що й тут будуть складності.
Проте ні: люди надзвичайно відкриті, щирі, доброзичливі. Слід
сказати, що в цій частині Бесарабії не було різких історичних катаклізмів, через те, видно, збереглася відкритість, немає недовіри. Більш
того: люди самі пропонують: “Я (ми) до вас прийду (прийдемо), коли
скажите”.
У 1983 році, коли в час літніх канікул кабінет фольклору Інституту культури
перебирався в новий корпус на Щорса, польові зошити з текстами і касети робітники
чи то викинули , чи десь “засунули”: матеріали лабораторії знайти не вдалося. Записи
з Полісся пропали.
3
Ці та подальші записки відтворюють побут і пісенну культуру історичної Хотинщини і є польовими документами до моєї монографії-збірника “Історична Хотинщина”.
2
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Запис від деяких жінок – Легкун Фросини (1919 р.н.), Легкун Ліди
(1944 р.н.), Швець Катерини (1924 р.н.) вели в школі, де ми жили. Так
само – від Уманець Олени (“Горчачка” по-вуличному). Тут, до речі, як
і на Поліссі, поширено прізвиська.
Легкун Фросина Василівна, без освіти, пенсіонерка, крупна жінка,
з вузлуватими руками, з обличчям, випаленим сонцем (роками робота
на повітрі). Співає в манері, дуже близькій до Твердохліб Наталії, яку
я чув у 1970 році, коли був в експедиції з С. Грицою. Така ж “дрібна”
техніка – фіоритури, розцвічування кожної майже нотки. Між іншим,
в Луб’янці на Поліссі Степанчук також виконувала сама в такій же
“технічній” манері. Напевно, одиночний спів у сольних піснях взагалі спирається (у талановитих співаків) на мелізматику (“дрібну” техніку).
Але в піснях гуртових, коли Фросина Легкун їх співала одна, і завжди “баса”, – вона “дрібної” техніки не вживала. Характер співу цілком відрізнявся від Степанчук Ольги. Спільне вловлювалося лише
в сольній техніці одиночних пісень.
Зараз сольний спів і тут виходить з ужитку, хоча зберігається дещо
ширше, ніж на Київському Поліссі.
Жанровий склад тут вузький: календарних практично немає, але
немає й весільних! Це вже для мене було несподіванкою. Весільні знала тільки Мельник Єлена Матвіївна, 1904 р. н. І то небагато: в основному, це був тип “журних” пісень.
Поки що для мене не зрозуміло, чим тут викликаний занепад весільних наспівів. У 1920-х роках і, очевидно, у 30-х вони тут ще були.
Одне з пояснень (щоправда, гіпотетичних) – жалібний тип перестав
відповідати психології молодших поколінь. На Поділлі та в Центрі мажорні, чітко ритмізовані ладкання все ще здатні вдовольняти частину
смаків: гумор текстів, пружність ритмомелодики. І ще одне пояснення: весілля за ритуалами тут набагато скромніше. По суті, головним
моментом суботи є вінок (“збирають вінок”). У неділю запалюють дві
свічки і приспівують. Музично-пісенний бік весілля Бесарабії, отже,
набагато стисліший і однохарактерний, ніж на Поділлі, у Центрі та на
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Поліссі. Можливо, одна з причин – що це вже окраїнні землі українського етносу.
Жіночий спів м’який, жінки нам співали динамічно скромно; угорі
брали високі ноти (але безопорно), – явно є звичка до співу в головному регістрі. Але говорять, що на весіллі співають голосно – “як хто
може”, однак нам голосно ніхто не співав, хоч я й пропонував показати, як же співають на весіллі (не весільних, яких зараз немає, а різних,
в основному гуртових).
Знов-таки, на Поліссі, варт було лише попросити, щоб заспівали
“як на вулиці” – відразу ж, без вагань, жінки починали іти в голосній
грудній манері. Отже, у Бесарабії спів таки “м’якший”, з виходом за
межі грудного регістру на безопорний фальцет.
Цікавий же й такий момент: коли я читав тексти пісень з VІІ випуску “Збірника українських пісень” Миколи Лисенка, жінки іноді

Сеанс запису від Олени Мельник. Село Василівка Сокирянського р-ну, 1984 р.
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щось пригадували, починали “шукати голос”. Це часом не вдавалося
і тоді (Мельник Єлена Матвіївна) говорилося:
– Не годна попасти на голос.
Оцей процес “пошуку” потрібного наспіву свідчить, що закріпленість тексту за певним наспівом тут існує, але вона не така міцна, як
на Поліссі. А на Гуцульщині взагалі такого “закріплення” немає: там
панує коломийкова структура і наспіви вільно мандрують від пісні до
пісні.
...Незвичайно гарні, майже “карпатські” краєвиди навколо Василівців. Село розташоване в долині Дністра, а по обидва його боки –
високі горби (як гори) оточують долину. Повне враження, що ти
в передгір’ї Карпат, коли знаходишся в долині або ідеш ярами, як тут
кажуть. “Яри” – це вузенькі долини маленьких (по 2–4 метри) притоків Дністра. Від Василівки, яка на рівнині по правому березі Дністра,
хатки збігають в яри. Їх два. Один – Буків Яр, тягнеться, кажуть, кілометрів п'ять. У другому – сусіднє село Розкопинці (кілометрів сім завдовжки).

На флоєрі грає чабан Василь Швець. Село Василівка, Буків Яр, 1984 р.
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Але коли ми всі піднялися на гору, яка “височить” над Василівкою,
відкрився зовсім несподіваний краєвид: зникло враження “Карпат”
і стало ясно: село в долині, глибоко внизу, а рівнина починається на
рівні їх “вершин”, якими вони видаються знизу.
Липень 1984 р. Городенка Івано-Франківської області.
Наприкінці перебування в Чернівецькій області, коли всі уже добряче втомилися, студентка Мирослава Парфенюк підходить до мене
з несподіваною пропозицією:
– Анатолій Іванович! Я запрошую вас і всю нашу групу до мене
і моїх батьків на гостини в Городенку.
Я спитав студентів:
– Так що, їдемо?
Рішення було радісним і одностайним.
...І ось ми на Покутті. Гостинні батьки Мирослави прийняли й розташували нас. Запросили сусідів, співали нам місцевих (галицьких) пісень.
Для студентів це були нові, яскраві музичні враження, зовсім відмінні
від бесарабських. Після досить таки складних попередніх побутових обставин хлопці й дівчата мали кілька днів незабутнього відпочинку.
Наступного дня на кількох автомобілях нас вивезли на берег Дністра. Сутеніло. Вогнище, шашлики... Незвичним дивом мерехтять,
креслять темне небо сотні світлячків, – і пісні. Особливо нам, гостям,
припала до душі “Понад гайком зелененьким ходить Довбуш молоденький”. Її швидко підхопили й співали гуртом, стиха, з легким акцентуванням... Це був виконавський стиль господарів і ми його відразу засвоїли:
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2. Ой він ходить, походжає, (2)
Топірцем ся підпирає. (2)
3. Щоби Кути не минути, (2)
До Косова завернути. (2)
4. До Косова та й до Дзвінки, (2)
До Стефанової жінки. (2) (тощо)

Брат Мирослави Володимир запропонував мені поїхати до їхнього
родича в Чернятин. Юрій Степанович Боднарчук, 1896 р.н., наспівав
коломийки, а потім запропонував послухати стрілецькі пісні4. Ці пісні перебували під забороною. Тому Боднарчук вислав бабцю до воріт,
щоб чатувала, як хто сторонній ішов би до хати. Коломийки він співає
в чоловічій манері – речитативом і на двох інтонаційних рівнях: першу половину майже на одній ноті, а другу – так само, але на велику
(або малу) секунду вище. Спів говірком, з сильним означенням мовного інтонування.
29 травня, середа, 1985 року. Чернівецька область.
Село Вороновиця, Кельменецького району Чернівецької області.
Біля Ожева (де ми були проїздом минулого року) Дністер перекрито
греблею. Старе місце села Вороновиця, що було в низині, опинилося
під водою. Село перенесли вище на гору. Сусіди, які жили колись поруч, тепер у різних кутках нового села. І досі, вже років сім, усі будуються. Класичний приклад порушення інфраструктури села. Що позначилося й на піснях: зібрати людей важко, усі зайняті. Але співаки
є, в тому числі й мужчини. Певно, спів був поширений як жіночий,
так і чоловічий. Але зараз співають мало. На “Маланку” ще й досі заходять до хат – маланкувати (так тут кажуть). Але виставу не роблять,
лише співають, а в кінці говорять гуртом щось на зразок поколяді на
4
Пізніше я включив записану від нього пісню “Гей, там на горі Січ іде” у перевидання навчального посібника “Українська народна музична творчість” (К., 1999)
та в підручник “Український музичний фольклор” (К., 2004). Див. в останньому пісню (№ 142) та опис обставин її виконання в житті Юрія Боднарчука у 1930-ті роки,
с. 240–241.
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віншування – добрі побажання, які завершуються словами “Благослови, Боже!”
За два вечори і сьогоднішній ранок записали двома групами десь 20
пісень. Це мало. Але торік у Василівцях теж не було рясно. За 4 дні записали десь 50–60 пісень, тоді як у Луб’янці (Поліського району Київської області) чотири роки тому за 5 днів записали близько 200 пісень.
Стара пісня на Бесарабії і колись, мабуть, не була надто поширена,
а зараз вона швидко йде на спад. Ті пісні, що співають жінки віком
50–60 років, уже переважно гуртові (багатоголосі), за винятком весільних, які тут унісонні. Двоголосся, як і в Василівці, часто вживає на
устоях квінту, а не терцію (де терція логічно може бути). Багато балад.
Загалом враження від Бесарабії скромне: і жанровий склад, і мелодика, і ритміка, і динаміка (переважає mf), і багатоголосся (підголосковість, близька до втори) – все тут справляє (як на мене) в перших
враженнях, з одного боку, упадку, з іншого – не сильного розвитку і в
минулому. Можливо, це стан марґінальності – на стику молдавськорумунської та української культур.
Трапляються варіанти зі збірника Лисенка (VІІ випуску). К. Квітка
не помилявся: певно, записи Венґрженовського десь із цих країв.
Чим можна пояснити “скромність” пісенної культури (в минулому,
бо тепер вона явно відмирає)? Можливо, окраїнним положенням і сусідством чужих народів?
На весіллі, як і в Василівцях, є тільки вінок (але й його вже не плетуть, а “вінком” називають вбирання молодої – у фату та ін.). Деревця
не роблять. Принаймні, щоб плели вінок, місцеві жінки не пам’ятають.
Фату тут називають вельйон (з румунської?).
Зайшли в одну хату, яка ще не знесена (на схилі до Дністра), їй
понад 100 років. Хазяїн (вже переселився, але ще не все забрав) каже,
що в хаті жила мати, померла рік тому (88 років було). Вікна маленькі
(десь 70 на 50 см.), грубі сволоки, стеля приблизно 2,2 м. Кухня й кімната. Все. Стріха солом’яна.
Люди гроші мають, побудували сучасні, деякі – двоповерхові будинки. Але шкодують за городами, які пішли під воду. У старій хаті
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відразу повіяло духом поколінь, жваво уявилося, як весілля, хрестини гуляли. На хрестини запрошували 5–6 пар кумів, а на весіллі було
більше. Гості за столом сідали “партіями” – почергово (бо мало було
місця).
Оркестри здавна грали духові, зокрема вентильний тромбон (і досі
використовується) – є в Тимчука Петра (63 роки), грає й зараз на весіллях.
У понеділок були на весіллі (другий день). Грав духовий (два кларнети, один тромбон, баян, барабан, тенор-альт, малий барабан, бас).
Звук стриманий, навіть приємний. Грали переважно сучасні танці.
Загалом більшість переконана, що зараз “жити добре” та “здоров’я
вже нема”. Раніше, за Румунії, ходили босі, жили бідно. “Скажеш до
жандарма руською мовою – зразу “в морду”.
Певно, бідність тут була завжди більша, ніж в інших місцевостях.
Козаччини не було. Усі умови (а історично – роздоріжжя татар, турків,
румун, москалів), видно, наклали відтінок на дух і на музичну культуру, яка також не надто різноманітна. Народ був і, певно, досі переважно “тихий” (бандерівського руху не було): роздоріжжя історії, видно,
навчило все сприймати терпляче і з покорою.
Цікавих співачок, таких, як Легкун або Мельник з Василівки (експедиція минулого року) не трапилося і, схоже, їх тут немає. Село невелике, ми його досить щільно “прочесали”: нема... Ще одне з пояснень бідності фольклору: село розташоване на півострові, що, видно,
стримувало контакти в минулому. На жаль, не вдалося переїхати
в село Устя (по той бік Дністра). Торік у Василівцях мені говорили про
Липовець (?) по той бік (від Василівців), Вінницької області, що “ось
там співають! А в нас що – так...”. Однак Устя так само перенесене на
гору, і що трапилося там з фольклором – теж невідомо. Мабуть, і там
були б складнощі з пошуком виконавців.
1 червня , субота.
Позавчора пішли на запис до Туржанської Ольги Василівни,
1921 р. н. За день до того вона відмовилася, стомилася на городі,
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прийшла пізно, але сказала “прийти завтра”. Вона почала співати,
сусіди почули (будинки на новому місці в Вороновиці стоять скупчено, дворів майже немає, усього 12 соток). Почали заходити до неї
в хату. Поступово склався гурт із 6–7 співачок. І тут проявилося те,
що я спостерігав у Товстому Лісі, коли Агафія Чередніченко лідирувала у співі.
Туржанська Ольга так само трохи форсувала, іноді хитала головою
в такт, а то й “диригувала” – вона явно усвідомлювала своє лідерство.
Переважно заспівувала вона а також вела нижній голос.
Тут проявилася іще одна сторона фольклорної роботи. Ми (записувачі) наче заважаємо людям: ходимо, відриваємо від праці. Але коли
співаків все-таки вдасться умовити, то далі співають з охотою, і відчувається, що наше непрохане вторгнення приносить в кінцевому підсумку користь: люди відпочивають і душею, і тілом (“коли б не ви, то
і не посиділа б!”), отримують позитивний психологічний заряд, розвантажуються від стресів, від нескінченного конвеєру різних “требатреба, давай, роби”.
Безперечно, спів у старому побуті відігравав колосальну компенсаторну роль. Можливо, пити горілку більше стали і з тієї причини, що
менше почали співати. Але це вже – комплекс багатьох умов. Отже,
одна з причин того, що люди часто дуже охоче йдуть на контакт і співають фольклористам – це підсвідоме бажання розрядитися, відпочити, змінити форму діяльності, зокрема, фізичну – на духовну.
У переддень виїзду з Вороновиць зайшли до Демчук Гані Тодорової, 1919 р.н. (тут так називають по-батькові). Вона також прийшла
з роботи і сказала, що не зможе: треба зготувати їсти, дати худобі:
– Прийдіть завтра.
– Ми завтра о 8 ранку їдемо.
– То прийдіть рано, або й з ночі!
Приходимо до неї о 5 годині ранку. Почала співати. Явно хвилюється:
– Як я сама на городі пораюсь, чи на весіллі – то де й ті пісні беруться, а тут...
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За списком Лисенкового збірника пригадала одну пісню і з дві
по асоціації. Записали від неї 8 пісень, а сподівалися більше. Про неї
в селі говорять – знає стародавні пісні. Точно те, що хвилювання (видно, слабкий нервовий тип) – головна причина невдачі. Коли б жінок
було кілька – результат був би інший. Наприклад, від двох жінок за
день до цього (Тимчук Надія та Єременко Марія, обидві пенсіонерки
десь того ж віку, що і Демчук, тут кажуть “Демчукова”) записали за
2,5 години 15 пісень.

Співачки Марія Єременко і Надія Тимчук. Село Вороновиця, 1985 р.

...Сьогодні – в селі Оселівка Кельменецького району. Ще донедавна (і за Румунії) тут ходила “троїста” – скрипка і бубон – і на весіллі,
і на Новий рік, і на вулиці (збиралися на плацу).
Маланкують і досі. 4–5 хлопців вбираються у “дідів”, один “Маланкою”. Музики – скрипка і бубон. Підходять до кожної хати, де
є дівка. Під вікном гуртом:
– Добрий вечір! Пустіть з Маланкою (до хати)!
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Якщо господар пускає, каже:
– Ходіть до хати!
Коли ні – то йдуть далі. Коли пускає, то “Маланку” співають під
вікном, а вже тоді заходять до хати. У хаті дівка стоїть біля столу,
музики грають “пляс” (мають зараз прийти до нас музики, тоді будемо
знати, що то за музика). А “діди” танцюють до дівки – хто як може,
і “присядкою”, і по-різному. Далі починаються власне танці – польки,
краков’яки та ін. У цей час “Маланка” перекладає подушки на постелі
дівки, замітає віником від порога до середини хати (“щоб добро в хаті
було”), перекладає посуд на миснику тощо. Цей “бешкет” і танці закінчуються тоді, коли дівка дає гроші “старшóму”, якого називають
“калфа” (він калфує – командує над “цим ділом”, над музикою) і тоді
йдуть далі.
Переходячи від хати до хати, не грають і не співають (старші люди
в цей же час ходять з колядками(?).
...Прийшов до нас перший музика – Казімір Василь Іванович, 1920
р.н. Музик допоміг нам зібрати секретар парткому (посилав гінців).
2 червня. Неділя, Зелені Свята.
Вчора робили запис від Продан Марії Василівни, 1921 р.н., та її
сестри Ковтун Євгени Василівни, 1926 р.н. Дивно ось що: це найкращі знавці пісень, яких ми досі зустріли в цій експедиції, але вони не
тримають постійно багатоголосся, хоча явно можуть співати й низом, і горою. Між іншим, заспівувати тут, в Оселівці, говорять “проказувати”, “проказуй ти”. Швидше за все, вони обидві звикли співати внизу, однак легко переходять і в мікст, не форсують. При такій
манері, здавалося б, легко можна було постійно вести двома партіями.
Очевидно, звичка “басувати” дається взнаки. Ще одне цікаво: згадавши якусь пісню, Продан майже завжди перепитує: “А таку можна?” чи
“А цю можна?” Самоцензура?
Пісень про (на) Зелені Свята немає.
Ходили на ферму. Доярки віком 25–50 років проспівали десь 4 пісні. Манера зовсім інша, ніж у “хатньому” співі – форсовано, але того
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грудного тембру, який властивий Степові, немає. Просто гучно, але
однак не так наповнено і розлого. Отже, – дві вокально-темброві гуртові манери, і сольна, яку в досконалому вигляді нам продемонструвала тільки Демчук Ганя з Вороновиці. Шкода, що їй завадила трудність
у пригадуванні та хвилювання. За текстами 3–4 з її пісень надзвичайно цінні, розвинені, хороша техніка монодичного співу – з фіоритурами, розцвічуваннями, ледь вловимою акцентуацією. Про неї мені говорили, що як прийде десь у компанію, вип’є, а тоді починає співати
сама собі, ні на кого не звертаючи уваги, і не в гурті.
Записали за тиждень 105 пісень та інструментальних награвань.
Слід би видати невеличку збірку – до 100 пісень з Подністров’я (записи з Сокирянського, Кельменецького та Хотинського районів). Мабуть, не випадково Лисенкові варіанти тут, у Кельменецькому районі,
трапляються значно рідше, ніж у Василівці. Певно, Венґрженовський
записав більшість зразків дійсно на південний схід від Хотина – можливо, навіть на території теперішньої Молдавії. Подивимося, що дасть
Хотинський район.
Туди – завтра.
4 червня, вівторок.
Нарешті, з’ясував для себе “Маланку”. Видання “Ігри та пісні”5
не дає ніякого уявлення про те, що ж собою являє ця новорічна граобряд.
Хлопців в с. Оселівка збиралося ще недавно 10–12. З них один –
“Маланка” (коси з прядива, вивернутий кожух, з-під нього знизу виглядає жіноча сорочка, на голові – жмут “волосся” з прядива, може
бути й густа шапка). “Діди” – 4–5 хлопців, також у вивернутих кожухах, ідуть і танцюють шкандибаючи, на обличчях маски. Розмальовані: брови чорні, щоки червоні, вуса з прядива, зуби з кукурудзи або
гарбузового насіння – буває, кажуть, досить страшний вид.
5
Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року / Упоряд. О. І. Дей, А. І. Гуменюк. – К., 1963.
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Двоє “дідів” (переодягнені парубки) ведуть під руки “Маланку”.
У хаті ці троє танцюють під пляс до дівки, інші “діди” танцюють, хто
як може, дриґаючи ногами, припадаючи на одну ногу (“каліцуни”, тобто, каліки). “Маланка” мете віником по долівці та по подушках. Ідучи
вулицею, і в хаті, коли не мете, тримає віник на плечі – держаком вниз.
Після плясу танцюють ще один танець, рідко два (“бо часу мало, а треба ж усі хати, де дівки є, обходити” – і один, і два, і три дні).
Важлива деталь: виявляється, крім “дідів” і “Маланки” до цієї гри
входять (включені) колядники-парубки, які не перебираються (у вивернуті кожухи). Вони йдуть попереду “Маланки”. Поки “діди” і “Маланка” в хаті, вони йдуть до іншої хати, питають господаря, чи пустить
він “Маланку” до хати, і тоді саме вони співають “Ой ще вчера ізвечора наша Маланка йа вкраджена” – тобто, маланку-щедрівку. “Діди”
і “Маланка” йдуть за ними потім в хату, а вони лишають “Маланку”
і йдуть далі. Дівки не маланкують.
Якщо, буває, тато відмовить парубкам пустити “Маланку”, то на
дівку можуть чекати великі неприємності. Наприклад, коли вона навесні піде на плац, де танцюють, її можуть не запрошувати до танцю, – принаймні, ті, що маланкували.
Коли “діди” з “Маланкою” потанцюють, дівка дає гроші калфі (головному), який порядкує і музиками, і усією “Маланкою”, і йдуть далі.
Як кажуть люди, у Вороновиці маланкують і зараз, причому ходять жінки та чоловіки старшого віку. Це вже сучасне переінакшення
традиції.
15 червня, субота.
Оглядаючи матеріали експедиції, запідозрив, що гейкання, записане від Марії Продан, – унікальне явище, осколок колишніх язичницьких ритуалів оранки. Це – суміш магії, свята, трудових обрядів. Широко відоме засівання, з яким хлопчики 8–11 років ходять і в Києві.
Але я вперше почув (і ніде не читав), що 31 грудня гейкають – тобто,
орють, а 1 січня засівають. Про гейкання і засівання варто було б написати невеличкий нарис.
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14 серпня, середа.
Учора виїхав сам-один на 10 днів знову в Чернівецьку область.
Вчора ж з Могилів-Подільського заїхав у Молдавію в село Балкоуци (українці кажть “Балківці”) Бричанського району. Жителі називають тут себе “руськими”. Школа в селі російська (як і в інших селах
з українським населенням). За В. Зеленчуком, таких сіл в Молдавії
230. Мова в Балкоуцах і скрізь по лінії Аули – Бричани – українська
і молдавська. Російську практично не чув. Причому, в українських селах, не зважаючи на російські школи, молдавани оволодівають українською (у побуті), а українці – молдавською. Схоже, що така двомовність дуже міцна – я розмовляв не тільки зі старшими, але й з юнаками
і дітьми – наслідок той же.
Українська мова віддалік схожа на сумішку степового діалекту
з подільським.
Вчора в Балкоуцах записав від двох пенсіонерів-мужчин 6 пісень
і вже на автобусній зупинці, підійшовши до колодізя напитися, записав від старої жінки 2 пісні – і на автобус. Одного зі співаків попитав
за Лисенком – але безрезультатно.
Зараз – с. Білявинці, Бричанського району. Сиджу, чекаю, коли господар Микола Михайлович (1921 р.н.) з жінкою поскручують рушники – домашнього ткання, десь у 40–50-ті роки ткали. Хазяїн балакучий,
розповідає, як був малим, бідним, як пішов на фронт, як служив, як його
майбутній тесть служив також, як!.. і т. д. Виявилося, – пісень не знає.
Тут так само, як і в Бакоуцах, і в Аулах, і в Бричанах – українська
мова.
...Сидять три жінки – мати, дочка, сусідка (старші пенсіонерки) –
“селяють табак” (нанизують листя на металеві “голки” (як шашличний шампур). Запитав про весілля.
Старе весілля (починали в суботу) називається сито (ходили з ситом, у ньому несли шмáття. Спершу від молодої – молодому: 2 сорочки, бастичку (платочок, щоб втиратися), кальсони (штани), мило, дікалон. А від нього (також баби-свашки) – потім до неї. У сито клали
горіхи, копійки – “шоб гуркало” і співали.
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Ті, що нестимуть сито, помагають у п’ятницю і суботу (сито несуть увечері). Находять 2–3 хлопці нежонатих, що вміють скакати, пісні знають, 5–6 бабів. У сито кидають гроші, горіхи, одяг, зав’язують
сито і дають старшому – ворничелу (з молдавської?), йому квітку на
груди з воску (“бльостки з бумаги”, алюмінієвої краски) і бастичку
(хустку) до руки. Він іде з ситом, танцює, а жінки співають “з рота” –
якої найшли, жартівливих українських (частівки, про весілля) “Попід
стріху горіхи”. “Кожна хоче до сита ближче, бо там скач!” Приплескували, співали:
Наш молодий гарний був,
В кирию [на заробітки] не ходив,
А сито грошей заробив.

Прийшли у двір, їх у хату не пускають – ворничел з боку молодого
також з квіткою. Каже:
– Гуляйте ше, бо ви не дуже здалеку прийшли!
Ті нічого не кажуть і гуляють у дворі – танцюють, “з рота грають”,
співають. Тоді прориваються силою. Там сидять молодий за столом.
Кланяються раз – він не бере, удруге – не бере, втретє – його обманюють – назад – і тоді дають. Бере, йде до другої хати, викладає дарунки, кладе горіхи, пряники та вертає сито. Його сито для молодої вже
справлене (готове), сідають за стіл. Молодий дає їхнє сито – її ворничелу – так же, 1, 2, 3 рази (з обманом).
Гості від молодої з порожнім ситом ідуть уперед, а ворничел від
молодого з бабами і 2–3-ма хлопцями зі своїм ситом ідуть зразу [щоб
не видерли сито по дорозі], ухкають.
Ворничел молодої біжить швидше і стає на порозі – не пускає (усе
повторюється). Сито (все так же) вручають молодій: 1, 2, 3 (з обманом). Іде вона до другої хати, кладе горіхів і віддає ворничелу. Він погуляє і йде додому разом зі своїм почтом.
У неділю йшли молодий і молода до церкви вінчатися до обіду.
Із церкви – зразу обоє до нього. Далі просто гуляють, – уже з музиками.
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Вінок складали у молодої в неділю рано. Кликали жінку – одну, котра знає. Вінок робили з воску, клали (уплітали) туди все. Тоді ж вдягала молода вінок (у неділю рано). При цьому були мама, тато, і та, що
робила вінок. Мама й тато кладуть, а жінка продовжує молоду вбирати: чіпляє лєнти і т.д.
Розповіла Павліна Георгіївна Суружій, 1915 р.н. Так ще проходило
весілля в 1958–60 роках. Пізніше – вже ні.
...Тут дядька називають вуйко – і чужого також.
Пісні з Лисенка прочитав усі, але – ніякої реакції, жодного відгуку, навіть по асоціації. Схоже, що в Білявинцях, як і в Балкоуцах (там,
правда, в мене ще був сумнів – може, співаки невдатні). Пісні Венґрженовського – Лисенка сприймаються чужими:
– Десь звідтам, з України.
Така картина торік спостерігалася і в Городенці (Івано-Франківської області).
К. Квітка, отже, правильно визначив, що пісні – з Хотинського повіту та, можливо, з прилеглого Поділля. Але його здогад про староосаджених у Молдавії українців не підтверджується. Схоже, VІІ випуск
Лисенка локалізується з півдня теперішніми Сокирянським і Кельменецьким районами – більше навіть Сокирянським. І, безперечно, є паралелі з Ямпільського району (Вінничина).
Разом з тим у VІІ вип. Лисенка відчувається суміш стилів – подільського і буковинського. Мій пошук загалом дав скромні наслідки (хоча
й більші, ніж організований Деєм заїзд 1973 року слідами ДоленгиХодаковського).
Видно, усі подібні заходи, коли між першим і наступним “контрольним” заїздами лежить великий проміжок часу, врешті, як самомета, недоцільні.
Багато більше сенсу в обстеженні цього регіону. Колишній Бесарабії не поталанило: фольклористи її обминали. Обминають і зараз.
Їздять етнічною Буковиною. Тому цікаво провести хоч вибіркове обстеження.
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15 серпня, четвер.
Довжок Новоселицького району Чернівецької області. У районі більшість сіл – молдавські. А таке “українське”, як Котелеве (тут
кажуть “Котильово), має розмовною мовою молдавську (румунську).
Українські села – Довжок, Щербинці, Жилавна, Подвірне (на сході),
Зелений Гай – це те, що належало до колишнього Хотинського повіту.
Отже, тут Венґрженовський напевно записи не робив.

Співачки Анна Божик і Варвара Тульська.
Село Довжок Новоселицького р-ну, 1984 р.

Навпаки, як кажуть люди, у нинішньому Хотинському районі
є лише 1 чи 2 молдавські села, інші – українські. У Кельменецькому
районі, здається, Росошани молдавське.
...Зараз був на фермі. Записав 5 пісень і частівки. Доярки співають форсовано, але не так грудним регістром, як швидше мішаним
з яскравим видзвонюванням головного регістру. Схоже, манера вивільняє високі обертони. Одним словом, нічого спільного з Черкащиною,
Степом або хором Вірьовки.
...Як і скрізь, завклуби – найменш ініціативні у справах фольклорних. У Балкоуцах – балакун. У Білявинцях сам парторг возив мене по
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селу. Тут, у Довжку, бригадир Євграф Володимирович Охрімов повіз
до гармоніста (губна гармошка). Але гармошки в музиканта вже немає. Зате його дружина завтра о 10 год. ранку буде співати з сестрами
й сусідкою (сьогодні варить вечерю). А в 11–12 бригадир везе мене
в поле – і вже загадав одній молодиці:
– Ти завтра подумай, щоб чоловіку пісні поспівала.
Та каже:
– А що ж! Це ми зараз: співати – не робити!
На фермі, коли я вийшов з запису, бригадир поцікавився сам, де
я влаштувався, і запропонував повезти мене на тракторну бригаду (де
я зараз і сиджу). Завклуб же, коли я його чекав і потім пішов на ферму,
туди так і не прийшов.
У травні-червні цього року, коли ми їздили зі студентами, також
велику допомогу мали і від голови колгоспу, і особливо – парторга
с. Оселівка. Схоже, що завклуби майже скрізь не на місці, або ж змушені займатися не тим, чим би личило. І це, як не дивно, мій польовий досвід останніх п’яти років свідчить, що сільське начальство –
парторги, голови, працівники сільради – знають співаків краще, ніж
завклуби й вчителі місцевих шкіл. Пояснюю це тим, що начальство
знає людей, знає всебічно, за різних обставин, а “культпрацівники”
(і бібліотекарі також) – замкнена “каста”, зациклена лише на звітах,
заходах, кіно тощо. І все це відірване від живого побуту. Вони – наче
жерці не біля живого вогню, а декоративного електричного багаття
16 серпня, п’ятниця.
Перекочував у Довжку на тракторній бригаді в кімнату з Віктором – працює тут на меліорації, прикомандирований з райцентру десь
за Чернівцями. Підтягнутий, привітний, років 40-ка. Пісень не знає ні
російських, ні українських. Українською володіє вільно. Несподівано
мені відкрилася рідкісна сторінка життя й багаторічного кохання простих людей. Польова робота й такі відкриття, виявляється, несе.
На столі лежить аркушик паперу – ватману. У лівому верхньому
куті вправлено квітку, зроблену із червоного станіоля. Квітка нагадує
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ледь розпуклу троянду. Вгорі напис: “Дорогой Витя! Я люблю тебя
очень. Целую. Анна”.
Це його дружина. У них троє дітей, старший в 10-у класі. Жили
в Ростовській області (він звідти), а півтора місяці тому переїхали
в Чернівецьку область (тут у неї рідня, сама звідси). Купили хату. Внизу праворуч віршик:
Буду любить тебя всегда,
Мысли с тобой разделю,
Ты люби меня, как я тебя,
И мы будем жить всегда.

І три підписи (нерозбірливо). Знизу – червоним і синім помальовано мережку з дрібних паралелограмчиків, поєднаних двома косими лінійками. Зворушливе свідчення сімейної злагоди. Вітя зрадів компанії
і багато розповідав мені про свою сім’ю – з великою любов’ю і добротою. Між іншим, не п’є.
17 серпня, субота.
На відміну від вівторка-четверга, п’ятниця (учора) була днем
несподіванок і талану (удачі). Загалом вчора записав у двох селах – Довжку Новоселицького району і Рукшині Хотинського пісень
35–37.
У Довжку бригадир Євграф до сільради не під’їхав (щось затримало). Я вирішив його не чекати і в 9.40 пішов до Тульчинської Варвари
Петрівни, від неї – разом до її сестри Божик Ганни Петрівни і записав
13 пісень. Знають напевно сотню, але Варвара спішила. Втім, не забувала протягом зустрічі щоп’ять хвилин нагадувати мені, що дуже хоче
почути себе по радіо.
Співає вона непогано, цілком варта (з сестрою і сама) рівня “Золотих ключів”. Сама ніде не виступала, але налаштувалася “на радіо”.
Цей факт (і деякі подібні, що, на жаль, не так рідко трапляються) доводить, яким негативом відлунюють теле- і радіо-конкурси й т.п.: прості
люди раптом починають відчувати себе артистами.
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Існує тяжкий розрив між просвітницькою роботою, яка спроквола і послідовно мала б виховувати розуміння культури і самокультури, і невтримною пропагандою з поганим журналістським присмаком.
Очевидно, що пропагандистський фольклоризм відразу стає на рейки
комерційні. Проте біда не в комерції, а в атмосфері завищених оцінок,
нерозумного захвалювання: люди сприймають це всерйоз. На мою
думку, менша шкода – платити за виступи й записи народним виконавцям, аніж відбуватися фальшивками і влещуваннями. Платячи, можна казати правду; за безкоштовні ж виступи платиться також: лукавим
відбріхуванням, яке приносить лише шкоду. Може, я неправий...
...Жанровий діапазон у моєму рухові з Молдавії в бік Поділля різко
розширюється, зростає знання кількості пісень.
Учорашня вечірня зустріч у селі Рукшин Хотинського району була
абсолютною несподіванкою. У відділі культури зав. відділу Сандуляк Ніна Іванівна настійно радила їхати в Рукшин: там діє рік-півтора
тому організований, як його називають, фольклорно-етнографічний
ансамбль. У складі – 18 осіб (бібліотекарка, одна вчителька, інші –
колгоспниці). Спершу я поставився до поради скептично: чекав обробок, пісень із збірників, радіо тощо. Але Ніна Іванівна доводила, що
переважно співають місцеві пісні.
Дійсно, керівник і організатор (а точніше, душа ансамблю) – Ставчанська Ніна Іванівна (тезка зав. відділу культури) – справжня народна співачка (хоча закінчила хормейстерський відділ культучилища,
лиш за сімейним станом не склала державний іспит). Зараз має трьох
дітей, меншій – 1,5 року.
Але свою щирість і чуття народної пісенної стихії вона поєднує із
ретельним фіксуванням текстів пісень від старших людей села (мелодії всі тримає в пам’яті, нотною грамотою, як сама каже, не надто
володіє). У зошиті в неї – 150 пісень. Є й з радіо, але небагато. Понад
сотню – це все місцеві пісні.
Вона навіть зараз, коли вони вже співали мені на запис (було 8 чи 9
осіб), почувши щось нове від жінок – чи пісню, чи слово у вже відомій
пісні – тут же брала ручку, дописувала, вносила корективи.
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Не без того, щоб вона дещицю й “обробляла”. Але це така обробка, яка варта наслідування і повної підтримки, у т.ч. із наукового погляду. Ставчанська не підставляє голоси, акорди (на щастя, не дуже
оволоділа музграмотою, а там – сім’я, діти, хазяйство – і те забула,
що в училищі вивчила), – вона інтуїтивно знаходить якийсь хід (як
правило, деталь, щось невеличке за місцем у фактурі), який практично цілком відповідає законам підголосковості. Ніяких штучних звучань немає – хіба що єдине: іноді, у 3–4-х піснях, вона сама вводить
довгий витриманий звук на фоні співаючого гурту. Це – найбільша
“новація”.
Їй поталанило: чоловік (слюсар), Іван, спокійний, трохи з гумором,
сам не співає, але дуже прихильно ставиться до її занять, навіть, як
вони обоє жартують, слугує їй за посильного, “кучера” (завозить, як це
було вчора) на мотоциклі жінок на репетицію і т.д. Між ними, видно,
панує справжня злагода. Особливо показовий ще один факт (крім сказаного вище – як Іван допомагає Ніні) – на цей раз протилежний: як
вона ставиться до нього. О пів на 12-ту ночі Іван готувався везти мене
в Хотин. Ніна одяглася і поїхала з нами. Коли я поцікавився, чому, відповіла – так, ніби мимохіть, не надаючи цьому значення (що особливо
пролунало переконливо і відкрило для мене характер їхніх стосунків):
– А раптом зламається та буде сам в степу стояти. Удвох же веселіше!
Цікаво, що ні він, ні вона – не красені. Це другий прояв подружнього порозуміння (перший – це Віктор і Анна. Дещо, крім поздоровлення Анни, я зрозумів зі слів та характеру Віктора).
Жінки (Ставчанська каже “дівчата”) співали мені, а більше, може,
самі для себе з охотою, години три. Мабуть, це чи не вперше в житті,
коли я сам припинив запис (щоправда, так було з Чередніченко Агафією Федорівною).
Найбільшою для мене несподіванкою були веснянки, які тут називають постовими піснями.
Велику допомогу Ніні Іванівні надала її мама (особливо у перший
час). В ансамблі кістяк – це родичі й сусіди: дві тітки Ніни, мама, куми
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Фольклорний ансамбль села Рукшин Хотинського р-ну

тощо. Стосунки в них у всіх приятельські, товариські. Один за одного – горою.
Ансамбль виник з того, що директор будинку культури (рідкісний
випадок) прийшов до Ніниної мами, від неї взнав ще про декого, поговорив з жінками. Потім голова сільради владою їх зібрав, були парторг
і голова колгоспу. Спершу почали розучувати авторські пісні, але діло
не клеїлось. Тоді до справи узялася Ніна (попередній керівник пішла
в декрет). Вона каже:
– Цим жінкам таке (авторське) не йде співати. Я почала з того, що
стали просто згадувати, співати. Сиділи, то балакали, то співали, то
лузали насіння, а я собі все відмічала. Тоді вибрала кілька пісень. Разом їх обговорили – так і далі працюємо.
На щастя, вона не веде ніякої “технічної” роботи (звукоутворення,
дикція тощо) – лише в рідкісних випадках – у фіналі ritenuto та де-неде контраст (але дуже м’який і зі смаком – великими мазками – цілими
строфами, і в межах не pp проти ff, як це штучно робить Авдієвський
і послідовники, а, скажімо, p – pmf; mf – mff; і часом – mf – f).
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За звуком – манера виконання м’яка, легко виходять “в голову”
і мікст. Але все ж переважають “груди”, проте, як я вже зазначав, із головним (у голову) віддзвонюванням – посиленням, скоріш усього, високого обертонового спектру.
Ніна сама також складає пісні – настільки у фольклорному стилі,
що коли б мені таку пісню показали без попередження, я б не сумнівався в її автентичності. Подібної досконалості та володіння стилем
не зустрічав і не чув.
Загалом, ансамбль – це те, про що говориться – такий осередок сучасного побутування фольклору, який слід брати на облік у Товаристві
охорони пам’яток культури. І це може бути той шлях, яким піде збереження й побутування фольклору і, що важливіше, забезпечувати життя такого ансамблю (по-справжньому науково-етнографічного) може
лише людина талановита, наділена чуттям фольклору, і місцева. Зайда
не зможе. Це доводить також експеримент Льоні Удовиченка (наш колишній студент). Свій ансамбль у с. Старосілля Черкаської області він
створив також переважно з родичів і сусідів – швидко і з переконливими наслідками.
Немає сумніву, що йде зближення клубно-сценічних форм із побутовим виконавством. Вже зараз не завжди можливо (і доцільно) розрізняти “чистий” фольклор від ансамблевого типу Старосільського
чи Рукшинського. Сьогодні я записую від старенької жінки чи сестер,
а назавтра вони заходами отакої Ніни співають це ж саме на сцені
і для широкого кола. Головне – не перейти межу “усовершенствования”. Пробний камінь тут – місце того, що співається на сцені і в побуті співаків.
Питав у Ніни: і як же складаються у неї пісні? “Стою, – говорить, –
на автобусній чи йду де, а воно само в голову йде: слово за слово –
та й пісня готова”. Вона настільки врóсла у фольклорну стихію, що
творчість або “обробка” відбувається майже виключно інтуїтивно.
Знаменитою співачкою була її баба (вмерла зовсім недавно), мати знає
сотню чи й більше пісень, кохалася зроду в них. Те ж і у Ніни плюс деяка освіта, яка дала їй змогу усвідомити ряд моментів (потреба вести
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облік, записувати тексти від старших людей). Отже, складає вона свої
пісні не за столом з ручкою в руках, а наче між ділом, щедро послуговуючись при цьому майже виключно фольклорними блоками, образами, ритмікою. В її мелодіях – варіантна близькість (у текстах також)
до дійсних народних пісень. От і одна з відповідей на проблему “колективне та індивідуальне у фольклорі”. Все таки в основі творчості
перебуває індивідуум.
Цікава деталь: коли жінки в с. Рукшин почали співати “Маланку”,
то деякі з них наче засоромилися і сказали одній:
– Зачини двері надвір, щоб люди не сміялися: бач, колядки почали!
Кажуть же: в людей жнива, а в дурнів коляда! А інша поправила:
– Останній сніп зав’язали – можна й коляди!
Між іншим, по той бік Дністра, у Ямпільському, Барському та ін.
районах Вінницької області ще в другій половині ХХ ст. на жнивах
співали колядки. Але певна осторога щодо співу календарних пісень
у невідповідну пору, певно, існує й зараз. І це при тому, що в моєму
випадкові це були жінки ансамблю, який виступав не тільки в себе
в Рукшині, але й у Чернівцях. Та сцена – одне, а вдома – інше.
18 серпня, понеділок.
Їду з Кельменців у Вовчинець. У Нелипівцях сіла поруч жінка років 45-ти. Питаю: є жінки, що знають старі пісні?
– Може, й є. Але тепер люди не співають – як подавали норми, то
вже не до співу. Та ще й не розрішають. Колись було, іде весільний
батько з гостями, так з музиками, співають, танцюють, а тепер так.
Хіба це добре?
Сьогодні у Нелипівцях – храм. Жінка каже:
– Раніше було, на храм сходяться родичі, з сусідніх сел приїждяють. Люди зносять дині, горбузи (тобто, кавуни), виноград; танці, музики. А зараз гляньте – хоч би де хто був.
...Автобус трохи проїхав і зламався. Стоїмо в Нелипівцях. Жінка далі:
– На храм було та і в неділю – посходяться в центр села, молодь
танцює, старі жінки сидять, дивляться. А зараз – моєму хлопцеві вже
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двадцять, а я ще не бачила, щоб він десь танцював. А було ввечері –
парубки йдуть, співають, дівчата співають – гарно так! Тепер люди добре живуть, але кожен собі – нема того, як раньше – в гості ходили.
Парубки, було, зберуться, душ п’ять, ідуть до дівчини додому, співають, танцюють. А тепер не ходять – розуватися треба, та й в кожного
телевізор. “Чорного кота” грають (на магнітофоні) та все таке... Хіба
це правильно, щоб отак кожен сам в хаті закрився чи на подвір’ї сидить? (Згадав бабу Настю – матір О. І. Дея...)
...Вчора їздив у Пригородок. Записав на фермі від доярок 9 пісень.
Балади, ліричні, жартівливі. Знов-таки – з’явилися варіанти з Лисенка.
Отже, чим ближче до Поділля, тим більша вірогідність, що Венґрженовський записував десь по побережжю (правобережжю) Дністра.
У Вовчинець я не доїхав – пішов по селу, в Нелипівцях, питаючи співаків – і відразу поталанило: зустрів працівницю сільради, вона
привела до одного, він наспівав кілька, а потім пішов зі мною до Твердохліба (1904 р.н.), а у того вдома був племінник Антон Іванович та
двоюрідна його сестра. От і склався хор.
Записав і хорових, і сольних, а в кінці, від Антона Івановича ще
й дещицю інструментальної музики. Грав мені на гітарі, на мандоліні,
на скрипці. Каже, у нього 10 струнних інструментів дома (точно, що
є ще балалайка), грає на усіх. Гравець, правда, він посередній, а співак
дуже добрий.
Після Рукшина – це найкращий здобуток за цю подорож, – десь
понад 20 зразків. І що особливо запам’яталося – я не просто начебто
писав, а сіли за стіл. Поки хазяйка ставила й готувала, співали (і вона
також). Обстановка видалася чудово невимушеною, господарі кажуть:
– І у нас храм!
Дуже охоче фотографувалися, а старий Твердохліб так ще й одяг
піджак з нагородами за війну, і каже:
– Пришліть, буде мені фото на пам’ятник. Інші бояться, а не боюся
смерті. Усім треба вмирати. Мій дід жив 102 роки.
Я йому кажу:
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– То й вам спішити нічого – треба рівнятися на діда, ще маєте 20
років.
Він поправляє:
– Двадцять один!
19 серпня, понеділок.
Відсутність сильного грудного тембру в місцевих співаків пояснюється, напевно, тим, що дихання (опора) не таке міцне, як в Степу.
Брак потужного дихання спричиняє до виключення головного регістру
та більшої яскравості високого тембрового обертонового спектру.
...Зараз прилетів літак (“кукурузник”) з Кельменців на Сокиряни.
Чекаючи літак у Кельменцях, побачив жінку, що пасла корову поблизу
аеродрому. Підійшов, погомоніли. Пригостила мене вареною кукурудзою і поспівала пісень. Сама вона з Івано-Франківської області з-під
Коломиї. Записав 3 весільних, 2 ліричних і кілька коломийок з тих країв.
Тут вона вже 30 років. Хвалить чоловіка: не п’є, не гуляє, не свариться.
Ще один приклад подружньої злагоди. Сама неграмотна, побувала
в роки війни в концтаборі (так чи ні, швидше, мабуть, у Німеччині як
остарбайтер). Але для стороннього чоловіка (як я) це, видно, кращий
вид подачі біографії (концтабір).
Марія Петрівна (так її звати) вважає, що у них (на Франківщині) співають краще, весілля цікавіші, звичаї багатші, люди віруючі і в пости
весілля не справляють, як тут. Хоч пройшло 30 років, тягне додому:
– Якби чоловік поганий був, то й поїхала б.
6 жовтня 1985 р.
Гордійчук М. (й інші) попрікнули мою передмову до “Балад”, що
вона суб’єктивна (рукопис, друкована не була). Я виклав власні спостереження над співочими стилями.
Чинячи так, люди не розуміють суті фольклористики. Ця суть
аналогічна археології: знахідка, навіть одинична описується. Коли
з’являються інші знахідки, вони доповнюють і уточнюють уже роблені описи та спостереження. Так вибудовується фактологія – за
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методом, спільним у фольклористиці, етнології та археології (але не
в музикознавстві і не в словесній літературознавчій фольклористиці).
Цим відрізняються польові методи дослідження від кабінетних.
6 серпня, четвер, 1986 рік. Волошкове, Сокирянського р-ну.
Позавчора приїхали (я, Люся і Яна, тікали від Чорнобиля). Учора я записав 35 пісень – з них приблизно 12–15 в одно- і багатоголосих версіях. Більше половини (18–19) записав від 82-літньої Паладії
Мýдрик. Зовсім слаба, пересувається на милицях (3 роки тому стало
погано з ногами). Її пісні сильно відрізняються від тих, що співають
гуртом жінки 50–60 років.
Різниця у вікові 20–25 років – і такий контраст. “Молодь” співає
багатоголосо (лише) і смакує не так пісню (за її, скажімо так, художніми достойностями), як гуртове звучання.
Звідси, коли я сказав, що записав від Паладії Мудрик 20 пісень,
її близькі сусіди (через 4–6 хат по тій же вулиці) сказали: “Ого!” і не
виявили ніякого інтересу до самих пісень. Коли ж я поставив касету,
жінки (Мудрик Ганна, Кушнір Вєра та ін.) тут же, користуючись тим,
що пісня їм була відома, почали підспівувати з виводом, а коли я спинив магнітофон – відразу ж почали вголос співати іншої, потім ще іншої – і вже про Паладію Мудрик не згадували.
У середнього покоління (45–60 років) пісень небагато, немало з них
або вивчені з телевізора, або запозичені від заїжджих. Порушення ритуалізованого традиційного побуту веде до незворотних змін в культурі
й психології. Незабаром на зміну фольклору прийде фольклоризм.
Пошук Лисенкових варіантів з VІІ вип. послужив поштовхом до
обстеження Хотинського повіту, але досі якихось суттєвих наслідків
не дав. І, як це було з експедицією слідами З. Доленги-Ходаковського
1973 р., ще раз переконуюся: така постановка завдань може служити
лише спонукою для початку польової роботи, яка потім відтісняється
і їй на зміну приходить мета обстеження регіону.
...Частушок і жартівливих куплетів у Волошкові немає – як я не допитувався – годі. В селі існує три гурти (один я вже записав – Мудрик
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Ганна та ін.), другий – Катя Гусар, Анюта Рибак та ін., третій – Люба
Попадюк, Марія Чорна, Марія Решетнік та ін. Усі – на різних кутках
(або, як тут кажуть, куток – маґалá). Цікаво, яким буде збіг репертуару
у трьох гуртів. Як здається, співаки об’єднуються за територіальним
(а не виробничим) принципом (“на тій маґалі”). Але певною мірою
впливає і виробничість (жінки з маґали “Новий план” працюють більше на фермі, тобто поруч).
Співаки різних гуртів, як правило, разом не співають.
Територіальність діє також тому, що взимку часто збираються
близькі сусіди (“Новий план” – у Ганни Мудрик): балакають, співають.
У репертуарі гуртів простежується смак до нового (з телебачення
чи завізного) і притуплене сприймання свого, давнього, що ще тримається в пам’яті старих людей. У цьому розумінні поява в селі людини
(місцевої чи прийшлої), яка так, як Ставчанська з Рукшина, переписувала б тексти в зошит і переймала від старих мелодії на слух, – чи не
єдиний шлях більш-менш активного збереження традиції.
12 серпня, вівторок.
Село Іванів (чи Іванків) Кельменецького району. Співала Докія Федорівна Писларь, 1911 р.н. За списком Лисенка пригадала 19 пісень (!)
із 43-х за списком. Це приємно, радує, хоча ця мета для мене вже відсунулася на узбіччя. Сама вона родом із села Селище Сокирянського
району (4 км від Іванкова).
Лисенківські варіанти пригадують жінки 70–80-ти років. У віці до
60-ти – це тільки одиничні зразки. До 60-ти – це “молодь”.
Село Коболчин. Був у Василя Івановича Гончара – виробляє чорну кераміку, гончар на прізвище і за професією. Потім був у далекому
кутку, де співали Тетяна Ільківна Шевчук, 1927 р.н., Ольга Федорівна
Бекір, 1934 р.н., епізодично приєднувався Федір Іванович Ковальчук,
1927 р.н. (чоловік Оксани Ковальчук). Важко було вмовити їх співати
(а до того зібрати). Колись, кажуть, співали на полі. А тепер – лиш
коли весілля, хрестини або толока (тут називають не так – маґала).
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...Вчора був у селі Грубно – “кацапське” село (так і вони про себе
кажуть). Переселенці з Росії, десь з ХVІІІ ст. Що дивно – звідки вони
(з яких губерній, сіл), не пам’ятають – чи то з Івановської, чи Тверської, чи Московської, інші – не проти Дону. Але тут є загадка: багатоголосся і манера співу – те, що показував Дмитро Покровський із музики “сімейських” – розвинене 2–3-голосся. Отже, коли вони мігранти
ХVІІІ ст. – вже тоді було багатоголосся? Інакше як пояснити, що цей
стиль є в Прибалтиці (Білорусії), у Забайкаллі та ось тут, у Бесарабії?..
Село Грубно відчутно відрізняється від навколишності. У радгоспі
працюють спроквола, але свої городи і садиби – зразкові. І це – “кацапи”, які в Росії-матінці (чи мачусі?) вкрай безгосподарні, п’яниці і т.п.
Їх прибуток в окремі роки сягає 15 тисяч рублів з участка. Але гроші рідко витрачають, лише ощадливо – на будівлю, машину. Молодь
з села виїздить, але значно менше, ніж із сіл українських. А ті, що виїхали, згодом повертаються: той зиск, що його дає приватне господарство, переважує міську цивілізацію. На збори, як казав секретар сільради Василь Михайлович (єдиний українець у селі), вдається зібрати
лише з третього разу.
Умовити їх співати – тяжка річ. Перспектива виступу в Києві чи
на телебаченні (а їх спів і пісні того варті) їх не приваблює. Мені доводилося “відбиватися” від настирних співачок з українських сіл, які,
того не завжди варті, бажали попасти на “телевізію”, а тут, де справді
мистецтво високе, – їх ще й не вмовиш. Коли я почав розмову з Василем Михайловичем, той не був певен, що, прийди з Києва запрошення
і оплачене відрядження, – чи вони ще й захочуть поїхати!
300 років еміграції, релігія (своя церква, свій батюшка в селі),
особливо віра, релігія – головний цементуючий елемент моралі, – ось
що є у Грубно. Історії власної немає (забули), але жива нитка історії –
культура, мораль, релігія – позначається й досі, і з величезною силою
в економіці. Старообрядці мусили виживати в умовах турецької експансії, потім – румунської, оточення українське – і вижили, і наче час
і його примхи йдуть повз них – і бороди ще в пошані, і церкви тримаються своєї. Молодь осучаснюється, але до 20 років, а старшими
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стають – потихеньку звертають на своє “старовірство”, особливо
в плані моралі й господарювання.
25 вересня 1988 року. Село Долинське Сосницького району Чернігівської області (я в колгоспі на роботі зі студентами).
Розум Явдоха Федорівна, 80 р. Співати відмовилася: “стара, забула”. На прохання проказати слова відповіла:
– Нащо казать – гидить пісню!
Про себе, як виводчицю: “Глáсила ловко! Батько тягне басом, а я
тоном (виводом)”.
Проказала заговор од напасті:
Свята Варвара, велика мучениця.
Прикрой мене рясами,
Одзбав од напасті од усієї [це все тричі].
Перехреститись і дорогу перед собою перехрестить.

Про весілля: молода і 2 дружки йдуть звать (збирать) гостей, а слідом іде душ 20, і співають (молода і дружки не співають):
Зацвіла грушка біленько,
Да вродила грушка за грушкою,
А в молодої думка за думкою. Гу!

Співають на весіллі “на жáлобний голос, а ця – на веселенький”.
Жнива: “коли хліб убирають”. Господар збирає зарані, як багато
роду. Це ж була земля ще не ділена [до колективізації]. Співали.
[Після колективізації]: Голова [колгоспу] просить стару жінку,
вона виходить, зажне сніп, перед тим Богу помолиться, однесе сніп голові. На 2-й день уже ланки виходять. Жали серпами [1930-ті роки].
На Купайло, 7 липня, дівки співали. Наспів був типовий6:
Варіанти див. у книзі: Завальнюк А. Ф. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця, 2008. Типологічно близькі в основному з Полтавщини й Сумщини – тобто, із
суміжних з Київщиною земель: №№ 190, 195, 211, 212, 219, 220 та ін.
6
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Як купався Іван
Да й у воду впав.
На Купайла, на Івана!

Хлопці уквітчане колесо купають у болоті. Ставили тичку, її завивали квітками. Дівчата квітчали колесо з воза, хлопці кріпили його до
тички згори. Тичка стояла до Петра. Увечері хлопці витягали тичку,
знімали колесо, тричі кидали у воду, дівки приспівували:
Як купався Іван...

Тричі хлопці кинуть у воду, а тоді витягнуть: покупали!
І по розповіді жінка стиха сама собі:
– Наче сном перейшло все, наче в воду впало...
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Звід другий

Нариси за польовими обстеженнями
Інструментальна музика та музиканти
Інструментальна культура історичної Хотинщини, колись (за
свідченнями місцевих селян) розвинена і розкішна, в останній чверті ХХ століття занепала. Те, що вдалося зафіксувати, – залишки ще
у 1950 – поч. 60-х років багатої традиції. Її основу становила, за розповідями, троїста музика, що обслуговувала весілля, хрестини, обряд
маланкування, розваги (танці) молоді. Склад традиційних ансамблів
Бесарабії становили переважно скрипка, басоля (триструнна), бубон
або барабан, кларнет, іноді вентильний тромбон, труба. Як правило,
гурт музик обмежувався 3–4-ма учасниками з обов’язковою першою
скрипкою.
Відомості про останню традиційну троїсту музику (побутового,
традиційного, а не самодіяльно-сценічного зразка) в Кельменецькому районі подав чудовий традиційний скрипаль Василь Казімір
з с. Вороновиця, 1919 р. народження (йому на час моєї зустрічі з ним
було 66 років). Троїста, де він грав першу скрипку, розпалася на початку 1970-х років: їх перестали запрошувати на весілля, які на той
час стали гучними та масовими (до 100–150 гостей), і господарі почали вдаватися до послуг вокально-інструментальних ансамблів
(ВІА) з електроакустичною апаратурою. Наприкінці 1970-х Василь
Казімір продав свою скрипку землякові, який мешкав у Ленінграді
й віддав там доньку до музичної школи. Як можна судити з розповіді й окремих зауважень Казіміра про якість сучасних фабричних
93

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

інструментів (і конкретно – про скрипку Миколи Шевчука з сусіднього хутора
Кроква), скрипка Казіміра була досить
високого ґатунку, придбана ним ще за
румунів (у 1930-ті роки), коли йому було
років сімнадцять, у родичів померлого
музики з Кельменців.
Коли я приїхав у 1985 році зі студентами до с. Вороновиці збирати народні пісні
й запитав про музикантів, парторг колгоспу швидко доправив до мене Василя Казіміра й згаданого вище Миколу Шевчука
(1920 р. нар.) з сусіднього хутора Крокви.
Скрипаль Василь Казімір.
Останній
прийшов зі скрипкою, Казімір –
Село Вороновиця, 1985 р.
сам по собі, за наказом начальства.
Зустріч з ними варта докладнішої розповіді. У Шевчука на війні
було пошкоджено п’ясть лівої руки. Він переставив струни на скрипці навпаки (басок вниз, дискант нагору) і тримав смичок лівою рукою. Музика з нього був зовсім слабенький – і не лише через травму. В оркестрі він ніколи не грав, слух і смак мав невибагливий. Слух
явно непоганий, але не “європеїзований”. Варто було звернути увагу
на зловживання відкритими струнами (квінтовими інтервалами), які
явно суперечили ладотональній будові його власних награвань: затактову настройку він давав на квінті, такби мовити, в “субдомінанті”,
цю ж квінту застосовував у фіналі. Використовував “педалі” верхнього тону у двоголоссі з очевидним прагненням прикрасити звучність
усупереч функційної доцільності. Я спеціально розшифрував його
награвання без будь-якої редакції і подав як цікавий приклад, з одного боку, дефектності фактури, з другого, – як віддалений відгомін
(чи не останній релікт) догармонійної стадії музичного мислення, –
з чим, на мій погляд, мені просто поталанило. Справа в тім, що слух
у Шевчука був не школений, як у Казіміра, але достатньо певний (зокрема, він твердо тримав тональність під час сольного співу, мав хист
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до варіювання1). Але, як я вище сказав, слух його був нечутливий до
гармонії, Шевчук явно не відчував гармонійно-функційну підоснову
мелодії. Мені навіть здається, що я зустрівся з рідкісним явищем модального слуху старої, догармонічної традиції, яка досить байдуже ставилася як до секундових паралелізмів та секундових “наїздів” мелодії
на основний тон (у Поліссі2), вільно вживала мовну фонацію (Гуцульщина3), не трималася “завченої мелодії”, а на базі інтуїтивного відчуття ритмоструктурного архетипу варіювала наспів. Ці цінні релікти модального слуху були властиві Миколі Шевчуку. Вважаю, мені немало
поталанило як історикові традиційної народної музики.
Однак треба було бачити приховану напівіронію Василя Казіміра
(як потім з’ясувалося – відмінного народного професіонала, запис виконання якого здивував навіть такого визначного етноінструментознавця як Ігор Мацієвський: він попросив у мене статтю про Казіміра
для друку в Ленінграді з нотами “Чабана”4).
Коли Казімір слухав гру Шевчука, іронія проглядала насамперед
в очах, зрідка – у ледь помітній усмішці, у нахилі голови, у його надмірно розслабленій позі. Однак жодне слово не зійшло з його підкреслено стулених, але доброзичливих вуст. Врешті терпець йому увірвався – і що ж він зробив? Це було в піонерській кімнаті школи. Казімір
узяв шкільний барабан і почав “підстукувати” Шевчукові паличками. Назвав він цей барабан “дробовик”. У мене однозначно склалося
враження, що Казімір вирішив підіграти не для того, аби утворився
Див. в “Історичній Хотинщині” винятковий зразок, – на мою думку, один
з кращих прикладів імпровізаційної варіантності взагалі в літературі українського
фольклору – № 234 “Ой мав же я штири воли”.
2
Див. для прикладу: Весільні пісні. Кн. 1 /Упоряд. М. М. Шубравська, А. І. Іваницький. – К., 1982. – №№ 46, 391, 471, 503 тощо.
3
Співанки-хроніки. Новини /Упоряд. О. І. Дей, С. Й. Грица. – К., 1972. – С. 81,
271–272,
4
Иваницкий А. Скрипач из Бессарабии /Вопросы инструментоведения. Сб. рефератов. Вып. 3 /Сост. В. А. Свободов. – СПб, 1997. – С. 117–119. На жаль, збірник було
видрукувано без нот.
1
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ансамбль, – а щоб відволіктися від недосконалих, з його погляду,
вправ Шевчука на скрипці.
Стосунки двох музик, видно, давно були непростими. Казімір, народний професіонал, зневажав невправного любителя. Шевчук же, не
маючи хисту змагатися з Казіміром у майстерності, відплачував йому
з іншого боку. Варто було Казімірові на кілька хвилин відлучитися,
як я почув відразу від Шевчука дві історії. Перша змальовувала сина
й онука заможних батьків і дітей, зразкового сім’янина, статкового
й поважного господаря (ним, розуміється, був сам Шевчук). У другій
історії не менш яскравими фарбами відтворювався портрет нетіпахи,
розтрайди, любителя чарки, безвідповідального чоловіка в сім’ї та нероби-конюха в колгоспі. Це, звичайно, був Василь Казімір. До честі
останнього, коли ми з ним потім вже неодноразово зустрічалися наодинці, він ніколи не торкався персони Миколи Шевчука. Лиш одного разу на якесь моє питання коротко махнув рукою й посміхнувся –
і все.
До їх характеристики додам ще одну картину. Від парторга я чув,
що Казімір був скрипалем, відомим далеко за межами Вороновиці. Тож я попросив Шевчука дати скрипку Казімірові, щоб той зіграв. І тут я наткнувся буквально на “глуху стіну”. Хвилин з 20 усі
мої аргументи – аж до посилки студента за пляшкою горілки у сільмаг – розбивалися об упертість Шевчука (то “струни порве”, то “треба
переставляти, а мені тоді знов” тощо). Але несподівано Шевчук мені
допоміг сам, того не бажаючи. Запитав, хто я такий, звідки, чим займаюся. Коли він почув, що я працюю викладачем в інституті, його як
підмінили: “То ви ж великий чоловік!.. Тільки для такого чоловіка, як
ви!..”
Під час мого діалогу з Шевчуком Казімір не зронив і слова, лиш
іноді співчутливо зиркав на мене. Так само спокійно узяв до рук
скрипку, переставив струни, почав настроювати. Шевчук остерігав,
щоб той дуже не натягав (тому скрипка й виявилася налаштована на
кварту нижче нормального строю). Зробивши справу, Казімір сказав
швидше сам до себе: “Давно не грав...”
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Пальці у нього були короткі й грубі, я не дуже вірив у його хист.
Тим більше був вражений. Казімір виявився нерядовим музикантом.
Висока техніка, відмінне гармонійне чуття, осмислене фразування,
вільне володіння формою і просто таки вражаюча досконалість фактури. Прийоми деташе, легато, тремоло, форшлаги, агогіка, глісандування; тріолі, квінтолі, секстолі, септолі в ритміці; стакато, маркато – весь
арсенал скрипкової майстерності вживався з такою доцільністю, з такою доречністю, яка доступна тільки музично обдарованій, нерядовій
творчій натурі.
І вже зовсім унікальним є скрипкове триголосся5 – “Настоящий
руський козак” (такти 4–26). Тут я зустрівся зі свідомим прагненням
до квінтового бурдону “врозбивку”, на фоні якого звучить мелодія.
Напрошується асоціація із фактурою “Кози” (волинки):

У розмові зі мною І. Мацієвський сказав, що в його багатющій етноінструментознавчій експедиційній практиці подібного не траплялося. Отже, на Гуцульщині такої
фактури не засвідчено?
5
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Програмна п’єса “Чабан” (“Вівчар”) є фактурним взірцем досконалого твору, який перевершує всі відомі мені з друкованих джерел
аналогічні (за тематикою і жанром) зразки. Починаючи грати, Казімір,
у згоді з його натурою, сказав коротко (про зміст п’єси): “Як вівчар
згубив вівці, а тоді знайшов”.
Ще одна варта уваги риса гри цього нерядового музиканта – інтонація. Півтони в нього варіативні – і це не недбалість чи неточність
позиції, а саме вибір колориту, узгодженого з напрямком руху мелодії.
Вартий уваги ще такий факт. У “Плясі” (№ 139 в “Історичній Хотинщині”) два види інтонування ІІІ ступеня ладу. У першій частині це
непевна терція (її в нотах позначено стрілочками донизу), у другій –
велика терція. При повторюванні (Казімір грав п’єсу кількаразово) ця
тенденція залишалася сталою. Фактично кожна частина твору, отже,
мала власний інтонаційний обрис терції.
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Крім терції, Казімір також варіював висотність VІ ступеня в мажорі. Це викликало своєрідний “замінорений” колорит (№ 137). При високій точності звуків ладу (насамперед стійких) ввідні тони у Казіміра
не гострі, а близькі до півдієзів.
Отже, маємо факт явно нетемперованого ставлення до ІІІ, VІ ступенів ладу й особливо до ввідних тонів. Вони інтерпретувалися як
такі, що не надто вимагають “розв’язання” (у гармонічних тяжіннях).
Їх “тупе” (занижене) інтонування засвідчує залишки середньовічної
автономності кожного ступеня ладу і послаблену залежність від тонального центру.
Я мав намір після експедиції знову зустрітися з Казіміром, але невдовзі він помер. Залишилися в мене тільки спогади, його фото (без
скрипки6), фото його мáнти (різновиду бурки, про яку співав його антипод – серйозний статковий господар і аматор скрипки Микола Шевчук в пісні “Ой мав же я штирі воли”7) та транскрипції награвань.
З інших музик, що трапилися мені в Бесарабії, – Антон Твердохліб
(1924 р.). Грав на багатьох інструментах – скрипці, мандоліні, гітарі
(це те, що я чув) і “на всіх” (як він казав сам). Однак його репертуар
і смак був “любительським” – він належав до аматорів, які кохалися
в музиці “взагалі” і не володіли фольклорною стилістикою.
До музик фольклорної індивідуальної традиції належав Василь
Швець (1921 р.). Спокійний, не надто комунікабельний, він, пасучи вівці, розважався грою на флоєрах – від невеликої до “басової” довжиною 80 см. Мене вразило те, що баран, ватажок череди, явно “тонко
й чутливо” реагував на гру Василя Швеця. Я сфотографував момент,
коли під час гри баран (з величезними розкішними рогами) прихилився до торса Швеця – наче поділяючи гармонію звуків і впиваючись
нею8. Флоєра була частиною пастушого побуту – спілкування людини
6
Фото В. Казіміра я вмістив у роботі: Іваницький А. І. Українська музична фольклористика: методологія і методика. – К., 1997. – Фотоблок, № 37.
7
Іваницький А. І. “Історична Хотинщина...”, № 267.
8
Див. фото там же, № 46, а також обкладинку “Історичної Хотинщини”.
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та “братів наших менших”. Її звуки, і насамперед довірливий ласкавий
дотик до Шевчука барана – лідера овечої отари, натякав на якийсь потаємний контакт між людиною і тими, кого ми приручили.
Василь Швець наспівав ще жартівливу пісеньку “Ой Варварко”,
йому підігравав його рідний брат, також Василь, якого в селі звали
“Васюня”9.
Ряд інших зразків інструментальної музики було записано зі співу – з голосу співачок. Вони мають значну цінність насамперед як
складники маланкування, які на той час вже не спостерігалися в живій
інструментальній традиції і збереглися в пам’яті жінок, до яких маланкували, коли вони були дівками. Серед цих зразків окремо стоїть
весільна мýзика “Вклоняється молода”, явно пов’язана з молдавською
“Дойною”.
Отже, українська інструментальна культура Північної Бесарабії
збереглася до наших днів у своїй етнічній чистоті. Що і дало мені підстави зосередити зусилля на пошуку й записах зразків межиріччя пруто-дністровської української традиції.
На завершення розповіді про інструментальну музику ще кілька
слів. Василь Казімір награв і наспівав куплети “Ішов Гриць з вечорниць” (№ 146). Подаю фрагмент:

Між братами було 10 років різниці. Молодшого назвали тим же ім’ям, бо народився кволим, а старший був міцний, – затим, аби його сила передалася немовляті.
А далі, щоб їх розрізняти, старшого звали Василем, а молодшого Васюнею.
9
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Це річ до певної міри унікальна (наскільки мені відома література українського фольклору). Співали й грали цю пісеньку музики на
весіллі та на хрестинах – для розваги гостей. Слід звернути увагу на
фактуру. Домінує інструментальна складова. Спів підпорядковано
тексту – саме він адресований слухачеві. Це приспівки до пританцівок козачкового типу. Очевидно, у давній традиції музики не тільки
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грали, але й час від часу підспівували (див. також № 97 “Ой литіли
журавлі”). Тобто, слово (текст) було обов’язковим компонентом громадських розваг. Тут ми торкаємося давніх джерел, язичницької традиції. Магія смислу віддавна була невіддільна від магії інтонаційного
оформлення. З часом магія заступилася гедоністичними потребами.
Однак сила слова продовжувала та продовжує домінувати. Це ми спостерігаємо навіть зараз: примат слова був і є вирішальним рушієм традиційної культури і у функції, і в змісті, і в його інтонуванні.
(Іваницький А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне
дослідження. Збірник фольклору. – Вінниця, 2007, с. 28–34)
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Пісні російських старовірів
У серпні 1986 року я сів в автобус у Сокирянах, щоб дістатися до
Іванківців Кельменецького району. Поперед мене сиділи двоє хлопців
років 20–22-х. Я зацікавився їхньою говіркою: наче російська мова –
і в той же час якась незвичайна, дивна – не наш “російськомовний”
діалект, але й далеко не мова літературна. Прислухався. Чую: їдуть
у Грубно. Я вже знав, що у Чернівецькій області є поселення російських старообрядців, які емігрували з Росії десь у ХVІІІ столітті. Про
фольклор старообрядців я знав від московських колег. І тут подумалося: чому б не заїхати в Грубно? Кілометрів зо два від траси. Рюкзак на
плечі – і пішов.
До того мені траплялися труднощі спілкування – з лемками, гуцулами. Непросто було їх “розговорити”, не маючи рекомендацій. Але
старовіри перевершили усіх. Як завжди, я зайшов до сільради, де головою був українець – чи не єдиний на все село. Зустрів мене люб’язно,
але, зрозумівши мету мого візиту, доброзичливо застеріг: посприяє,
проте успіху не гарантує. За цим пішла розповідь і факти: як тяжко
“їх” зібрати на громадські заходи (політнавчання, збори тощо). Люди
працьовиті, але інтереси у них не колективістські, а приватні: мають
автомобілі, як мінімум, 50 – 100 тисяч “на книжці” (в ощадкасі), літні
люди носять бороди, у селі є власна церква, молодь нікуди не виїздить,
хлопці після армії вертають додому, шлюби беруть лише “між своїми”
(не обов’язково в межах села, але щоб були старовіри або приймали
при одруженні цю віру) – отака характеристика.
Після такого “вступу” він повів мене до школи, де саме йшов ремонт. Після досить тривалих переговорів з директором та робітниками
(жителями села) наді мною “змилостивилися”. Але за рахунок перерви на 30–40 хвилин. Співаки були переважно молоді (до 40-ка років).
Наспівали з десяток пісень – і “вичерпали” відведений ними самими
час.
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1. Из-за лесику, ле(е)су тём(ы)ныва.
Вой ли, ой люли, ле(е)су тем(ы)ныва.
2. Из-за садику за(я)зелё(но)ныва.
Вой ли, ой люли, за(я)зелёныва.
3. Выхадила там(ы) туча грозныя.
Вой ли, ой люли, туча грозныя.
4. Туча грозныя, непагожыя.1
Вой ли, ой люли, непагожыя.
5. Што за тобой(и) тучой шли два молыдца.
Вой ли, ой люли, шли два молыдца.
6. Йаны шли-прашли, стынавилися.
Вой ли, ой люли, стынавилися.
7. Меж(и)ду сабою рызбранилися.
Вой ли, ой люли, рызбранилися.
1
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8. Вы же ни сор(и)тися, ни(е) брани(е)тися.
Вой ли, ой люли, ни(е) брани(е)тися.
9. Вы па че(е)с(ы)ныму рызайдитеся.
Вой ли, ой люли, рызайдитеся.
10. Во ж каму йаднаму я(йа) дыста(йа)нуся.
Вой ли, ой люли, я(йа) дыста(йа)нуся.
11. Как(ы) дыстан(йа)нуся па(йа)рню бра(йа)выму.
Вой ли, ой люли, па(йа)рню бра(йа)выму.
12. Пар(е)ню бра(йа)выму, кучеря(йа)выму.
Вой ли, ой люли, кучеря(йа)выму.
13. Лиж(и) ба русыму, не(е)жана(йа)тыму.
Вой ли, ой люли, не(е)жана(йа)тыму.
Навесні, зокрема на Пасху, на лісову галявину (навколо села Грубно ліс)
ще на початку 1970-х років сходилося все село. Дівчата з хлопцями помалу,
без якихось па рухалися по колу навколо пенька та співали цю пісню. Виконавці її визначають, як “карагодную на Пасху”. Дівчата з хлопцями ставали
трійками: дівчата з боків, хлопець їх тримає за руки. Ішли трійка за трійкою.
Іноді хлопець розвертався обличчям назад і йшов, “задкуючи” – особливо
тоді, коли у трійці вслід за ним ішла його симпатія.

Під час цього сеансу запису я з’ясував прізвища провідних співачок села: Агафія Попова (1916 р. н.), Анна Клакова (1930 р. н.), Євдокія Суржикова (1939 р. н.), Марфа Тугарова (1932 р. н.).
Знайшов одну з них. Була середина дня. Ніякі аргументи не діяли.
Годин з п’ять-шість я блукав по селу, дізнався багато цікавого (зокрема, й дещо із не такої давньої історії – як їх, російських старовірів,
палили в першій третині ХХ століття). Однак звідки й коли вони переселилися – ніхто не пам’ятав. Навкруги була показна чемність, але
ніякого бажання зрозуміти мої потреби. Нарешті, під вечір, наді мною
чи то змилостивилися, чи вирішили, що “відв’язатися” від мене можна
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лише шляхом надання аудієнції. Зібралися М. Тугарова, А. Попова,
А. Клакова, Є. Суржикова, заспівали кілька пісень (серед них особливо цікаві обрядові) і поодинці розійшлися, пославшися на невідкладні
справи.

1. Вдол(и) вулецы, э, вдол(и) вулецы,
Вдоль вулецы, мима кузнецы. (2)
2. Ва кузнеце, ва кузнеце,
Ва кузнеце мыладыя кузнецы. (2)
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3. Йане кують, йане кують,
Йане кують ще й нываривають. (2)
4. С сабой Дуню, ой, с сабой Дуню,
С сабой Дуню падгываривыють. (2)
5. – Пайдём, Дуня, эй, пай(и)дем, Дуня,
Пайдем, Дуня, ва лисок, ва лисок. (2).
6. Сарвём(ы) Дуне, ой, сар(ы)вём Дуне,
Сарвём Дуне лапушок, лапушок. (2)
7. Сашьём(ы) Дуне, ой, сашьём Дуне,
Сашьём Дуне сарыфан(ы), сарыфан. (2)
8. Наси(йаё), Дуня, эй, наси, Дуня,
Наси, Дуня, ни мырай, ни мырай. (2)
9. Пы пра(йа)зничк(ы)(йи)м(ы), пы празничкым,
Пы празничкым надивай, надивай. (2)
10. Ва скры(йы)нычку, эй, ва скрынычку,
Ва скрынычку запирай, запирай. (2)
11. Атку(а)л(и) взявся, эй, аткуль взявся,
Аткуль взявся тарыкан, тарыкан. (2)
12. Прае(йа)л(ы) Дуне, эй, праел Дуне,
Праел Дуне сарыфан, сарыфан. (2)
Співають на масляну, катаючись на санях. Або: на масляну співають
у хаті та підтанцьовують, хто як (вільно). Наспів такий же архаїчний, форма – пара періодичностей, типова для російського фольклору, зокрема – хороводних (танкових) пісень. Але текст жартівливий, він дуже мало зберіг язичницьких рудиментів – лише опосередковану символіку вогню через óбрази
ковалів, володарів вогню.
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Я був вдоволений. Досить сказати, що спів цих жінок був незрівнянно досконаліший, ніж попереднього гурту. І це ще одне підтвердження факту, що традиція зберігається старшим поколінням.
Спів старовірів породжує не один роздум. Перше – проблеми багатоголосся. У часи еміграції з Росії у їхньому церковному богослужінні
побутував одноголосий спів (він і досі переважає). Теперішні церковні
наспіви мають небагато спільного з фольклорним різнозвуччям старообрядців. У співі надзвичайно яскраво проступає редукція, огласовки
(вокалізації), українізми, фарингальне “г”. Щодо огласовок виникає
небезпідставне припущення про збереження закону відкритих складів,
характерного для мови Київської Русі. У живому мовленні це відсутнє, але у співі продовжує себе проявляти, зокрема й в українському
народному, але у старовірів – набагато рясніше, набагато виразніше.
Особливо красномовним є релікт києво-руського мовлення, коли
у співі оживає голосний неповного творення заднього ряду “Ъ” (ер –
російською абеткою). Він чується однозначно. Я транскрибував тексти, застосовуючи при огласовках літеру “ы”:
Па гырам(ы), гырам(ы), там(ы) жары гърять.
Вай ли, вой люли, там(ы) жары гърять.

Але такого зразка пісенні тексти можна у їхній співаній фонетиці ще більше наблизити до архаїчної (старо-руської, яка явно оживає
у співі старообрядців) вимови, застосувавши давнюю голосну неповного творення “ъ”:
Па гырам(ъ), гырам(ъ), там(ъ) жары гырять.
Вай ли, вой люли, там(ъ) жары гырять.

Враховуючи, що сказане належить до суто історико-фонетичних
інтересів лінгвістики, я вирішив обмежитися цими теоретичними міркуваннями, а у співі транскрипцію відповідних явищ (досі практично
зовсім не досліджених) подати традиційно-емпірично, тобто замість
ер (ъ) подавати еры (ы).
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Щодо українізмів – теж питання: чи це запозичення, чи в ряді випадків збережено розмовну лексику й фонетику києво-руських часів?
Адже російська мова ХVІ–ХVІІ століть ще утримувала багато спільних з українською лексем.
Ладова основа обрядових пісень безсумнівно вказує на середньовічну архаїку. І, як не дивно, спів молодшого покоління, простіший
з погляду багатоголосся (прикл. 1), виглядає не як невправність, а породжує здогад про пріоритетність засвоєння невправними співаками
насамперед ладово-мелодичної моделі, яка уособлена в “нижньому”
голосі й гетерофоній фактурі. Віддаленість (чи ізольованість) молоді
старовірів від європейських впливів ставить її в умови поетапного засвоєння традиції: спершу унісонно-гетерофонного архетипу (який зосереджено у нижньому голосі), а вже потім – вивідної голосової надбудови над ним, як явища пізнішого. Не виключено, що вивід дістав
своє сучасне композиційне втілення лише в ХІХ столітті.
Поза сумнівом, музична культура російських старовірів дає підстави розглядати її як одну з цінних схованок реліктово-перехідних артефактів від києво-руської доби до сучасності.
(Іваницький А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне
дослідження. Збірник пісень. – Вінниця, 2007, с. 52–54)
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Особливості співу старших жінок
У статті я торкнуся побутових пісень, так званої фольклорної “лірики” – позаобрядової творчості останніх кількох століть (від ХVІІ
ст. і ближче). У сучасній співочій стихії села побутова лірична пісня
є характерною прикметою співу жінок старшого покоління. Відразу
скажу, що не поділяю, як музикознавець, філологічного відособлення
балад, рекрутських, чумацьких, пісень про кохання тощо в окремі підвиди (хоча змушений в силу традиції ці поняття вживати). Між іншим,
у ставленні співачок до цих “жанрів” відсутня будь-яка диференціація.
З погляду музичної форми вони також не мають між собою типологічних відмін. Їхня будова відзначається рисами, які не властиві старотрадиційному обрядовому фольклору. Хочу висловити деякі міркування про цей пласт народної музики.
Пласт лірично-побутового співу формувався безперечно вже під
впливом гомофонно-гармонічного стилю й смаків освічених верств –
дрібномаєткового панства, мандрівних дяків, шкільної (церковної)
освіти. Музична мова української народної лірики складалася, отже,
під впливом загальноєвропейської стилістики. Це так же очевидно, як
і властива цим пісням оригінальність національного духу, тематики
й особливо мелодики. З постанням лірики українська нація влилася
в русло європейської культури. І геній Миколи Леонтовича та Олександра Кошиця полягає не тільки в мистецькій вправності, але й в інтуїтивному виочненні цих європейсько-доцентрових тенденцій розвитку нашої музично-традиційної культури.
За матеріалами записів останніх двох століть простежується процес ліризації фольклору. Він розпочався з ХVІІІ століття, але записів
з того часу менш ніж мало. На становлення лірики вплинули зміни
в соціальній психології людини. Залежність особистості від колективно-родової психології поступово слабне, нові суб’єктивні інтереси
породжують інші інтонації й тематичні домінанти творчості. Колишня обрядово-функційна облаштованість общинного (родового) життя,
що підпорядковувала почуття та вчинки її членів, почала поступатися
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новим потребам. Ці процеси простежуються в жанрово-родовій структурі фольклору, зокрема й на матеріалах моїх записів. У репертуарі та
смаках можна визначити провідну тенденцію: від язичницько-колективістської до все більш індивідуалістичної психології.
З цього погляду так звані соціально-побутові пісні можна розглядати як першу перехідну ланку від язичницької регламентованості
життя і фольклору, через станові (групові) інтереси – до посилення
й розкриття внутрішнього життя особистості. Ліризація фольклору –
наслідок кризи родового суспільства та початок інтуїтивного усвідомлення індивідуумом власної самоцінності. Згідно з цим змінюється
поетична й музична мова. Від обрядової музично-типологічної канонічності наспівів (у вигляді обрядово-жанрової музичної емблематики) відбувається перехід до пошуків неповторності мелодій. На зміну
дискретній поспівковості обрядових наспівів приходить наспів “широкого дихання”, респонсорність (дистанційний перегук мелодичних
фраз) інтонацій половинного й заключного кадансів. Музика позбувається функційної залежності від тексту та обряду й набуває опори
в законах синтактики та симетрії – у логічних фігурах. Головні з них –
структурна квадратність, форма музичного періоду, дворядковість текстів, сюжетність на зразок1:

1
Зап. 5 липня 1984 р. у с. Василівка Сокирянського р-ну від Фросини Легкун,
65 р., Ліди Легкун, 40 р., Катерини Швець, 65 р., виводить.
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1. Чорна хмара колотитьса,
Батько з сином розходитьса.2
2. – Ідие, синку, ти від мени,
Чириз теби сварка в мени.
3. Вийшов Ванька за ворота,
Та й став соби, як серота.
4. Їго систра й питаєтьса:
– Куда, братчик, збираїшса?
5. – Тубі, сестро, ни питати Казав батько йти від хати.
6. Озми, сестро, піску жменю,
Посип пиісок по крименю.
7. Коли жито з писку зийде,
Тоди братчик в гості прийде.
8. Нима жита, нима сходу,
Нима брата й ни приходе.
9. Нима й жита, мушка спиела;
Нима й брата – й куля вбиела.

Інакше можна сказати так: у новій, ліричній мелодиці статистично переважають дворядкова музична строфа (яка є попередником музичного періоду) та логіка підрядних (гіпотактичних) відношень між
музичними реченнями (що є інтонаційним аналогом складно-підрядного мовного речення або стислого силогізму).
Зрозуміло, такі форми трапляються і в обрядовому фольклорі.
Але в обрядовому фольклорі такі зразки – пізні за походженням: вони
2
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або “витиснули” з обігу більш ранні, архаїчні форми або належать до
новітніх явищ. Строго кажучи, коли такі викінчені респонсорні мелодії трапляються в обрядових жанрах, їх не слід вважати за архаїчні і справді музично-обрядові. Це – наслідок “модернізації” обрядової
фольклорної мелодики, свідчення “тиску” ліризації на архаїчні пласти.
У ліриці (використовую цей термін як загальник) бачимо те, що
нетипове для календаря: іноетнічні запозичення – і пісень в цілому,
і окремих музично-стильових рис та лексики. Прикладом є пісня “Дунай-рєчку пирийшли”3:

1. Дунай-рєчку пирийшли, на поляні сталі.
Да гей, гей, у-ха-ха! На поляні сталі.
2. Та й недовго – полчаса командіра ждалі.
Да гей, гей, у-ха-ха! Командіра ждалі.
3. Как прієхал командір с своїми войсками.
Да гей, гей, у-ха-ха! С своїми войсками.

Текст позначений білінгвізмами. Пісня за лексикою й музичним
складом, схоже, російсько-армійського походження, виникла в частинах російської армії, розквартированої у Хотинському повіті, до 1917
року. Певно, співалася як стройова і, судячи з тексту, в роки російсько-турецької війни 1877–78 рр. (саме тоді відбулося форсування Дунаю). Форма пісні типова для українського фольклору: приспівні слова з повтореннями останнього сегмента вірша трапляються у баладах
3

Зап. 6 липня 1984 р. в с. Василівка Сокирянського р-ну від Олени Уманець, 74 р.
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і чумацьких піснях. Пісня “Дунай-рєчку пирийшли” цікава тим, що, як
і усі інші рекрутські, солдатські, жовнірські пісні, зафіксовані мною
у Хотинському повіті і на прилеглих землях, належить до живих свідчень асиміляцій, запозичень і новотворів у фольклорі – до явищ, які
мало задокументовані й недостатньо досліджені.
Щодо пісні “Ой над ставом, над ставочком” сестри Марія Продан
та Євгенія Ковтун розповіли: її співали як стройову солдати російської
армії у 1914 р., які стояли в с. Оселівка Кельменецького р-ну.

1. Ой над ставом, над ставочком
Плинуть гуси в три рядоч[ки].4
2. Котра гуся пару має,
До берега припливай[е].
3. А я, бідна, нещаслива,
Без парочки са лишил[а].
4. Або вбийте, розстріляйте,
Або міні пару дай[те].
4
Кожна строфа повторюється двічі, недоспівування (у квадратних дужках) відбувається за другим разом.
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5. Твоя пара за горою,
П’є, гуляє йа з другой[у].
6. Ой застелю білу постіль,
Чи не прийде милий в гос[ті]?
7. Милий їхав, а я спала,
Милий свиснув, а я вста[ла].
8. А я встала та втворила –
Ни той милий, що-м любил[а].
9. Такі очі, такі брови,
Лиш ни такий до розмов[и].
10. Личко ж моє рум’яненьке,
Для кого ти коханень[ке]?
11. Чи попові, чи дякові,
Чи донському козаков[і]?
12. Ни попові, ни дякові,
Ни донському козаков[і].
13. Лишень тому Василеві,
Шо він служить при царев[і].

Стройовою підготовкою займалися фельдфебелі, серед яких було
немало українців. Саме вони навчали солдат стройовим пісням – тим,
яких знали самі. Пісня в селі так сподобалася, що її виконували й малі
діти, які пасли гусей: ходили строєм, “як солдати”, і співали. Так було
й у 1920-ті роки.
Сестри перечули пісню від батьків. Пісня за текстом не пов’язана
з армійською службою – за винятком останньої строфи явно пізнішого походження. Логічно її закінчення мало би відбутися в 12 куплеті,
який у первісній редакції виглядав би так:
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[12.] Ні попові, ні дякові,
Лиш донському козакові.

Можливо, її протоваріант було засвоєно середовищем донських
козаків (власне, російських військовиків) саме з буковинських чи бесарабських співів після анексії цих земель Росією в 1812 році. Подвійне збільшення ритму в другій половині наспіву показове для українського фольклору5.
13-й куплет має штучний і явний “ура-патріотичний” відтінок. Рекрутсько-солдатські пісні Бесарабії й Буковини цінні саме з погляду
запозичення з інших регіонів і свідчать про територіальні мандрівки
вояцьких пісень. Що не дивно: як у російській, так і в австрійській
арміях солдати служили далеко від дому, а, повертаючись, приносили
з собою нові пісні.
Пісня “Ой литіла зазулина” у виконанні Фросини Чорної (83 р.)
нагадує “імпровізацію” на фольклорній основі.

1. Ой литіла зазулина та й сказала “ку-ку!”
Їшов козак від дівчини та й виламав рук[у]. (2)
2. Коби ж міні, моя мамцю, ниділі діждати,
Та й поїдем, моя мамцю, ворожки шукат[и]. 2

5
Порівн. близькі музичні варіанти: Квитка К. Избранные труды. В 2 т. Т. 2. –
М. 1973, с. 173, № 31, 32, 33, а також запис Ф. Колесси “Мала мати єдну доню”
у зб. “Народні пісні з Підкарпатської Руси”. – “Науковий збірник тов-ва “Просвіта”
в Ужгороді, т. 13–14, 1938, № 92.
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3. Ни поможе міні, мамцю, ворожка руката,
Зчарувала мене, мамцю, дівчина й багат[а]. (2)
4. Ни поможе міні, мамцю, четири ворожки,
Лиш поможе сажинь зимні6 ше й четири дошк[и]. (2)
Текст пісні має коломийкову структуру (4+4+6). Типова коломийка ритмізується як “дванадцять вісімок плюс дві чвертки”. Як варіанти існують
також ямбічна ритмізація (див. № 238) та хореїчна (№ 263). Стадіально найдавнішою є парна конфігурація коломийкового ритму, далі – ямбічна, і найновішою буде хореїчна. Можна припустити, що хореїчна ритмізація виникла
не без впливу вальса. Отже, не випадково у наспіві пісні “Ой литіла зазулина та й сказала “ку-ку!” відчувається зближення з народними романсами.
“Вальсовість” проступає в дотриманні квадратної форми музичної строфи
(16 тактів). Останній такт додається як регулярна, постійно дотримувана
пауза.
Як дуже цікава архаїка звучить фрігійський каданс. Не виключено, що
це ладова ініціатива самої співачки Фросини Чорної (83 р.). Вона замолоду була призвичаєна до поширеної в Бесарабії традиції низького ІІ ступеня
в кадансі.
Недоспівування в закінченні строфи вона також робить за звичкою, бо
в такого типу мелодіях заключний склад другого рядка зазвичай мав би доспівуватися у 16 такті на ноту соль. Паузування в 16 такті свідчить про своєрідну виконавську “редакцію” Фросини Чорної у стилі традиції: хоч вона і не
заповнює такт співом, але дотримується квадратної форми, додаючи “мовчазний такт”.

У мене склалося під час запису враження, що співачка варіювала
не мелодію як таку (слід це підкреслити особливо), а структурні фігури: тритоніку на початку (соль – сі-бемоль – до), фригійський каданс
у закінченні, не досить переконливу квінту-сексту всередині наспіву,
і використовувала при цьому третність ритму. Це дуже важливі ознаки
співу-творення, оскільки засвідчують інтуїтивне чуття виконавицею
тих архетипів, які дослідник штучно вичленовує з ритмомелодики.
6

“Зимні”- словоформа “землі”, – тобто, сажень землі, могила.
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Але процес творчості у Фросини Чорної був зворотнім: вона відштовхувалася не від інтонаційних (мелодичних) варіантів, а від “абстрагованих” моделей, які гніздилися в музичній логіці її підсвідомості. Таке
спостереження додає аргументів на користь відомої в теоретичній етномузикології істини: основою і базою довготривалості та варіювання фольклорних творів є структура (“стовбур” музично-фольклорної
форми), тоді як інтонація (мелодика, тембри, динаміка тощо) схожа на
“листя”, яке оновлюється щосезону. До сказаного слід додати ще те,
що в “імпровізації” Фросини Чорної простежувалось дотримання стилю мелодекламації, що може свідчити про спробу співачки полегшити
собі клопіт згадування напівзабутої мелодії не буквально, а за характером – за епікоречитативністю.
Співачка Ганя Демчук вирізняється серед інших моїх респондентів яскравою оригінальністю співочого стилю, дуже своєрідним використанням “дрібних” прикрас. Вона співала мелодію від строфи
до строфи практично без змін, зате рясно оснащувала складоноти
мелізматикою. Але це мелізматика не та, до якої призвичаєний європейський слух. Вона оспівувала складоноту: то коротко (типу форшлага, нахшлага, тремолювання), то розцвічувала ладовий ступінь рясною “мелізматикою”, “орнаментикою” (пишу в лапках, бо суть явища
лиш віддалено може бути так визначена), яка не фіксується нотами
з причин насиченості позаладовими інтонаціями. Їх неможливо нотувати, нічого не дає й уповільнене прослуховування на магнітофоні.
Швидкість ритмічного “биття” основного “ното-звуку” та розкладення його на ряд суміжно-висотних відтінків створює у співові серпанкову об’ємність розспіваних (точніше, “оспіваних”) ладових ступенів.
Нотна фіксація можлива лише у вигляді моделі, де акценти, тремоло,
хвилясті позначки тільки натякають на приховані за ними явища. Цей
стиль Ганя Демчук засвоїла від матері. Але сама вона вже нікому його
не передала7:
7
Записано 29 травня 1985 р. в с. Вороновиці Кельменецького р-ну від Гані Тодорової (Федорівни) Демчук, 66 р.
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1. В Вор’новиці за силом жи явір зелененький.
Виряжався з Вор’новиці хлопець молоденьк[ий].
2. Та як вийшов за ворота й низенько вклонивса:
– Прощай, прощай вся громада, може, с ким сваривс[а].
3. Ой сваривса й ни сваривса, й низенько вклонивса.
Та як вийшов на шлях битий, слізоньками вмивс[а].
4. Прокропляйте й доріжечку, й шоб са й не курила;
Розважайте, браття, неньку, шоб са й не журил[а].
5. Прокропляют дорожечку – й дорожка са курит;
Розважают браття неньку – а ненька все жур[ит].

Надзвичайно колоритна архаїчна ладова структура. Тон ля явно
пізнішого “прохідного” заповнення терції. Без нього вимальовується
інтерплагальне поєднання тритоніки (перша половина наспіву) з тетратонікою при опорі соль. Звук фа – яскрава, інтонаційно вагома субсекунда. Можна ризикнути заглибитися у ще давнішу праоснову наспіву, а саме: тут вчувається щось від інтонації дитоніки соль – фа. Якщо
таку гіпотезу прийняти, тоді шлях ладової еволюції цього наспіву, вірогідно, розпочався у надрах магічних закличок (дитоніка), далі пролягав через трудові чи ранньокалендарні поспівки і, нарешті, загадковим
чином наспів поєднався з пізнім за походженням рекрутським текстом.
Вільність темпу, ритму, висотності, відтінки мелізматики, акцентуації, раптові діафрагмальні “атаки” (легкі “удари”), узгоджені
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з високою технікою голосових зв’язок, – це й багато іншого – питомі складники одиночного стилю, який, на жаль, практично втрачено.
Ганя Демчук зберегла його через особливості натури: вона некомунікабельна, співати в гурті не любить. Ставлення сусідів до неї різне:
одні високо шанують, інші (насамперед любителі новітнього гуртового співу) ставляться навіть дещо іронічно. Останніх більше. І це також свідчення змін у співочій традиції: одиночний спів, навіть такий
високоталановитий, вже зустрічає мало розуміння. При цьому орнаментальна техніка оснащення звуку цілим спектром додаткових “призвуків” безповоротно втрачається. У Північній Бесарабії цей стиль навряд чи перейде в майбутнє століття (спостереження, про які йдеться,
зроблено у 1980-ті роки).
Підсумовуючи характеристику пісень, виконаних старшими жінками, можна її звести до кількох пунктів:
1) вживаються інтонації, близькі до мовних , “оповідальність” ритмомелодики, певна “рубатність” виконання;
2) неширокий амбітус (в основному квінта – секста);
3) переважно одиночна манера співу;
4) часом значна імпровізаційність та яскрава індивідуальність виконання;
5) у ладовій структурі проступають такі риси, як великосекундова
змінність, фригійські звороти.
Для багатоголосся показовий вивід-надбудова над основною мелодією. Суттєве те, що саме в історичній Хотинщині чи не найяскравіше
серед інших регіонів збережено реліктовість унісонно-гетерофонної
будови нижнього голосу, який є основним (див. приклад 1). Поява підголоска практично не зачепила ні структури мелодії (яка проходить
в нижньому голосі), ні ладового боку цілого (повної багатоголосої
фактури).
Варте уваги те, що в нижніх голосах пісень виразно проступають
ознаки так званих “середньовічних ладів” (або церковних, за іншою
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номенклатурою). Особливо тут слід вказати на гіпоструктури з квартовою змінністю устоїв. І чим ближче до нашого часу, тим більше звужується, стандартизується колористика ладової основи: у мелодіях
ХІХ–ХХ століть починає переважати натуральний (еолійський) мінор,
натуральний мажор та з’являються елементи гармонічного мислення
(див. приклад 3, – ввідні тони, рух мелодії, особливо початкових інтонацій, по акордових тонах), прослуховується прихована гармонічна
функційність.
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Новотворчість
(пісенні версії, авторство, міжетнічні взаємини)
В експедиціях та у побуті доводиться стикатися з піснями, виникнення яких можна датувати десь останньою сотнею літ – кінцем ХІХ
та ХХ століттями. Я також записав і видав кілька десятків пісень цієї
останньої хвилі, вони співалися і співаються у селянському та міщанському середовищі й були створені в цих верствах. Ця творчість заслуговує на увагу з погляду змін в естетичних смаках, зростання ролі
авторства в народній творчості та посилення в цій творчості літературно-мистецьких впливів. Ці питання, особливо авторство у фольклорі,
здавна привертали увагу теоретиків мистецтва та фольклористів1. Коротко, з потреб вступу до теми, торкнуся поглядів кількох дослідників.
У статті “Фольклористична спадщина Миколи Лисенка” Климент Квітка розглядає авторство у фольклорі та наводить думки ряду
західноєвропейських науковців, які звертали на нього увагу. Сам
К. Квітка дотримувався погляду, що первісні зразки, пізніше розгалужені у варіантах, належать безіменним авторам, зокрема представникам освіченого середовища: “Селянська вокальна музика складається
з зазначеної спільної брили [з освіченим прошарком] і, крім того, зі
співів архаїчних, що в даному часі не мають ширшого обігу поза селянством, але за давніх часів імовірно так само були всенародні і почасти теж поширилися в масах від верхів. Перехід верхніх верств до
чужої мови й давніше, як за нашого часу, не визначав відвертання від
народної пісні; користуючись чужою мовою для інших потреб, давні
освічені люди могли творити українською мовою пісні, що ставали
всенародними”2.
Я також порушив ряд питань авторства у передмові до збірника “Український
обрядовий фольклор західних земель” // Уклав А. Іваницький. – Вінниця, 2012. Друга
половина вступної статті “Світоглядні, індивідуально-продуктивні та колективно-охоронні чинники ґенези фольклору”, с. 37–62.
2
Квітка К. Фольклористична спадщина Миколи Лисенка // Квітка К. В. Вибрані
статті. Ч. 2 / Упоряд. та коментарі. А. І. Іваницького. – К., 1986, с. 34. Вислів “чужа
1
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К. Квітка наводить думки англійського вченого У. Р. Голідея та
угорського композитора й етномузиколога Бели Бартока, які дотримувалися такого ж погляду. Останній, пише К. Квітка, “...сумнівається,
щоб селяни були здатні до творення зовсім нових мелодій як індивіди, але до перетворення мелодій селяни мають не тільки здатність, ба
й великий нахил, – і в масі, і як індивіди”3. Такого ж погляду на колективне та індивідуальне у фольклорі тримався Петро Богатирьов, який
з метою уточнення фактору колективності обговорював поняття “колективної цензури”. У ролі цензора виступають громадські смаки та
їхні місцеві прояви.
Усна народна творчість заснована на використанні системи сталих
образних та композиційних засобів. У поетиці фольклору застосовується поняття постійних епітетів, віршова форма систематизується
у вигляді складочислових структур; ареальні й типологічні музичнофольклористичні дослідження виконуються з застосуванням моделей
ритмоструктури. Існування такої невластивої для писемної творчості
типології й композиційної структури обумовлює своєрідність, стійкість та довготривалість фольклорних стилів та утворів. На ці формотворчі підстави спирається “колективна цензура”4. Кожен твір, що
потрапляє до фольклорного середовища, мусить відповідати традиції: або засвоюється, допрацьовуючись у варіантах, і проходить таким
чином відповідну “цензуру”, або відкидається. “Для фольклористики, – наголошує П. Богатирьов, – суттєвим є зовсім не позафольклорне походження і побутування джерел, а функція запозичення, відбір
і трансформація запозиченого матеріалу”5 (курсив мій. – А.І.).
У фольклорі поруч із традицією протягом останніх століття-двох
постав напрямок новотворчості, де використовуються композиційні
мова” поновлено за першодруком. У “Вибраних статтях” його було замінено радянською цензурою на “іншу” та “другу”.
3
Там само, с. 35.
4
Богатырев П. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П. Г.
Вопросы теории народного искусства. – М., 1971, с. 375–376.
5
Там само, с. 377.
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засоби поетики й музики, властиві європейській писемній культурі.
За досконалістю рівень творів (насамперед пісень) цього напрямку, на
загальну думку, поступається старій фольклорній традиції. Німецькі
етнологи ввели поняття “зниженого культурного фонду” (“gesunkenes
Kulturgut”)6. Так характеризується новотворчість, де авторство перетинається з природою масових пересічних смаків. Відомості про авторство записувач іноді з’ясовує. Але при цьому вони (цілком у згоді
з усною традицією) можуть не тільки містити правдиву інформацію,
але й набувати ознак легенди. Такби мовити, бажане видається за дійсне: як у думці самого “автора”, так і його оточення іноді відбувається
несвідоме ототожнення власне творчості з явищами “редагування”,
принагідного запам’ятовування, іноетнічного запозичення (зокрема,
з перекладами та переспівами)7.
Хоч більшість пісень “зниженого культурного фонду” за складом, походженням чи художністю стосовно традиційного фольклору
є марґінальним явищем, вони окреслили власний естетично-етичний сегмент у людських потребах. Новотворчість, зокрема, підказує,
куди еволюціонують народні смаки, що приваблює сучасний простий, насамперед сільський і міський люд. Врешті, прикметно й таке:
через новотворчість смаки частини народу опираються зовнішнім
нав’язливим впливам; нещодавно – радянській масовій пісні, зараз –
телевізійній поп-культурі, яка, за окремими винятками, уся відповідає
рівневі “зниженого культурного фонду”.
Фольклорні новотвори належать до сфери справжніх зразків самодіяльної творчості в області колективного несвідомого: з одного боку,
це напівсирові спроби чуттєвого висловлення, з іншого – запозичення
Там само, с. 376–377.
До нашої теми не є дотичними авторські “усні газети” Карпатського регіону
(у гуцулів, румун, словаків). Їхній тематиці властивий документалізм, типові музичні
рецитації спираються на “гуцульський голос”. “Усні газети” не мають жодного зв’язку
з європеїзованою новотворчістю. Це єдиний жанр фольклору, де оприлюднення авторства є визнаною та свідомою нормою. Див.: Співанки-хроніки. Новини /Упоряд.
О. І. Дей, С. Й. Грица. – К., 1972.
6
7
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та переробки писемно-авторських творів. Показово, що більшість
останніх у вигляді джерел для секундарної творчості, як правило, не
належать до взірців високої поезії чи музики: поступаються як традиційному фольклору, так і високо-професійним творам. Зокрема,
“Їхав козак за Дунай”, “Взяв би я бандуру”, “Чорнії брови, карії очі”
тощо – не шедеври. Воднораз вони міцно прижилися і вже двісті років
(окремі й більше) не лише побутують, але й до певної міри створюють
образ українського музичного фольклору (як “Очи черные” чи “Коробейники” – образ фольклору російського) у свідомості зовнішнього
світу. Пояснюється це тенденцією зближення східнослов’янських та
західноєвропейський культур і смаків.
Збірник “Історична Хотинщина” містить 40 новотворів, розспіваних переважно в повоєнний час – від 1940-х до 1980-х років8. Чотири пісні (№№ 301–304) торкаються дівочої долі. Дві з них близькі до
баладної тематики: “Ой у полі вітер віє” (№ 301) – алегорія “дівчина
= калина”; “Повіяв вітер” (№ 304) – про дівчину, що залишилася з нешлюбною дитиною. Значна частина змісту новотворів стосується невдалого кохання, розлуки та дівочої недолі. Така тематика не випадкова. Унаслідок колгоспного зруйнування інфраструктури села молоді
хлопці докладали всіх зусиль, щоб перебратися до міста. Одну з небагатьох таких можливостей надавала армія: після демобілізації значна
частина хлопців у село не поверталася.
Мелодика значної частини пісень заснована на вальсових ритмах.
У багатоголоссі використовуються показові для сучасної народної гуртової стилістики октавні розходження голосів, особливо в кадансах.
Зразки новотворчості, як говорилося, поступаються за музичними та
поетичними рисами старій традиційній фольклорній ліриці. Але сьогоденний зміст, осучаснена музична форма, доступний хоровий склад
забезпечили новотворам стійке місце в побутовому репертуарі повоєнного часу.
8
Іваницькій А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне дослідження.
Збірник пісень.– Вінниця, 2007, №№ 280–320.
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Подам для прикладу типовий зразок. Серед новотворів це вдала
пісня-алегорія: калина – то дівчина та її доля9:

1. Ой у полю вітер віє,
В річкі тихая вода.
Ти скажи, скажи, калино,
Як попала ти сюда?10
2. Якось ранньою весною
Гарний хлопець проїжжав,
Довго мною любувався,
А потом з собою взяв.
3. Обіщав мене, калину,
Посадить в своїм саду.
Ни довіз – у полю кинув,
Думав, що я пропаду.
4. А я землі са вхопила,
Стала в полю проростать
І назавжди залишилась
Одинокою стоять.

Там само, № 301. Записано 10 серпня 1986 р. від гурту в с. Олексіївка Сокирянського р-ну Чернівецької обл. Заспівує Лідія Брагуш, 51 рік.
10
3–4 рядки співаються двічі.
9

126

Звід другий Нариси за польовими обстеженнями
5. Трактористи в полю орють,
Гарну пісню співають,
Тонких гілок ни ламають,
Цвіт мій білий бирижуть.

Варіанти поширені, я чув досить близькі в Оселівці, Вороновиці
Кельменецького, у Волошковому Сокирянського району. У минулих
експедиціях вони траплялися і в інших областях України. Дактилічний
та хореїчний вірш, вальсовий ритм, паралельно-змінний мінор вказують на зближення нової фольклорної течії із сучасною європейською
технікою піснескладання.
Пісню “Ой у полю вітер віє” жінки співали з глибоким почуттям.
Безіменний автор (авторка), на відміну від професійних творців масової пісні, знайшов засоби образності, які відповідають душевній потребі сучасного сільського жіноцтва.
Близька до фольклорного складу пісня про кохання “Шо то в полі
зашуміло”. Вона є самостійним і по-своєму довершеним твором, хоча
за поетикою поступається традиційній ліриці11:
1. Шо то в лісі зашуміло,
Й зашуміло, загуло:
Я дивлюса – то машина
На кирницю держи путь12.
2. С той машини вийшов шофир,
Гарний хлопиць молодий:
– Ти дівчино, ти красіва,
Дай напитиса води.
3. Ти дівчино, ти красіва,
Дай напитиса води.

Зап. 6.08.1986 р. від гурту в с. Волошкове. Сокирянського р-ну. – Іваницький А. І. Історична Хотинщина, № 303, там же мелодія.
12
3–4 рядки співаються двічі.
11
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Покажи мня путь-дорожку
Чериз річку провиди.
4. Путь-дорожку й показала,
Чериз річку провила.
Як машина від’їждяла,
Горко й плакать начала.
5. Ти машина, ти красіва,
Розинові колиса,
Куда милого завезла,
Й завизи мине туда.

Ранні варіанти цієї пісні виникли в ХІХ столітті і належать до рекрутських13. Сучасні зразки – це вже їхні переробки. Замість колишньої “залізної машини” – паровоза, тут – “розинові коліса” (автомобіль). Протягом столітнього життя пíсні незмінною залишається
ритмічна форма iq q q, яка є найважливішою музично-типологічною
складовою, притаманною протоваріантові.
Три трагічні пісні – “Було в лісі в сорок першім” (№ 305), “Ой куплю чорну я хустину” (№ 306), “На горі стоїть хатина” (№ 307) – відгомін 2-ї світової війни. Дві перші з них – репертуар фольклорного ансамблю с. Рукшин, керованого Ніною Ставчанською. Парадоксально
те, що пісні було включено до репертуару, як радянські.
Одна зі згаданих пісень – “На горі стоїть хатина” (№ 307) – “інвалідська”, про смерть матері та самогубство каліки-військовика. Вислів інвалідська я чув від пасажирів приміських поїздів у Дніпропетровській області на початку 1950-х. У повоєнні роки було поширеним
явищем, коли інваліди війни ходили по вагонах (інколи з гармошкою)
13

Пісня “Ти, машина, ти, залізна”:
Подай, мати, стакан рому,
Бо я їду до прийому...

Українське народне багатоголосся /Упоряд. З. І. Василенко та ін. – К., 1963. – С. 85.
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і співали гірких пісень про долю солдат, матерів, вдів. Звучали також
перетекстівки “Огонька” (“На позицию девушка провожала бойца”),
“Катюші”, “Синього платочка”, частівки, але найчастіше співчуття пасажирів викликали пісні про долю людей, скалічених війною.
Окремий різновид сучасної творчості становлять гумористичні перетекстівки. В “Історичній Хотинщині” їх подано під №№ 309–312,
315. Перетекстівка переводить відомий текст (як правило, ліричний)
у площину комічного. Основою перетекстівок є народні пісні, побутові романси, авторські твори. Підставою перетекстівок є популярність
першоджерела, мелодія й текст якого “на слуху”. І виникає несподівана контроверза, що й породжує ефект комічного. Лірична музично-текстова основа оригіналу розчленовується: мелодія залишається,
а текст набуває протилежного емоційно-змістового забарвлення. Наприклад, пісня “Час рікою пливе, як зустрів я тибе” дістала профанне
(гумористичне) переосмислення14:
Час рікою поплив, де ж ти, милий, ходив?
Сподівалась, що ти на роботі.
Я по воду пішла і в калюжі знайшла, –
Та впізнати тебе було годі...

Також в експедиції довелося зіткнутися з явищами запозичення
перетекстівок із друкованих джерел, зокрема журналу “Перець” (так
стверджували співаки):
На камені ноги мию ще й помила ручки.
Нима мого миленького, не несе получки...

Траплялися також сатиричні переосмислення авторських творів. Як показовий приклад, подаю перетекстівку “Гроші були і нима”
(№ 315 в “Історичній Хотинщині”), записану мною в Чернівецькій області. Текст, перебуваючи в санаторії, склала Олександра Гончар під
впливом поведінки одного з відпочиваючих.
14

Іваницький А. І. Історична Хотинщина, оригінал № 295, перетекстівка № 309.
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Зразок вартий уваги як приклад до процесу, техніки, стимулів виникнення багатьох пісень, які іноді могли ставати народними: адже хтось
колись перший говорив “А”, а далі, коли пісня приживалася, відбувалася
колективна шліфовка. Конкретно пісні “Гроші були і нима” довга доля
навряд чи судилася. Але річ не в цьому: сліди таких явищ в польовій
практиці фольклористів дуже рідкісні, тому вони варті обговорення.
Мелодія пісні належить молдавському естрадному композитору Михаю
Долгану. Молдавський оригінал тексту написав Н. Криммерман. Але
оскільки він виїхав з СРСР, аби не згадувати емігранта, автором слів
після певних переробок було призначено Андрія Стримбану15.
Перший рядок тексту А. Стримбану молдавською мовою звучить
у російській транскрипції як “Ымь шоптеште инима” (“Мені шепоче
серце”). Безперечно, звуковий збіг молдавського слова “инима” підштовхнув Олександру Гончар до створення українського словосполучення “і нима”. Так виник початок української перетекстівки: “Гроші
були і нима”16. Цей зразок вказує на імпульси, які спонукають виконавців-авторів до перетекстівок, а нерідко – й до оригінальної творчості.
Матеріали моїх польових записів засвідчують ще дві сторони “авторства”. Перша – це творчість у стилі фольклорної поетики й ритмомелодики. Дві пісні Ніни Ставчанської – “Ой там в гаю зелененькім”
(№ 319) та “На городі грушка” (№ 320) цілком занурені в традицію,
хоч авторка й навчалася в культурно-освітньому училищі (не закінчила за сімейними обставинами). Наука ніскільки не зашкодила її чутливості до фольклору:

15
16
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Це ще один – ідеологічний бік авторства на додачу до тих, які розглянуто у статті.
За ці відомості дякую докторові мистецтвознавства Ярославу Мироненку.
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1. На городі грушка, на городі дичка,
Люблю три Івана, хоч я й невеличка.
Гей-я, гой-я! Хоч я й невеличка.
2. Одного любила, другого кохала,
А третього Івана я причарувала.
Гей-я, гой-я! Я причарувала.
3. Люби ня, Іване, най тя лихо мучить,
Ніхто нас із тобою повік не розлучить.
Гей-я, гой-я! Повік не розлучить.
4. Іване, Іване, як будемо жити, –
Що я люблю спати, а ти любиш пити.
Гей-я, гой-я! А ти любиш пити.

У пісні використано відому у фольклорі форму з репризним повтором тексту, коли при повторенні співається другий сегмент 2-го вірша, а замість першого сегмента вставляються приспівні слова “гей-я,
гой-я”. Ритмічна форма для Бесарабії нетипова (зокрема, й ритм 1-го
сегмента iq q q iq). У пíсні простежується комбінаторика козачково-гопакового типу (чергування музично-ритмічних дактилів q iq,
анапестів iq q, спондеїв q q) – ритми, властиві загалом українському
фольклору, в тому числі й Закарпаття. Ніна Ставчанська в даному разі
стилізувала свій твір під козачково-гопакову традицію, воднораз використавши типові для Закарпаття ритмо-мелодичні інтонації. Пісня,
отже, є наслідком перебування на відпочинку в тих краях. Пісні Ставчанської підтверджують, що одним із репертуарних джерел фольклору
була і залишається творчість обдарованих індивідів за законами дотримання традиції – як поетичної, так і музичної.
Я спитав Ніну Ставчанську: “Як ви створюєте свої пісні?” Вона
відповіла: “Стою на автобусній, чи йду вулицею – і співаю тихесенько,
в думці. Слово за слово – і пісня готова”. Тобто, творення спонукається не інтелектуально-вольовими завданнями, а йде від внутрішньої
потреби. При цьому (що природно) вона користується фольклорними
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блоками – образними зворотами мелодики й поетики фольклору. Її
твори майже не відрізняються від власне фольклорних. Це стилізація
цілком органічна.
Зовсім інший (модерний) бік “авторства” бачимо в піснях Флоріки
Томчин. Це цілком “українсько-італійська романсовість”, що склалася ще в старосвітських співах дрібномаєткового дворянства і провінційного українського духовенства ХVІІІ – ХІХ століть, і яка знайома
нам з пісень Семена Климовського, Михайла Петренка, Костянтина Думитрашка, невідомих авторів на зразок “Місяць на небі, зіроньки
сяють, тихо по морю човен пливе”17 або чудових старосвітських мелодій з “Наталки Полтавки” Івана Котляревського.
1985 року в селі Млинки Хотинського району в мене сталася зустріч з піснею “Тумани німії по полю гуляють”. Я запитав, звідки відома ця пісня? Співачки Марія Николюк та Лідія Федоруца відповіли,
що “пісня з’явилася в селі недавно”18.

17
18
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Українське народне багатоголосся. – С. 468.
Іваницький А. І. Історична Хотинщина, с. 476–478.
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1. Тумани німії по полю гуляють,
Тумани ни хочуть послухать мене.
Тумани, тумани, вірніть міні маму,
Чого й моя мама й до мене не йде?19
2. Два роки я мала, як ти помирала,
І я на могилу квітки принесла.
Чи чуєш ти, мамко, голубко рідненька,
Як плаче-ридає сирітка твоя?
3. З тих пір мене, мамо, ніхто й не голубить,
Ніхто не ласкає так ніжно, як ти,
Ніхто не причеше, не приголубить,
Вернися, рідненька, й побачиш це ти.
4. А роки проходять, а роки минають,
Пора вже дівчині ставать під вінець,
Прийди ж, моя мамко, голубко рідненька,
Покладь на голівку зелений вінець.
5. Прийшла на могилу з своїм нареченим,
На коліна впала: «Матусю моя!
Чи гарний віночок на моїй голівці,
Чи гарнеє плаття, що я одягла?»
6. Могила не баче, могила не чує,
Не хоче до мене й слова сказать.
Скажи ж мені, мамко, голубко рідненька,
Як маю без тебе за стіл я сідать?
7. Тумани німії по полю гуляють,
Тумани не хочуть послухать мене.
Тумани, тумани, якщо взяли маму,
Якщо взяли маму, – візьміть і мене!
19

3–4 рядки співаються двічі.
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З піснею далі були пов’язані дві несподіванки. 22 квітня 1989 р.
у Будинку композиторів у Києві виступали запрошені мною співаки із
с. Топорівці Новоселицького р-ну. Серед іншого в концерті було виконано пісню “Знов темнішають ночі” (“Історична Хотинщина”, № 318),
автором якої співаки визнавали Флоріку Томчин (1949 р.н., освіта 7
класів. Працювала у колгоспі на фермі в с. Топорівці). У розмові, неочікувано для мене, пíсні “Тумани німії по полю гуляють” було також
приписане її авторство.
А зовсім нещодавно, коли ця стаття вже готувалася до друку, історія пісні “Тумани німії по полю гуляють” дістала продовження. Колега
з відділу фольклористики ІМФЕ Людмила Іваннікова, кандидат філологічних наук, переглядала збірник “Історична Хотинщина” і сказала
мені, що пісню “Тумани німії по полю гуляють” чула в шкільні роки
(на початку 1970-х) у рідному селі Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області. На клубній сцені її співала дівчинка років
10–11-ти, Віра Манжонс, причому російською мовою. Подаю уривки
тексту, які запам’ятала відтоді Л. Іваннікова:
Туманы немые гуляют по полю
И будто не слышат сиротки слова:
– Ах, мама родная, услышь, дорогая,
Услышь, как рыдает дочурка твоя.
Стоит одиноко девченка лет восемь
И тихо по детски маму зовет:
– Туманы, туманы, скажите, где мама,
Чего моя мама ко мне не идет?
Мне было лет восемь, когда умерла ты...
..................................
Туманы, туманы, верните мне маму,
Отдайте мне маму, маму мою...
(інші слова забулися)
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Дівчинку навчила цієї пісні піонервожата, яка приїздила із Старокостянтинова: у селі пісня не побутувала. Мелодію, яку співала дівчинка, Л. Іваннікова запам’ятала: музика не відрізняється від записаної мною з українським текстом “Тумани німії по полю гуляють”.
Наспів побудовано на численних секвентних ланцюжках і тому легко
лягає в пам’ять.
Поетика російського тексту менш досконала, аніж українського.
Це, однак, не може вважатися аргументом для вирішення питань: який
з двох текстів був, обережно кажучи, першоджерелом? І яку роль у поширенні (чи співучасті у створенні) пісні брала Флоріка Томчин?
Серед творів, зарахованих мною до пісень-романсів, для продовження розмови про можливі запозичення й “мандрівки в часі та просторі”, у тому числі міжнаціональні, варта розгляду пісня “Горіше, горіше, горіхове зерня”20:

1. Горіше, горіше,
Горіхове листя.
Любив я дівчину, як мати дитину,
Та наверно їй покину.21
2. Світи, ясин місяць,
На всю темну нічку, –
Іваницький А.І, Історична Хотинщина, № 284. Зап. 16.08.1985 р. у с. Рукшин
Хотинського р-ну від фольклорного гурту Ніни Ставчанської. Заспівує Вєра Кушнір.
21
3–4 рядки співаються двічі.
20
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Нехай переплину, нехай перелечу
До милої бистру річку.
3. Бистру річку допливаю,
Вже й про милу споминаю:
Десь тут моя мила, голубонька сива,
В чужім краю пропадаї.
4. Ввійшов я до сіней,
Вечеряти сіли.
Лиш моя миленька, голубка сивенька,
Вечеряти не сідаї.
5. Сидить край віконця,
Дитину колиши,
Дитину колиши, дрібні листи пиши,
З соловейком розмовляї.
6. – Соловейку-братие,
Порадь, що робити:
Дитина маленька, хатина старенька,
А сама я молоденька.
7. – Ой мила ти, мила,
Чом ти постіль не стелила?
– А я не стелила, бо мені не мило,
Бо я з тобою посварила.
8. – Ой мила ти, мила,
Чим я тебе перепрошу?
Чи медом, чи вином, чи яблучком винним,
Чи горілкою гиркою?
9. – Я меду не хочу,
Яблучко покочу,
Лиш дай міні тої горілки гиркої,
Що я пила та ще й хочу.
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Манера співу відзначалася “камерністю” з дещо окультуреним виконанням: зокрема стишення (diminuendo) в кадансах, м’якість звучання, точність ритмічного ансамблю. Позначився певний вплив Ніни
Ставчанської, як ведучої співачки і керівника ансамблю. Показово, що
у виконанні цим гýртом традиційних, особливо обрядових пісень, такого немає. Але це проступає в жанрах, якоюсь мірою “європеїзованих” або близьких до такої традиції. Наспів пісні “Горіше, горіше” має
значне поширення також з іншими текстами22.
За основними мелодичними, ладовими й ритмічними зворотами
мелодія однозначно споріднена з наспівом російської пісні “По Дону
гуляет казак молодой”. Зважаючи, що фактура наспіву належить до
кантового стилю (гармонічно-функційний склад, закінчення на терції,
стрічкова терція з підтримкою баса на домінанті) і що усі ці ознаки
властиві подільсько-буковинсько-галицькій традиції, – є підстави припускати, що для тексту “По Дону гуляет казак молодой” було використано варіант поширеного на цих землях наспіву українських романсівновотворів23. Мелодія емоційно відповідає саме змістові пісні “Горіше,
горіше, горіхове листя” (хоч ця думка може бути суб’єктивною).
Ще на початку ХХ століття (тим більш – раніше) встановлення авторства утруднювалося багатьма причинами, і серед них
Див. близький за наспівом варіант “Світи, місяченьку, най перейду річку” з Івано-Франківської обл.: Українське народне багатоголосся / Упоряд. В. Василенко та
ін. – К., 1963, с. 157.
23
У збірнику “Русские народные песни” (М., 1957) пісня “По Дону гуляет казак
молодой” вміщена в рубриці “Новые народные песни”, с. 445 (у примітках зазначено:
“Зап. в 1920-х годах А. М. Новиковой в Тульской обл.). Відомий наспів див. у збірнику: “Русские народные песни” (сб. 3-й, 1937. Це, очевидно, перша публікація). Не
виключено, що український наспів було запозичено російськими солдатами в роки
першої світової війни, зокрема при окупації Галичини після недоброї пам’яті “брусилівського прориву” 1916 р. Могли, звичайно, бути й інші шляхи “взаємообміну”. Але
одне не викликає сумніву – те, що мелодія пісні “По Дону гуляет казак молодой” була
запозичена із західних областей України. За це промовляють викладені вище спостереження й музикознавчий аналіз, а також наявність варіантності в українських музичних версіях, чого позбавлена російська пісня.
22
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найсуттєвіша – що в народі авторство частіш усього не усвідомлювалося. До того ж громадська (колективістська в основі) мораль селянства ставилася до заяв про авторство несхвально (виняток – вище
згадані у виносці 7 карпатські “усні газети”). “Приховування”, такби
мовити, авторства я спостерігав навіть наприкінці ХХ століття в Поліссі, на Хотинщині. Не виключено, що співачкам-авторкам могло
бракувати віри в оригінальність власних пісень (що в деяких випадках
відповідає дійсності).
Аспект соціологічної проблематики народної творчості, розглянутий зараз, перебуває в тісному зв’язку з новотворчістю європеїзованого стилю. Він вартий ретельної наукової уваги, оскільки на підставі
залучення нових фактів дозволяє продовжувати розмову й поглиблювати уявлення про колективне й індивідуальне та міжнаціональні взаємини у фольклорі24.

24
Серед обрядового фольклору випадки міжнаціональних запозичень доволі рідкісні. Але в ліриці, особливо європеїзованій за складом, поширені. Для прикладу, мелодія “Їхав козак за Дунай” у Німеччині стала основою ліричної пісні про кохання,
в Угорщині її пристосували до жанру чардаша. Ширше див.: Нудьга Г. Українська пісня в світі: дослідження. – К., 1989, 535 с.
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Слідами записів Сергія Венґрженовського – Миколи Лисенка
Однією з підстав обстеження Північної Бесарабії було бажання перевірити припущення К. Квітки, що пісні, опубліковані М. Лисенком
без паспортів у його 7-му випуску “Збірника українських пісень” (К.,
1911), вірогідно, були записані наприкінці ХІХ століття земським статистиком С. Венґрженовським. Той працював у колишньому Хотинському повіті Бесарабської губернії (територія сучасних Хотинського,
Кельменецького, Сокирянського, Новоселицького районів Чернівецької області та трьох прилеглих районів Молдови – Окницького, Бричанського, Дондюжанського). Записи С. Венґрженовський передав
М. Лисенкові1.
Отже, ставилося завдання знайти варіанти пісень до 7-го випуску збірника
М. Лисенка, зробити їхній аналіз, порівняти з нотаціями Лисенка і, по змозі, окреслити географічну територію походження
пісень 7-го випуску2. Тепер подаю відомості про наслідки пошуків та аналізу.
1.Тематика. У збірнику М. Лисенка
представлено наступні тематичні й жанрові групи3: пісні побутові (№№ 1, 7–12, 23,
32, 38, 39); про кохання (№№ 2, 14, 16, 18,
Микола Лисенко
1
Напевне, лише тексти. У фондах ІМФЕ мелодій при рукописі С. Венґрженовського немає.
2
У виданні М. Лисенка “Збірник українських пісень”, вип.. 7, К., 1911 р. міститься 42 пісні. Але в рукописі, що зберігається в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (фонд 24 – 5/69), міститься 43
тексти (усі без мелодій). Нумерація не сходиться зі збірником М. Лисенка. Пісня “Ой
з-за гори буйний вітер віє” (№ 35 за рукописом) до збірника 1911 р. М. Лисенком не
включена.
3
Далі номери пісень за збірником М. Лисенка 1911 року.
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19, 22, 24); балади (№№ 4, 15, 20, 25, 27, 31); лірницькі (№№ 40, 42);
рекрутські (№№ 35, 36, 41); до пританцівок (3,6,13, 17, 26, 29, 30); по
одній пісні: чумацька (№ 34), наймитська (№ 37), романс (№ 28), напливові (можливо, український варіант російської “карагодної” типу
“пара періодичностей”, № 21), весільна (№ 5). Усього 42 пісні.
Опитування інформантів проводилося
за текстом: співакові пропонувався зміст
(про що пісня), або інципіт, або зачитувалася строфа (іноді – дві, три і більше).
Коли співак пригадував слова (траплялося,
це була не перша, як в Лисенка, а друга,
третя строфа), йому пропонувалося співати. Жодного разу співакам не озвучувалися мелодії зі збірника М. Лисенка. Текст
читався, як правило, один раз. Майже всі
співаки реагували на слова дуже жваво,
з інтересом, нерідко висловлювали схвалення, а то й захоплення змістом, співчували драматичній долі персонажів. Показово, що найбільш щира й безпосередня реакція виникала
з боку старших жінок – віком десь за 70 років. Молодші (30–60-ти
років) слухали стриманіше, хоча також з немалим інтересом.
Із 25-ти пісень, що були знайдені (від загального числа 42-х пісень), 24 було записано у Сокирянському районі Чернівецької області4. При цьому на село Селище Сокирянського району припадає 19
У 2-му випуску матеріалів “Конференції дослідників народної музики Червоно руських земель” /Упоряд. Б. Луканюк. – Львів, 1991) я опублікував повідомлення
“Експедиції на Північну Бесарабію” (с. 15–18), де подав перші орієнтовні відомості
про наслідки експедиції слідами С. Венґрженовського – М. Лисенка. Між цифрами,
що подаються зараз, і поданими там є розбіжності. Причина така: на час виступу на
конференції не всі матеріали мого архіву було опрацьовано, не було вирішене також
питання, яким чином ставитися до дефектних записів та недосконалого виконання.
Статистику, що подається зараз, слід вважати остаточною за результатами проведеного польового обстеження. Вона є наслідком зосередження уваги виключно на проблемі
Лисенкового 7-го випуску “Збірника українських пісень”. Повідомлення ж на Другій
4
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варіантів (від Докії Писларь, 75 років). 13 варіантів з с. Василівка того
ж району (5 з них не повторюють репертуару Д. Писларь). У Кельменецькому районі трапилося 9 варіантів, у Бричанському районі Молдови – 2, в Окницькому (Молдова) – 1.
Загалом, рахуючи також не подані в теперішньому збірнику повторні варіанти моїх польових записів та дві пісні зі збірника “Пісні
Буковини” (К., 1990. Упоряд. А. Ф. Яківчук. С. 155, 207), засвідчено
(з повторами) 61 варіант (текстові й музично-типологічні паралелі до
збірника М. Лисенка 1911 р.).
Не трапилися мені під час експедицій пісні зі збірника Лисенка:
романс (№ 28), напливові (№ 21), лірницькі (№№ 40, 42). Вони відійшли в небуття, певно, через неорганічність для селянського побуту,
а лірницькі ще й через заборону владою та зникнення старцівства.
Не трапилися також: про кохання (ревнощі – № 2, мрії про побачення – № 16, замилування дівчиною – № 19), побутові (скарга на злидні – № 7, чужинá – № 33, жінка-п’яниця – № 38), балада (нешлюбна
дитина – № 25), танцювальна (передирки дівчини й хлопця – № 26),
рекрутські (№№ 36, 41). Усього не віднайдено 145.
Отже, мною засвідчено 25 варіантів та два варіанти є в збірці “Пісні Буковини” (с. 155, 207) – всього, отже, 27 із 42-х у Лисенка. Це становить 64 %. Записи з Хотинського повіту – 60 %, записи з села Селище (19 варіантів) – 45 %. Останні дві цифри працюють на користь
гіпотези К. Квітки, що записи було зроблено С. Венґрженовським таки
в Хотинському повіті, де він працював земським статистиком. А ще
точніше – певно, в селі Селище. Принаймні, так говорить статистика. На жаль, статистика, як відомо, з різних причин припускається
конференції торкалося й інших питань і наведені там цифри варіантів були попередніми.
5
Пісня “Ой з-за гори буйний вітер віє” (№ 35 в рукопису С. Венґрженовського)
у збірнику М. Лисенка відсутня. Є у збірці “Пісні Буковини” (С. 155). Але це запис з
“австрійської Буковини” – з Вижницького району. Отже, хоч Буковина не була тоді під
Росією, кілька зразків у колекції С. Венґрженовського мають походження з “австрійських земель”. Поясненням може бути міграція пісень.
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помилок. Тому не наполягаю на останньому твердженні, а висловлю
його як досить обґрунтовану, але все ж гіпотезу.
Зафіксовані мною варіанти розподіляються на дві групи: повноцінні та дефектні. До дефектних віднесено ті, де люди співали невпевнено, з помилками, або згадували не більше 1–3-х строф. Це: до пританцівок (№№ 3, 6, 13, 17, 29, 30), побутові (№№ 11, 12, 39), про кохання
(№№ 22, 24), наймитська (№ 37). Повноцінні: побутові (№№ 1, 8–10,
32), балади (№№ 4, 15, 20, 27, 31), про кохання (№№ 14, 18)6.
Дефектне виконання (як і повне забуття), за моїми спостереженнями, пов’язане із згасанням у регіоні інтересу до певної тематики. Це
насамперед (номери за М. Лисенком): нелюбий чоловік (№ 11), ледача
жінка (№№ 6, 13), несміливе кохання (№ 24), відпрошування погуляти
(№ 29), недоля (№ 37), родинні незгоди (№№ 12, 39).
Зміст повноцінних варіантів: лихий чоловік, тяжка жіноча доля
(№№ 9, 10, 32), мати чи сестра на перешкоді закоханим (№№ 18, 31),
нешлюбна дитина (№№ 15, 20). Неважко помітити, що ця тематика залишається болючою й зараз, тоді як тематика дефектних пісень (нелюбий чоловік, наймитування, свекруха і невістка, залицяння, розваги) частково втратила актуальність у її колишньому розумінні: одні
теми зовсім зникли (наймитування), інші набули відзнак, далеких від
старого побуту (як, наприклад, розваги – немає вечорниць, вуличних
танців; невістка зараз, як правило, не живе зі свекрухою; змінилася жіноча й дівоча доля тощо).
2. Музична типологія. Із мелодій, записаних до текстових варіантів зі збірника М. Лисенка, мелодична тотожність є лише до № 17,
достатня близькість – до № 39; збігаються окремі інтонаційні звороти
у № 13; відносна схожість до № 37. Отже, 4 зразки. Але, як відомо,
мелодія – найбільш нестабільний, варіабельний складник фольклорної
пісні. Вона підлягає швидким змінам у часі (нерідко за 100–200 років – до невпізнання).
6
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З погляду ритмоструктури (яка є незрівнянно стійкішим за мелодію елементом форми) порівняння моїх записів з публікацією Лисенка
виявляє такі ступені спорідненості (за її убуванням):
а). Ідентичні – №№ 1, 3, 4, 6, 9, 11, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 37, 39.
б). Еквівалентні – де базова модель видозмінюється через ретардації (розширення) окремих складонот. Наприклад, основа e e e e дає
q e q e або e q e e тощо. Це №№ 5, 8, 10, 12, 15, 18, 23. Ідентичні та
еквівалентні варіанти наспівів засновані на спільності ритмічної та
складочислової форм.
в). Дивергентні варіанти наспівів з моїх записів утворюють стосовно Лисенкових окремі музично-ритмічні типи. Це №№ 14, 24, 27,
29, 31. Найчастіше змінюється ритміка в музичних сегментах; найстабільнішою виявляється складочислова форма вірша. Перерозподіл
тривалостей у сегментах здійснюється за допомогою комбінаторних
прийомів. Наприклад, ось як перегруповуються тривалості в аналогічних (за місцем у строфі) сегментах:7
№№

У Лисенка

№№

У моїх записах7

1

iq q. e | iq h

224

iiiq | iq h

14

qhqq|qhqq|qhqqhh

252

iq q q | iq q q | q q iq q h

29

iq q q | iq q q | iq q q | iq q q

127

iiiq | iiiq | iiiq | iiiq

31

iiiq | q q q q

175

iq q q | iq q q (тощо)

7
Номери подаються за книгою: Іваницький А. І. Історична Хотинщина... Так само
і в “Звідній таблиці” нижче.
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Окрім віднайдених варіантів текстів і мелодій до них, ще у кількох
зразках (№№ 7, 16, 26 за Лисенком) простежується ритмічна конфігурація, досить типова для Північної Бесарабії. І навпаки, ритмоструктура (подеколи і строфіка) №№ 2, 25, 33 (за Лисенком) не належать до
типових для Бессарабії.
Отже, з 27-ми варіантних гнізд на основі тексту 22 (ідентичні та
еквівалентні) утворюють з варіантами мелодій Лисенка спільні типи,
а 5 з них дають більш чи менш значні ритмоструктурні розходження.
Є два припущення: або ж існували свого часу до схожих текстів різні
наспіви і Лисенко зі співу С. Венґрженовського (або той сам) записав
ті з них, що були у пам’яті; або ж – частина пісень (насамперед з дивергентного ряду) походить не з Хотинського повіту. Останнє не виключене. Варіанти пісень зі збірника Лисенка трапляються також у Вінницькій області (мені довелося записати 8 зразків з Немирівського й
Томашпільського районів). І все ж перше припущення видається вірогіднішим: серед записаних мною пісень у Північній Бесарабії не така
вже рідкість дивергентні музичні типи (при спільності складочислення й тематики). Причому, вони трапляються не лише в різних районах,
а й в одному селі.
3. Критико-текстологічні нотатки. Порівняння моїх записів з мелодіями Лисенка викликає деякі припущення щодо джерел музичних
записів збірника 1911 р. Відомо, що Лисенко переважно нотував пісні
з вуст інтелігентів (засвідчено єдину його участь в експедиції Павла
Чубинського, коли Лисенко поклав на ноти весільні пісні). У фондах
ІМФЕ, як вище зазначено, зберігається рукописний збірник із 43 пісенних текстів (42 з них Лисенко включив у 7-й випуск “Збірника
українських пісень”).
Серед кореспондентів М. Лисенка були такі вправні співаки, як
Марко Кропивницький, Меланія Загорська, Гафія Іщенко та ін. Але
траплялися й менш вдатні виконавці. Безумовно, такі таланти як Кропивницький чи Загорська могли недосить “автентично” передавати
чуту ними народну мелодію. Не виключено, що вони щось змінювали
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(свідомо чи підсвідомо), імпровізували в бік “європеїзації”, розширення діапазону, пошуку “ефектності” виконання та інтерпретації. Ми
з глибокою шаною схиляємо голову перед національно-музичним подвигом української інтелігенції ХІХ століття щодо збереження фольклорної спадщини. Але це не виключає критичної оцінки літератури
українського музичного фольклору.
Певні роздуми щодо дефектності окремих мелодій породжує 7-й
випуск “Збірника українських пісень” М. Лисенка.
Є два припущення. Перше: С. Венґрженовський знав нотну грамоту, сам нотував мелодії та передав їх М. Лисенкові. Однак коли б
це було так, ноти напевно містилися б при текстах, які зберігаються
у фондах ІМФЕ. Або ж на користь такого припущення мали б знайтися
якісь свідчення в записках і спогадах сучасників (С. Венґрженовський
був досить відомим діячем, публікувався в “Киевской старине”). Проте К. Квітка, який спеціально розшукував відомості про паспортизацію 7-го випуску “Українських народних пісень” М. Лисенка та спілкувався з сучасниками С. Венґрженовського й М. Лисенка, з особами,
які їх обох знали, – таких свідчень не знайшов.
Отже, залишається друге, більш вірогідне припущення: С. Венґрженовський передав М. Лисенкові тексти і наспівав (або награв на
фортепіано, що не виключено) мелодії по пам’яті, а Лисенко їх нотував. Небезпідставний і здогад, що С. Венґрженовський деякі наспіви
свого часу твердо не засвоїв, особливо ладо-інтонаційний контур. Зараз, коли порівнюю мої записи кінця ХХ ст. з деякими мелодіями збірника М. Лисенка (7-й вип.), іноді виникає відчуття певної штучності
окремих мелодичних зворотів, а подекуди – й обґрунтований сумнів.
Причому, сумніви виникають не щодо точності нотацій М. Лисенка, –
їх породжує відчуття порушення фольклорної (і місцевої бесарабської
зокрема) стилістики. Ця стилістика не залежить від вправності нотатора, а коріниться в хибах пам’яті виконавця-співака (мабуть, С. Венґрженовського).
Зрозуміло, за сто з лишком минулих років могли відбутися зміни в самому фольклорі. Слід враховувати, що я порівнюю матеріали
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в діахронному аспекті. Однак стилістика народного мелосу та форми
навряд чи була і тоді такою “механічною”, слабо мотивованою в логіці
розвитку мелодичних фраз (сегментів), як це показово, наприклад, для
пісень №№ 11, 23, 30 (номери за збірником Лисенка, 7-й вип.). Варіанти споріднених до Лисенкових ладо-мелодичних типів, що записані
мною в селах Василівка, Коболчин, Селище Сокирянського району,
Вороновиця Кельменецького району, Балкоуци Бричанського району
Молдови, вміщено у збірникові “Історична Хотинщина” під №№ 176,
205, 268, 270.
Останні чотири зроблені мною записи мають одну прикметну ладову рису – автентичне поєднання еолійських тетрахордів: нижнього
(до2 – сі-бемоль – ля – соль) та верхнього (соль2 – фа2 – мі2 – ре2)8. Це
дуже архаїчна, середньовічна ладова структура.
Показова й інша риса. Заспів усіх чотирьох пісень у моїх записах розпочинається з нижнього тетрахорду (нижче у схемі це а чи б),
а далі відбувається транспозиція на квінту догори (з несуттєвими змінами варіантного порядку – пункт в):

Свого часу пісню “Віддавала мати дочку” я узяв до роботи зі студентським фольклорним ансамблем. І зіткнувся з парадоксальною несподіванкою: студентки-співачки довго не могли опанувати інтонуванням цієї мелодії! Спершу “не потрапляли” в квінтову транспозицію,
а далі, подолавши це, певний час інтонували хистко.
Причина – надто незвичний, нестандартний лад для європеїзованого слуху (до речі, саме стильовою стандартизацією в наближенні до
гомофонії відзначаються репертуари народних пісень, що виконують
професійні й самодіяльні так звані народні хори). Обговорюваний лад
8
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не має аналогів у сучасній музично-сценічній атмосфері, та й у фольклорі трапляється нечасто (хіба що в угорських чардашкових запозиченнях9, які, до речі не мають ніяких історичних зв’язків з ладами Бесарабії). Подаю мелодію пісні “Віддавала мати дочку” – як я її записав
1985 року в селі Вороновиця Кельменецького району10:

1. Віддавала мати дочку
На чужую стороночку,
А як віддавала, та й наказувала:
– Не йди, дочко, додомочку!11
2. Дочка мамці не стерпіла
Та й додому прилетіла.
Перекинулася сивой зозуленькой
Та й в вишневий садок сіла.
3. Та й в вишневий садок сіла
Та й начала кувати:
– Вийди, стара ненько, послухай близенько
Своїй дочки голосочок!
4. Мати рідна виходить,
Білий рушник виносить,
А як нагадала, що дочку віддала, –
9
Рекрутські та солдатські пісні /Упоряд. О. А. Правдюк, А. Л. Іоаніді. – К.,
1974. – С. 385.
10
Зап. 30 травня 1985 р. від Бабій Євдокії (виводить) та Єременко Марії (заспівує).
11
3–4 рядки співаються двічі.
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Обілляли гіркі сльози.
5. – Чи я тобі, моя мамко,
У роботі не годила,
Шо ти м’не віддала, головку в’язала
Та й кого я не любила?
6. Чи я тобі, моя мамко,
Хліба-соли переїла,
Шо мене віддала, головку в’язала,
Тай кого я не хотіла?
7. – Ой ти ж мені, моя дочко,
Хліба-соли не доїла, –
Лиш тебе віддала, головку в’язала,
Шоб ти дівкой не сиділа.

Багатоголосся нестандартне з ладового погляду. У нижньому голосі – автентичне поєднання двох еолійських тетрахордів – старовинна,
добре збережена структура. Верхній голос обіймає дорійський гексахорд (такти 5–6) та квінтакордові інтонації (такти 7–8). Унікальним
є те, що з точки зору мажоро-мінорної теорії у верхньому голосі мажор, а в нижньому – мінор. Насправді ж це наслідок опори на архаїчні
поспівки (тетрахорди і типовий для Бесарабії дорійський гексахорд).
Загалом це досить рідкісний приклад альтерації, по-перше, через
октаву, по-друге, точно закріпленого значення інтонації сі-бекара за
верхнім голосом, а сі-бемоля – за нижнім.
А тепер для порівняння наведу зразки зі збірника М. Лисенка.
У його нотаціях пісень №№ 11, 23, 30 у заспівах відсутня квінтова
транспозиція (як би мало бути і як це бачимо у щойно поданій мелодії, порівн. такти 1–2 – 3–4), замість цього відбувається просто повтор
попередньої музичної фрази (попереднього двотакту):
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Тобто наведені зразки №№ 11, 23, 30 (нотації Лисенка) належать
не до середньовічного автентичного ладового нахилу (з устоями на
основному тоні і квінті), а до однотонально-ладової моделі пізньої діатоніки (порівн. №№ 11, 23, 30 зі збірника М. Лисенка з №№ 176, 268,
270 у збірникові “Історична Хотинщина”). У № 23 М. Лисенка (щойно наведений приклад) нота соль наприкінці першого такту, схоже,
помилкова: тут за логікою побудови квартових інтонацій у цього типу
мелодіях мало би бути ля.
Звичайно, повністю виключити можливість співу так, як його подано у М. Лисенка в №№ 11, 23, 30, не можна: час для синхронічного дослідження минув невідворотно. Але діахронічні порівняння (як
їх було зараз проведено) породжують певні сумніви: С. Венґрженовський (як і мої студентки-співачки, про яких ішлося трохи вище),
можливо, не зміг уловити й засвоїти специфіку середньовічного справді автентичного ладу та його інтонаційної логіки. Сказане можна вважати суттєвим аргументом на користь того, що мелодії 7-го випуску
“Збірника українських пісень” М. Лисенка нотував (або наспівав для
запису) саме С. Венґрженовський. Бо М. Лисенко, як великий митецьпрофесіонал, не міг припуститися вказаних похибок.
У піснях 7-го випуску “Збірника українських пісень” М. Лисенка є ще й інші сумнівні місця (в мелодиці, текстах, почасти в ритміці), але їхній аналіз забрав би надто багато місця в статті, мета якої
не передбачає історико-текстологічного дослідження Лисенкової
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фольклористичної спадщини. Текстологічний екскурс було проведено, щоб привернути увагу до потреб ретельного текстологічного дослідження фольклорної спадщини взагалі, а не тільки Лисенкового зібрання. Про це свого часу говорив К. Квітка.
Зрозуміло, висловлені критичні зауваження ніякою мірою не спрямовані на применшення значення записів композиторів та аматорівзбирачів. У ставленні до спадщини має домінувати історичний підхід,
а це спонукає брати до уваги й розуміти відносність знань, навичок
та умінь кожної епохи. Така ж доля з часом чекає і на нас. Це нормальний процес. Ми маємо бути щиро вдячні нашим попередникам,
які самовіддано кохалися у фольклорі й намагалися зберегти те, що
чули й бачили. За це їм уклінна дяка – тим більше, що й зараз польова фольклористика переважно тримається на аматорах та ентузіастах,
і навіть високі професіонали припускаються похибок. То що вже говорити про давність у 100–150 років, коли записи робилися з погляду
сучасної методики польової роботи “мало не навпомацки”.
Але час іде. Удосконалюється розуміння предмету й методології
музичної фольклористики. І ми мусимо ставитися до нашої музичнофольклористичної спадщини не з романтичним пієтетом, а, використовуючи здобутки попередників і завдяки їм, маємо удосконалювати
й поглиблювати розуміння етномузикології як історичної дисципліни.
Історію ж творять сучасники, а інтерпретують та поглиблюють її розуміння нащадки. І в цьому і радісний, і етично-відповідальний їхній
бов’язок.
На завершення резюмую наслідки обстеження Хотинського повіту
слідами Сергія Венґрженовського – Миколи Лисенка.
1. Аналіз тематики записаних варіантів пісень виводить на думку
про більшу життєвість одних тем і жанрів, і меншої – інших. Це є першим наслідком подорожі слідами попередників.
2. З певною обережністю можна стверджувати: записи дійсно зроблено у Сокирянському районі Чернівецької області. Десь у цій місцевості працював земський статистик С. Венґрженовський. На жаль,
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про нього не вдалося дістати докладніших відомостей. Мої спроби
з’ясувати його біографію не дали наслідків. К. Квітка з’ясував, що
Венґрженовського було поховано на католицькому цвинтарі у м. Гайсин Вінницької області. Але коли у 1988 році я відвідав Гайсин,
з’ясувалося, що цвинтар було знищено (на тому місці зараз парк). Ні
документів, ні свідків, ні спадкоємців Венґрженовського в Гайсині не
знайшлося.
3. Частотно (за кількістю виявлених варіантів і версій пісень) місце записів окреслюється правобережжям Дністра між селами Селище
(на заході Сокирянського району) та Василівкою на сході.
4. Не виключено, що кілька пісень потрапили до колекції С. Венґрженовського з інших регіонів: Буковини, Західного, Східного Поділля. Але загалом число цих зразків (разом з лірницькими й романсами) не більше 7-ми.
5. Зібраний матеріал виявився настільки багатоаспектним, що дає
підстави порушувати спеціальні питання історико-текстологічного дослідження матеріалів 7-го випуску збірника М. Лисенка12.
6. Експедиції “слідами попередників”, проведені планомірно й наполегливо, дають, як мінімум, два наслідки:
а) перевірку гіпотези (вона може бути різною – від з’ясування авторства записів, уточнення регіону, до постановки різних діахронних
проблем);
б) польові наслідки: вивчення регіону й збирання матеріалів з території, раніш малообстеженої, створення наукового збірника та проведення музично-етнографічного обстеження регіональної культури.

Мені довелося брати участь в експедиції слідами З. Доленги-Ходаковського у 1973 році, проведеній ІМФЕ (керівник О. І. Дей). Але вона не мала вагомих наслідків – насамперед для музичних студій. Навіть нечисленні записи мелодій не було
з чим порівняти (у наявності були тільки тексти). Крім того, дистанція у 170 років (від
початку ХІХ століття) виявилася надто великою для збереження традиції й жанрового складу фольклору. Про цю експедицію див.: Дей О. І. Слідами видатного збирачафольклориста / Народна творчість та етнографія. – 1986, № 6.
12
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Звідна таблиця
записів слідами С. Венґрженовського – М. Лисенка
№№
п/п
1

№№ за збірником №№ у виданні
М. Лисенка
“Історична
та інципіт
Хотинщина”
2

1

1. Ой вийду я на
гору

2

3. Через садвиноград

3

4. Прийшов милий
у рік із дороги

4

5. Світи, світи,
місяченьку

5

6. Продай, милий,
сиві бички

6

3

Села, райони13

Співаки

4

5

224

Василівка (С)

Мельник

100, 128, 129

Коболчин (С),
Оселівка (К),
Василівка (С)

Шевчук Т. (20)14,
Продан (28),
Мельник

Вороновиця (К),
Василівка (С),
Селище (С)

Мельник,
Писларь

Волошкове (С)

Мудрик,
Паладій

117

Селище (С)

Писларь

8. На долині дуб,
дуб

202

Балкоуци (Б)

Вóйна

7

9. Ой є в мене три
жури

212, (+2)

Вороновиця (К),
Селище (С),
Василівка (С)

Демчук,
Писларь,
Мельник

8

10. Тече річка
невеличка

177, 208

Василівка (С),
Селище (С)

Легкун (3),
Писларь

185, (+2)15
66, 6716

У дужках заголовні літери районів: С – Сокирянський, К – Кельменецький, Х – Хотинський, Б – Бричанський Молдови, О – Окницький Молдови.
14
У дужках № виконавського гурту за “Покажчиком виконавських гуртів”
із книги “Історична Хотинщина”.
15
(+2), (+1) тощо – кількість записаних варіантів, що не включені до збірника.
16
Номери, що підкреслені, вказують на музично-типологічну спорідненість (при цьому зміст текстів може бути різний).
13
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№№
п/п

№№ за збірником №№ у виданні
М. Лисенка
“Історична
та інципіт
Хотинщина”
220, 268,
269, (+1)

Села, райони13

Співаки

Млинки (Х),
Балкоуци (Б),
Вороновиця (К),
Василівка (С)

Николюк (23),
Картогуз,
Бабій (11),
Мельник

9

11. Ой головко моя
бідна

10

12. Сама ж бо я,
сама

(+1)

Селище (С)

Писларь

11

13. Чоловіче,
чоловіче, ти дай
мені раду

116

Селище (С)

Писларь

12

14. Ой з-за гори
місяць сходить

252, (+2)

Василівка (С),
Оселівка (К)

Легкун (3),
Беженар,
Продан (28)

13

15. Ой у лузі на
галузі

178, 179,
180, (+1)

Василівка (С),
Вороновиця (К),
Оселівка (К),
Селище (С)

Мельник (5),
Туржанський (15),
гурт (27),
Писларь

14

17. Ой піду я до
млина, до дірявого

119, 120,
121, (+2)

Унґри (О),
Василівка (С),
Селище (С),
Вороновиця (К),

Войтко, Легкун,
Писларь, Єременко,
Кушнір

15

18. Висока верба,
тонка галуза

87

Селище (С)

Писларь

16

20. Ой там, на
долині Василь
сіно косить

183, 184,
(+1)

Селище (С),
Василівка (С),
Оселівка (К)

Писларь,
Мельник (5),
Продан (28)

17.

23. Ой червона
калина

176, 205,
268

Вороновиця (К),
Коболчин (С),
Балкоуци (Б)

Єременко (11),
Шевчук Т. (20),
Картогуз

18

24. Ой чия то хата
скраю

(+1)

Селище (С)

Писларь

19

27. Ой сербине,
сербиночку

186, (+1)

Селище (С)

Писларь (2 вар.)
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№№
п/п

№№ за збірником №№ у виданні
М. Лисенка
“Історична
та інципіт
Хотинщина”

Села, райони13

Співаки

20

29. На улиці
скрипка грає

127

Селище (С)

Писларь

21

30. А у тих багачок

270

Селище (С)

Писларь

22

31. Ой за лісом, за
темненьким

175

Селище (С)

Писларь
Туржанська О. (13),
Мудрик,
Туржанський (15),
Писларь,
Уманець,
Твердохліб П. (24)

23

32. Ой піду я в ліс
по дрова

221, 222,
223, (+3)

Вороновиця (К),
Волошкове (С),
Селище (С),
Василівка (С),
Нелипівці (К)

24

37. Вчора була
суботонька

165, (+2)

Селище (С),
Василівка (С),

Писларь,
Мельник (5)

25

39. Журо моя,
журо

235, 262

Селище (С),
Василівка (С)

Писларь,
Мельник (5)

Також два варіанти з Північної Буковини, надруковані у збірнику
“Пісні Буковини” (Упоряд. А. Ф. Яківчук, К., 1990):
№№
№№ за збірником
п/п М. Лисенка та інципіт

Місце запису

Де надруковано

26

15.Ой з-за гори буйний
вітер віє

с. Вашківці,
Вижницького району

“Пісні Буковини”,
с.155

27

35.Їхав чумак та й у
Крим

с. Онут,
“Пісні Буковини”,
Заставнівського району с. 207
(Іваницький А. І. Історична Хотинщина, с. 67–79)
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Звід третій

Теоретичні розвідки
Езотеризм обрядових наспівів
В історії людства значення
містичного настрою –
натхнення – ніколи
не можна переоцінити.
Володимир Вернадський

Розвідка є спробою вийти в пізнанні фольклору за звичні межі художньо-образного чи формально-аналітичного опису. Цей крок підготовлений попередніми нарисами і звертанням до магічних підстав обрядовості та формотворення під час роботи над книжкою “Історичний
синтаксис фольклору”.
Фольклор уміщає духовний поступ людини впродовж майже
мільйона років. Між первісним мистецтвом та фольклором не існує
історичної прірви – це лише умовні назви двох головних сходинок
культуротворення. В культурі мало що й мало коли з’являлося на порожньому місці. Отже, у фольклорі зосереджено й закодовано інформацію, як мінімум, від мустьєрської епохи (не кажучи вже про верхній
палеоліт і ближчі до нас сходинки культурогенезу).
Фольклорна культура увібрала від палеоліту й пронесла до сьогодення численні спадки колишніх вірувань, культів, ритуалів. У ХVІІІ
столітті першими звернули теоретичну увагу на ці багатства філологи. Але філологічна наука в багатьох судженнях відштовхувалася
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переважно від змісту пісенних текстів обрядового фольклору. Не завжди звертали увагу на те, що більша їхня частка склалася за нових
часів, замінивши давні магічні, сакральні формули. Адже навіть там,
де збереглися уламки колишніх містико-магічних образів і обрядів,
втратилося колишнє сакральне ставлення до них.
На відміну від текстів наспіви, їхня ритмоструктура зберегли неолітичні, закодовані у формі ознаки магічно-сакрального призначення.
Отже, перед історичною наукою та етномузикологією постає завдання – виявити їх та уточнити час й особливості появи функціонування
обрядових наспівів.
В етнології вивчення традиції рухається двома шляхами: через
декодування доісторичних фактів та дослідження традиційної звичаєвості – як вона збереглася в живій свідомості та предметах побуту.
З погляду екзотеричного (зовнішнього) звичай – “стереотипний спосіб поведінки, який відтворюється у певному суспільстві чи соціальній групі та є звичним для їхніх членів. Застарілі звичаї змінюються
у процесі історичного розвитку новими, які сприяють становленню
нових, прогресивних суспільних відносин”1. Цитоване у першій половині (“стереотип поведінки”) властиве загальним поглядам на традицію. Ідеологічно-матеріалістичний аспект проглядає у твердженні:
“застарілі звичаї змінюються” новими, прогресивними відносинами.
Спільне в цих твердженнях те, що обидва незадовільні, а коріння їхньої хибності – у філософії Відродження, а далі – Просвітництва2.
Після Середніх Віків прискорилася криза традиційно-сакрального пізнання світу й людство звернуло в бік кількісного вивчення дійсності та
відчуження від природи й духовності. Просвітництво запрограмувало
Советский энциклопедический словарь. – М., “Советская энциклопедия”,
1988, с. 915. Подаю спеціально за одним з останніх радянських тлумачних словників, оскільки вжита там характеристика є показовою сумішшю сучасної європейської
прагматики та історичного матеріалізму.
2
Дещо попереджуючи подальший виклад, процитую Рене Генона: “...філософія
є усього лиш суто людське, тобто розумове знання, яким завжди є “профанічне знання”. – Генон Рене. Символы священной науки. – М., 2002. – С. 455.
1
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недооцінку досягнень наших далеких пращурів у світобаченні, мисленні, мові, музиці, соціальній організації, опануванні природою,
здатності людини родового суспільства створювати уявлення у сфері
трансцендентного.
В етнології ХХ століття використовується поняття “сакральність”. Ним позначають культи й ритуали, яким надається (або надавалося) священне, езотеричне значення. Володимир Вернадський ще
кілька десятиліть тому обстоював думку щодо потреби різнобічної
пізнавальної діяльності, коли взаємодіють наука, релігія та філософія:
“Вивчаючи історію науки, легко переконатися, що джерела найважливіших сторін наукового світогляду виникли поза областю наукового
мислення, проникли в нього ззовні, як увійшло в науку ззовні всеосяжне її уявлення про світову гармонію, прагнення до числа”3.
Найменш опрацьованою ділянкою етнології досі залишається сакральна функція обрядових наспівів фольклору. Поглиблена увага до
логічних фігур мислення спонукала мене спробувати декодувати деякі
доступні на сучасному рівні науки явища сакральної традиції, збережені в народній музиці. Ще однією підставою, щоб поглибити уявлення про особливу, священну місію обрядових наспівів, послугували ідеї
Рене Генона4.
Працюючи над перевиданням збірника К. Квітки “Українські народні мелодії”, в історико-критичній статті5 (вона писалася наприкінці 1990-х років, ще до ознайомлення з працею Рене Генона “Символи священної науки”) я не залишив поза увагою класифікацію пісень
у збірнику “Українські народні мелодії” К. Квітки. Він застосував поділ пісень, проведенй С. Людкевичем у “Галицько-руських народних
мелодіях”6.
Вернадський В. І. Вибрані праці. – К., 2005, с. 22.
Насамперед праця: Генон Рене. Символы священной науки. – М., 2002.
5
Іваницький А. Збірник Климента Квітки “Українські народні мелодії” // Квітка
К. Українські народні мелодії. Частина 1. Збірник. – К., ІМФЕ, 2005, с. 414–478.
6
Галицько-руські народні мелодії. Зібрані на фонограф Й. Роздольським. Списав
і зредагував С. Людкевич. / ЕЗ НТШ. – Львів, 1906. – Т. ХХІ; 1908. – Т. ХХІІ.
3
4
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Там пісні (відповідно й у К. Квітки) було розподілено на два масиви: обрядові та звичайні. Від глибшого жанрово-тематичного поділу пісень “звичайних” (власне побутових новітньої формації) обоє
етномузикологів відмовилися. Ф. Колесса з цього приводу висловив
докір у рецензії: “Хоч ми знаємо згори, що для творів людського духа
так само, як і для творів органічного світу неможливо придумати такий розподіл, що з математичною докладністю відповідав би даному
матеріалові, – то з того не виходить, що ми повинні занехаяти всяку
систематизацію”7.
Ф. Колеса, безумовно, правий – насамперед як академічний класифікатор ритміки і форм українських пісень8. Докладніший розподіл
потрібен, хай і недосконалий. Але групування пісень за жанрами, ритмоструктурними типами (географією, виконавцями, стилями, фактурою, ладами, амбітусом, тематикою) належить до сфери прагматики.
З погляду теми нинішнього нарису С. Людкевич (а за ним і К. Квітка) прийняли з езотеричного погляду винятково правильне рішення:
їхня систематика заснована на “об’єктивній генеалогії двох основних
русел народної музичної творчості: язичницької та козацько-селянської (власне, європеїзованої)” 9. І далі у тій же статті я пишу: “...між
ними існує лише предметно-етнічна (лексика, поетика), а не генетична координата (в обрядовому фольклорі українців насамперед зосереджені форми, структури, модальність неолітичних вірувань, що
й становить його цінність, як скарбу доцивілізаційних, отже, загальнолюдських стадій еволюції). [...] Обох дослідників поєднує не лише
етномузикологічна ерудиція та інтуїтивне чуття гуманітарної ретроспекції, але й те, що вони не прийняли літературознавчого підходу
до проблем історизму фольклору і принципово втілили не хисткий
Колесса Ф. М. Музикознавці праці / Підгот. до друку С. Й. Грица. – К., 1970. –
с. 281.
8
Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень // Колесса Ф. М. Музикознавчі
праці / Підгот. до друку С. Й. Грица. – С. 25–233. Перше видання 1907 р.
9
Іваницький А. Збірник Климента Квітки “Українські народні мелодії” // Квітка
К. Українські народні мелодії. Ч. 1. – С. 435.
7
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“мотивно-фабульний” підхід до “жанровості” фольклору, а засвідчили в систематизації українських народних мелодій два справді
“космологічних” здвиги: індоєвропейський та власне український
національний”10.
Я подаю ці цитати та спостереження над принципами упорядкування музичних матеріалів у двох фундаментальних збірниках столітньої давнини задля підкреслення того, що підстави езотеричного розуміння народної обрядової музики назрівали в етномузикології ще від
початку ХХ століття. І хто б як не ставився до рішення С. Людкевича
розподілити народну музику на обрядову й звичайну, він був глибоко
правий: чи то він інтуїтивно щось відчував, чи чисто прагматично різко розмежував ці два масиви. Тут ховається перша вказівка на класифікаційний підхід з погляду езотеричності в музиці фольклору.
Не є новиною, що обрядові наспіви від начала записів народної
музики слов’ян у ХVІІІ ст., і особливо на початку ХІХ ст.11 ставили дослідників і публікаторів перед головними труднощами, а саме – причинами виникнення, збереження й функціонування мелодій і їхніх типів
в усній традиції. С. Людкевичу належить пріоритет (можливо, неусвідомленого, але рішучого) системного розподілу фольклорно-музичної традиції на езотеричну та профанну12. Езотерична частина обрядових наспівів зберігає у вигляді логічних фігур мислення інформацію,
співмірну в часі з археологічними знахідками.
Стосовно духовних надбань, які ми за побутовою інерцією називаємо “первісним мистецтвом”, далі – “фольклором”, вирішальне значення мав перехід у неоліті від збиральництва й полювання до продуктивного виробництва – сільського господарства, скотарства. Він
викликав зміни у віруваннях та появу обрядовості річного циклу.
Там само. – С. 435. Докладніше: Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми
(проблеми походження музики). – К.. – 2003. – С. 106–108 та ін.
11
Зокрема, див.: Muzyka do pieśni polskich i ruskich ludu Galicyjskiego zebranych i
wydanych przez Waclawa z Oleska. Do śpiewu i na fortepian ulożyl Karol Lipiński. – We
Lwowe, 1833.
12
Цих термінів С. Людкевич не вживав, але суть справи від того не змінюється.
10
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Провідне місце в цій неолітичній спадщині належить календарним наспівам. Місія збереження сакральних уявлень та їхніх ритуально-магічних відправ випала на долю саме наспівів землеробської обрядовості:
як символів ініціації, як “пускових механізмів” обрядових асоціацій.
Обрядові наспіви ствердилися в традиції як емблеми фаз річного сонячного циклу та пов’язаних із сезонністю відповідних громадських
свят. Найдавніші типи обрядових наспівів (від середнього неоліту),
отже, мають ту головну відзнаку, що вони прилаштовані до річного календаря. Це пов’язується з сезонною циклічністю – повторенням з року
в рік, в одну й ту ж пору. Інша частина обрядових наспівів пов’язана
з циклом людського життя (народження, весілля, смерть). Формування їх відбулося за епохи протослов’янської спільноти (саме тому ряд
основних музичних типів схожі у східних і західних слов’ян)13.
Російський вчений Микола Львов ще у ХVІІІ столітті зрозумів
неповторність і виразну звукову емблематику обрядових наспівів.
“Свадебные песни сии, – писав М. Львов, – во всем пространном государстве нашем и словами, и голосом столько единообразны, что из-за
тысячи верст пришедший прохожий по голосу оных узнает, в которой
избе свадьба”14. Судження спостережливого, високоосвіченого інтелігента й науковця епохи Просвітництва можна розглядати водночас
як неусвідомлене передчуття майбутньої езотеричної проблематики
в науці ХХ–ХХІ століть.
***
Зосередження наспівів музичного календаря відбувається навколо сонцестоянь: зимового та літнього. Відсутність схожості між
Потужний пласт скаральності – у музиці й обрядовості – поєднаний з весіллям.
Менш визначено, хоча й окреслено досить виразно через стилістику голосінь музичну типологію смерті. Інтонаційна формульність народин була майже цілковито десакралізована після християнізації Руси.
14
Русская мысль о музыкальном фольклоре / Сост. П. А. Вульфиус. – М., 1979. –
С. 76.
13
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мелодіями цих двох головних солярних центрів традиції пояснюється
смислом сакральних дій, приурочених до висхідного й низхідного піків
сонячного циклу. Як перехідна ланка між двома сонцестояннями розташовується весняне рівнодення.
Обрядові наспіви порівняно з текстами – нечисленні15. Дослідники
вказали свого часу на збірну типологізуючу функцію мелодій, називаючи
їх “груповими” (Ф. Колесса) або “наспівами-формулами” (Є. Гіппіус).
Мелодії інтегрують щ о с ь сакральне, притаманне обрядовості. Коли
б їх було стільки, як текстів, їх інтегральне значення впало би до нуля.
З цих позицій доречно звернути увагу на різницю між мелодіями
лірики та обрядовими наспівами. Лірика – продукт художньо-естетичного сприймання світу, вона сформувалася від пізнього середньовіччя
(ХVІ – ХVІІ ст.), тому позбавлена ознак сакральності. У ліриці однаково профанними (власне, світськими) є і тексти й мелодії.
Обрядові наспіви під кінець Середньовіччя втратили властиві їм
колишні сакральні тексти і були поєднані з їхньою профанною заміною. Мелос, як найбільш мінливий елемент музичної форми, так
само, порівняно з ритмоструктурою, небагато зберіг від неолітичної
ладо-інтонаційної семантики (мається на увазі знаковий зв’язок з конкретним обрядом). Форма та ритмічні моделі наспівів утримують типологічні ознаки від землеробського неоліту й до сьогодення (це засвідчується типологічною спорідненістю музики слов’ян). Завдяки
цьому наспіви у вигляді пісенних типів пронесли через тисячоліття
(від середнього неоліту) ініціальну знаковість і сакральний смисл.
Саме тому вони були й залишаються досі синтезуючими центрами
тяжіння для десятків і сотень текстів та обрядових дій. Сказане пояснює підстави теоретичного визначення їх як “групових мелодій” та
роль вирішальної опори у збереженні духовної традиції фольклору.
Обрядові наспіви завдяки символічному значенню викликають
у свідомості носіїв традиції асоціації з колядуванням, водінням гаївок,
15
Особливо весільні: під 2–3 наспіви можуть виконуватися десятки, а то й сотні
текстів.
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з весіллям чи проводом русалок. При цьому типологічні (або “жанрові”) асоціації виникають незалежно від змісту тексту. Наприклад16:

1.Була в мамачкі йадна донєчка.
Приспів 1-й: Важко, нєлєгко зємля стогнєла17.
2.Йадна донєчка одінічанька.
3.Да прішло ік йой да трає сватов.
4.Первиє свати із Туреччини,
5.Другіє свати із Німещини,
6.Третіє свати із сваго сєла.
7.За первих сватов татка нє аддав,
8.За другіх сватов матка нє ’ддала,
9.За третіх сватов сама нє пашла.
16
Зап. В. Харків 1927 р. в с. Макішин Чернігівської округи від дівочого гурту.
Фонди ІМФЕ, 6–3/73, текст арк. 25, мел. арк. 57. Див. першодрук: Іваницький А. І.
Хрестоматія з українського музичного фольклору (з жанровими нарисами та коментарями). – Київ, 2008, с. 118.
17
Приспів 1-й до 1–9-го рядків. Приспів 2-й до 10–15-го рядків.
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10.Прішла смєрточка, сама забрала.
Приспів 2-й: Сільно жаласна мамка плакала.
11.Нє пітаючісь, нє сватаючісь.
12.– Ой дє, донєчко, нар’яди дєвать?
13.– Йа спаднічкамі пєньочкі вбірать,
14.Маністєчкамі коніка вгнуздать,
15.А стручечкамі18 коніка вважать19.

У тексті йдеться про сватів, яким було відмовлено, а прийшла
смерть – не спиталася. Мови про русалії та русалок немає. Однак обставини виконання (Зелені свята), коментар записувача (Володимира
Харківа) і насамперед ритмічна конфігурація 11211 свідчать про належність пісні до русальних.
Спробуємо вийти за межі “позитивного знання”, методологічно ствердженого Рене Декартом у ХVІІ-му столітті. Він розподілив пізнавальні
надбання, опрацьовані людством протягом 40-а тисяч років, на сфери матеріально-експериментальну (науку) та духовно-почуттєву (релігію).
“Ігнорування усякого чистого інтелектуального знання, – пише
Рене Генон, – що стало звичним з часів Декарта, логічно мало б неминуче привести, з одного боку, до позитивізму, агностицизму та усіх
“саєнтистских” аберацій; з іншого – до усіх сучасних теорій, котрі, не
вдовольняючися тим, що може запропонувати розум, шукають чогось
іншого, але шукають його в області інстинкту, тобто нижче, а не вище
разуму”20 [с. 29–30. – Курсив мій. – А.І.]
Стрічечками.
За поясненнями В. Харкова, “запрягати у віжки”.
20
Останнє зауваження стосується критичного ставлення Рене Генона до психоаналітики – фрейдизму та особливо юнґіанства.
18
19
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Кінець неолітичної епохи припадає на другу половину ХХ ст.,
коли на зміну м’язовій силі людей і тварин та енергії відкритого вогню остаточно прийшла ера високих технологій та інформації. Вона
“вимиває” залишки сакральної традиції з пам’яті європейського населення21.
“Сайєнтистські аберації” простежуються також у дослідженнях
фольклору. Прагматична наука скерована на статистично-класифікаційний опис фактів. Тут зроблено дуже багато. Етнологія накопичила
мільйони спостережень над язичницькою аграрною практикою та віруваннями.
Але, пише Рене Генон: “Поняття істини, будучи зниженим до позначення простої чуттєвості у сприйнятті реальності, у кінцевому підсумку прагматично ототожнюється з корисністю, що просто-напросто
його [поняття істини] знищує. І насправді, що означає істина22 у світі,
прагнення якого виключно матеріальні та сентиментальні?”23 (Курсив мій. – А.І.).
Показово: ці судження Рене Генона були опубліковані ще у 1926
році.
Рене Генон висловився також про природу фольклору та колективної пам’яті. Його погляд не збігається з усталеними науковими уявленнями. Він оцінює фольклорно-колективну творчість лише як форму, де зберігаються сакральні знання, але самі носії фольклору цього
не усвідомлюють.
Політика й наука кінця ХХ – ХХІ століть ввели поняття глобалізації. Однак сучасне розуміння того, що відбувається у світі, зазначає Р. Генон, – це перевернена символіка і профанне розуміння
явищ, процесів і в цілому традиції. Натомість він вказує на універсалізм сакральної традиції: “...існує тотожність між усіма правильними
Елементи цієї традиції зберігаються в Азії.
Р. Генон в іншій праці пише: “...істина не є продуктом людського розуму”. – Генон Р. Кризис современного мира. М. – 1991. – С. 58.
23
Генон Рене. Символы священной науки, с. 30.
21
22
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традиціями [незалежно від нації та континенту.– Курсив мій. – А.І.]; а,
отже, перед нами щось інше, ніж питання про “джерела”, у тому розумінні, як кваліфікують його ерудити”24.
Зв’язки традицій різних цивілізацій, наголошує Рене Генон, – питання вторинного, власне історичного порядку. До того ж явища
зв’язку між традиціями не залишають слідів у писемних документах.
Традиція, за Рене Геноном, виникає як результат і досвід духовної ініціації (посвячення). Звідси – пояснення тривкості й неперервної передачі традиції (не звичаїв чи етики, а саме символів традиції, обрядовості, вірувань).
У слов’янських культурах творення й збереження традиції було,
очевидно, прерогативою інституту волхвів (назва умовна, але звична). Ініціальне знання включало спостереження за небесною сферою,
її впливом на людину, і, врешті, – виходом у надкосмічне буття25. Знання волхвів були езотеричними – на відміну від екзотеричних – зовнішніх знань нинішніх астрологів та практично-емоційних ритуалів
церкви.
Перейду до вужчого і конкретнішого змісту, зазначеного в заголовкові нарису: звернуся до фольклору та аспектів його розумового (залежного від свідомості) та почуттєвого сприймання (заснованого на
інстинктах та підсвідомості). Інтелігентні люди шанують народну пісню. А в гарному, майстерному виконанні та обробленні – як творчість
Миколи Леонтовича, як хори й виконавство Олександра Кошиця26,
який у першій третині ХХ століття підкорив світ, – тим більше.
Сферу почуттєвого сприймання народної музики в освічених верствах суспільства Рене Генон визначає як сентименталізм в культурі.
“Саме втрата чи забуття справжньої інтелектуальності, – пише Р. Генон, – призвели до двох похибок, котрі суперечать одна іншій лише на
Генон Рене. Символы священной науки. – М., 2002. – С. 54.
Р. Генон пояснює третій ступінь ініціації як “смерть” недосконалої (матеріальної) натури (істоти) і перехід до безсмертя, який “можливий лише у плані чисто духовному” (“Символы священной науки” – докладно на с. 292–295).
26
Кошиць О. Спогади. – К., 1995.
24
25
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поверхні, по суті ж співдіють поміж собою й доповнюються обопільно: раціоналізму та сентименталізму”27.
У вивченні народної музики панує раціоналізм. Картезіанське розщеплення фізично-духовної гармонії людської сутності призвело до
однобічного, експериментально-матеріалістичного розвитку науки.
У тому числі й фольклористики. Світ, як зазначає Рене Генон, постає
в уяві та суспільній практиці кількох останніх століть перевернутим.
У дослідженні народної музики, не кажучи вже про тексти, панує
прагматизм, класифікація, формальна аналітика, естетизм.
Сучасна громадськість, на свій кшталт, ставиться до фольклорних
наспівів (насамперед в обробленнях композиторів) естетично, гедоністично. У гуманітарних науках та широких верствах суспільства обрядові мелодії сприймаються (звернуся до метафори) як емоційно-звукова огорожа ландшафтного парку, де розкошують словесно-художні
образи нечуй-вітру, квітки-ромен, степової чайки, чумацьких шляхів,
любові й розлуки, радості й смутку, які, власне, й приваблюють “відвідувачів”. На сьогодні ще не було зроблено спроби встановити значення цієї “огорожі”, як містичного символу, що зберігає своє охоронно-сакральне значення незалежно від змін у середовищі та видах
мешканців “ландшафтного парку”.
Обрядовим наспівам властива величезна глибина інформативності. Опрацювання цієї сфери лише розпочинається. Проблеми походження, декодування та хронологізації народної музики породжують
численні загадки.
Одна з них – профанне й сакральне в текстах і обрядових наспівах. Визначально-типологічні обрядові наспіви та обслуговувані ними
обряди склалися від середнього неоліту, при опануванні продуктивним господарством. Переконливо дешифрується, наприклад, діалогізм
(респонсія) у купальських наспівах, що показано в нарисі “Типологія
купальської пісні “Гей, око Лада”.

27
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Особливість обрядових наспівів полягає в тому, що наспіви зимового календаря не співаються на купайла і навпаки; не колядують
весною або на весіллі. Це загальновідомо. Але досі не було пояснено причини, по-перше, типологічної несхожості наспівів-формул (про
винятки йтиметься нижче); по-друге, не з’ясовано мотивацію громадських заборон співати календарних і весільних пісень поза ритуальними обставинами. Вона захована не у звичаях, а в неусвідомленому
езотеризмові насамперед наспівів, як знаків, символів багатотисячолітньої традиції. Обрядові наспіви сформувалися (їхні ритмоструктура і функція) в часи розквіту сакральної традиції, вони складалися за
принципом нетотожності, несхожості, відмінності. В іншому випадкові втратився б сенс космічної “прив’язки” до фаз сонячного циклу.
Пошлемося на аналогію: чи можна уявити перенесення християнської
Різдвяної служби на Великдень?
Рене Генон відзначає в багатьох цивілізаціях наявність двох головних сакральних центрів сонячного циклу. Це зимове та літнє сонцестояння. Вони є свідченнями процесу універсального прояву загальних
законів циклічного розвитку Всесвіту.
“Але коли це так, – пише Р. Генон, – то дві “точки зупинки” руху
сонця мають відповідати двом крайнім рівням прояву, будь то у їхній сукупності чи всередині кожного зі складових її циклів, число яких безкінечне. і які є не щось інше, як різні стани чи ступені
універсального”28. Рене Генон, говорячи про безкінечність, перед цим
торкався у книзі “Символы священной науки” не тільки річних, але
й космічних циклів індійської Веданти.
Рене Генон подає також власний коментар до праці Едварда Уайта
“Святий Грааль, легенди і символіка” (Лондон, 1933), у якій було недооцінено внесок бронзового і залізного віків у традицію кельтських
уявлень (“Кельтської Церкви”, як пише Р. Генон). “Кельтська Церква” підсумувала розвиток землеробських уявлень пізнього неоліту
та індоєвропейців і передала християнству символ Святого Грааля.
28

Там само, с. 161.
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У християнстві це символ чаші, у яку зібрали кров Христову. Рене Генон стверджує, що християнство успадкувало символи життя й причастя від первісних вірувань. Тут міститься пояснення тривкості й неперервності традиції (не звичаїв чи етики, а саме символів традиції,
серед яких першорядне місце – досі недостатньо усвідомлене й досліджене – належить обрядовим наспівам фольклору слов’ян).
Такий підхід пояснює підстави життєвості й довговічності традиції та існування численних паралелей у розвитку культури та релігійних уявлень різних етносів, а також причини зосередження головних
вузлів музично-фольклорної обрядовості навколо двох сонцестоянь.
У залишках сакральної традиції, якими є обрядові наспіви, чи не
найбільшу структурно-типологічну визначеність має музично-обрядова символіка пісень зимового сонцестояння. Цей день є головним
сакральним вузлом ініціації в багатьох культурах (зокрема 25 грудня
5508 р. до н.е. – день народження арійського Мітри, і цей же день знаменує народження Ісуса Христа)29. Це точка “входження” (Р. Генон30)
у цикл сакральної традиції.
Літнє сонцестояння та купальсько-петрівчана обрядовість (за
язичницьким календарем) замикають цикл31. Отже, два центри фольклорного календаря та особлива музично-типологічна визначеність
наспівів не випадково зосереджені навколо сонцестоянь.
Тепер щодо текстів. На місці слів “Де купався Іван” тощо у сакральній традиції неоліту був інший зміст. Користуючись сучасною
мовою, – “богослужебний”. Перегляд текстів календарно-обрядових
пісень, як ми їх знаємо в записах останніх трьох століть, засвідчує
втрату традиційної сакральної символіки (а отже, й семантики) та заміщення її молодіжно-розважальним змістом. Звідси висновок: відомі нам тексти календарно-обрядових пісень є наслідком профанної
заміни колишніх сакральних текстів під впливом християнства.
Канигін Ю. Шлях аріїв. – К., 2006. – с. 190.
Генон Р. Символы священной науки, с. 157–158.
31
Див.: Завальнюк А. Ф. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця, 2008.
29
30
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У зв’язку з цим задаймося питанням: що досліджує в обрядовому,
особливо календарному пісенному фольклорі філологія (вужче – літературознавство) – наука, яка вивчає “усну народну словесність”? Досліджує тексти й не бере до уваги мелодії (наспіви). Отже, маємо один
з прикладів профанності сучасної фольклористично-філологічної науки: з одного боку, профанність у розумінні предмету дослідження,
що обумовлене штучністю об’єкту (абстрагування від наспівів), з другого – сам об’єкт, тексти календарних пісень – є профанними. Якщо
колективна пам’ять зберігає сакральну типологію наспівів від неоліту,
то тексти того ж значення втрачені й підмінені ще до пізнього Середньовіччя.
І ось тут виникає найголовніша загадка: чому і як зберігся сакральний символізм наспівів? У науці здавна існує не вирішена проблема
рівноваги колективного та індивідуального у фольклорі. Стосовно обрядової творчості це має особливе значення, оскільки виконання обрядових пісень та їхня структура суттєво відрізняються від епосу, а від
лірики й поготів.
Рене Генон пише: “Сама концепція фольклору, як його розуміють
зазвичай, засновується на однозначно хибній ідеї, згідно з якою існують “народні витвори”, спонтанні породження народних мас; тут відразу ж помітний прозорий зв’язок такого погляду з “демократичними”
забобонами”32 (натяк на марксистську пропаганду первісного комунізму. – А.І.). І далі: “Народним же може бути єдино лиш факт “виживання” цих елементів, котрі належать втраченимим традиційним формам
[...]. Отже, народ зберігає, сам того не розуміючи, останки древніх традицій, що поринають іноді до такого віддаленого минулого, яке було
б вельми складно визначити, і яке через це ми змушені віднести до
темних сторінок “передісторії”; він [народ] виконує певнуроду функцію більш чи менш “підсвідомої” колективної пам’яті, зміст якої, що
очевидно, прийшов звідкись іще”. І далі: “...те, що збереглося, містить
у собі, у формі більш чи менш прихованій, значний обсяг відомостей
32

Генон Р. Символы священной науки, с. 52.
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езотеричного типу, тобто щось найменш народне, найменш популярне
за суттю своєю. Коли традиційна форма близька до згасання, її останні носії можуть свідомо передовірити цій коллективній пам’яті, про
яку ми говорили вище, те, що в іншому разі загинуло б безповоротно;
у кінцевому наслідку це єдиний спосіб врятувати те, що ще, хоча б
частково, може бути врятоване. Водночас природне нерозуміння масою
того, що передається, дає достатню гарантію збереження езотеричного спадку без його спотворення, як своєрідного свідчення минулого
для тих, хто коли-небудь буде здатен зрозуміти його”33.
Думку про те, що “народ не розуміє вже її [обрядової поезії] давньої символіки” висловив ще у 1916 р.
Ф. Колесса34. Корекцію можна застосувати
хіба до терміну “обрядова поезія”. Тексти,
що ми їх зараз маємо, переважно не містять ознак язичницької символіки. Принагідно слід зазначити: Ф. Колесса у своїх
судженнях (і навіть передбаченнях) був
набагато ближчий до пояснення езотеричного змісту обрядових наспівів, ніж інші
численні представники позитивної науки.
Ритмоструктурна типологія насамперед спрямована на потреби картографування діалектів (за зразком лінгвістичних).
Філарет Колесса
Методологія К. Квітки і В. Гошовського (та їхніх молодших послідовників наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст.)
вность доповнення й корекції в розуміння процесів опанування музичним часом, що відбувалися протягом нової ери (останніх 2 тис. років).
Це кількісно-класифікаційний аналіз народної музики – опрацювання
Там само, с. 53–54. Останнє зауваження, як здається, звернене до
етнологів.
33

34

с. 249.
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за формальними підставами. Робота, що ведеться в цьому напрямку,
належить до цінної стадії створення операційно-документальної бази
для постановки історичних та культурологічних питань ширшого значення – у тому числі й декодування езотеричної інформації.
Вище йшлося про несхожість головних типів сакральних наспівів
у різних обрядах. Але є винятки, їх слід обговорити. Серед них – використання типу весільного ладкання на жнивах, спів колядок під час
жнив, функціонування пісенного типу “Маланки” в купальському обряді.
Найважливішим за суспільним значенням є символічний “місток”
між двома вирішальними для існування людини обрядами: весільним
та жнивним. Подам два типологічно споріднені наспіви, скеровані на
однаковий iiiq q q q ритмічний архетип.
Весільне ладкання35:

І цей же ритмоструктурний тип, засвідчений у жнивному36 обряді:

Бойківські весільні ладканки / Зібрав та упорядкував П. Зборовський. Муз.
транскрипції І. Федун. – Львів, 2002, с. 43, № 45/1а. Деяка відмінність мелодій не має
значення для типологічних порівнянь. І весільний, і жнивний наспіви спираються на
однакову ритмічну модель, структуру 7+(7+7), у формі – повтор на початку кожної
строфи першого рядка.
36
Записав А. І. Іваницький у липні 1973 р. в с. Волосівці Летичівського р-ну
Хмельницької обл. від Палажки Антонівни Митін, 58 р.
35

171

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

Причина існування “арки” між двома обрядами спільна: опора
на головні для виживання біологічного виду інстинкти – збереження
виду та самозбереження індивіду37. “Зіткнення між цими двома фундаментальними інстинктами (збереження виду і самозбереження), –
пише К. Юнг, – є джерелом численних конфліктів. Отже, ці інстинкти
є головним об’єктом моральної самооцінки, мета якої полягає в тому,
щоб максимально запобігти зіткненню між ними”38.
У неоліті на рівні інтуїтивної психе й було знайдено знаковий символ – єдину типологічну модель обох інстинктів і обох обрядів, де ці
інстинкти максимально реалізуються – це наспів. Він перекидає знаковий місток двома складовими психе – свідомим і несвідомим. У наспіві уособлено спільний для обох інстинктів символ відтворення:
у весіллі – роду, у жнивах – збіжжя. І саме наспів (а не тексти39) став
“спільним знаменником” вказаної символіки. Інтонаційно-емоційна
музична формула, яка постала з глибин несвідомої психе, покликана
через загальнозрозумілу символіку пом’якшити вказаний К. Юнгом
конфлікт між інстинктами збереження виду (уособлюється у весіллі)
та самозбереження (концентрується у жнивах – у засобах існування). Цей конфлікт є основним у тваринному світі і йому підкоряється
й психе людини як біологічного виду.
Інший звичай – колядувати на жнивах має ініціальний підтекст: головний сакральний центр традиції – зимове сонцестояння – передало
37
Тема двох інстинктів – збереження виду й самозбереження – розглянута у праці Карла Юнга “Нераскрытая самость” (Избранное. – Минск, 1998. – С. 116–117).
К. Юнг вказує, що перше спостереження над цією проблемою належить Святому
Августину (353–430 рр.). В автобіографічній “Сповіді” видатного мислителя, родоначальника християнської філософії історії, відображене становлення особистості та навіть має місце заглиблення у проблеми психе (як їх сформулював уже в ХХ столітті
Карл Юнг). Див.: Святий Августин. Сповідь. – К. – 2008. – С. 134–135 та ін.
38
Юнг К. Избранное. – С. 116–117.
39
Немає сумніву, що в неоліті-енеоліті текст і обрядова ритуалістика підкорялися тій же знаковій функції. Дуже шкода, що до нас дійшли лише одиничні й непевні
натяки. Але не можна полишати надію: опрацювання традиційної культури індоєвропейців може в майбутньому прояснити і цей бік символіки відтворення.
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могутню рушійну силу відродженню, що й стверджується наспівом
колядки. Зміст тексту колядок, співаних на жнивах, може мати (або не
мати) згадки про землеробство: це неістотний момент. Колядування на
жнивах – це сфера трансцендентного, сакральний зв’язок між двома
сонцестояннями: початком зростанням сонця в грудні і наслідком цього зростання – проявом у вигляді збіжжя влітку.
Нарешті, у грудні маланкують40:

Цей же тип наспіву використовується на Купайла41:

Сказане раніше про сакральний місток між двома сонцестояннями
(стосовно Різдва та жнив) простежується через символізм щойно наведеного маланково-купальського типу наспіву. Це винятково сакралізована в її езотеричній чистоті центральна вісь традиції. Вона поєднує
висхідний (зимове сонцестояння) та низхідний (літнє) пункти ініціації
в циклічній будові традиційного світогляду. І в дохристиянські часи
відповідала астрономічним прив’язкам сонцестоянь, які волхви не
просто вміли вираховувати, але й користувалися віссю між сонцестояннями для виходу в космічне буття.
Підсумую.
1. Наспіви обрядового фольклору є сакральними свідками (космологічна символіка мезоліту перейшла в землеробський неоліт, а щодо
40
Записав А. І. Іваницький у липні 1973 р. в с. Літків Бережанського р-ну Хмельницької обл. від Євгенії Антонівни Малинóвої, 60 р.
41
Записав А. І. Іваницький у липні 1973 р. в с. Меджибіж Летичівського р-ну
Хмельницької обл. від Параски Йосипівни Калакай, 70 р.
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логічних фігур мислення, у тому числі музичного, – їм взагалі до мільйона років, від раннього палеоліту). Ще раз процитую Рене Генона:
“Ми часто говорили і не перестаємо повторювати: усякий справжній
смисл несе свої численні смисли в самому собі, оскільки він не є людським витвором, але склався за законом відповідності, який пов’язує
всі світи поміж собою”42 (курсив мій. – А.І.).
2. Тексти обрядового фольклору є переважно профанними (сакральний зміст було за християнської доби заміщено побутово-гумористичною тематикою). Тому значення фольклорно-обрядових
текстів обмежене філологічною та просвітницькою сферами. Тексти – предмет не так фольклористики, як літературознавства (словесності). Лише в рідкісних зразках трапляються дивом збережені неолітичні вербально-міфологічні символи.
3. Колективна пам’ять фольклору – це історичний транспортер –
механізм передачі й збереження в часі сакральної традиції. Він створювався духовними провідниками родового суспільства. У цих процесах провідне значення мали наспіви, які були і є сакральними вузлами
езотеричних знань та ініціальної символіки.
4. Декодування сакральної символіки – того історичного спадку,
що ми називаємо “обрядовим музичним фольклором”, потребує оновлення методів і завдань історичних досліджень. Нарис є першим кроком у цьому напрямкові.
***
Останнього часу в науково-популярних виданнях з’являються відомості, які заперечує офіційна (експериментальна) наука. Узявши до
уваги проблему езотеризму обрядової музики, доповнимо її додатком.
Наступні відомості не те що сучасна наука, але й більшість читачів
може сприйняти як “казку” (цікаво однак, чим вона обернеться через
півстоліття?).
42
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Аналогії між музикою та побудовою небесних сфер простежувалися ще античною філософією. Останнього часу, шукаючи відповіді на
будівничі загадки мегалітів в архітектурі Стоунхенджа, єгипетських
пірамід, пересування кам’яних блоків американськими інками вагою
до 20 тисяч тон (!) тощо, висувають гіпотези (а що робити, коли немає
відповіді?) про вплив на гравітацію спеціальних звуків та колективних психічних зусиль, скоординованих звуками.
1937 року шведський лікар Джарп спостерігав у Тибеті зведення
стіни на скелі висотою 250 метрів від плацу, де знаходилися будівельні
блоки. Процитую: “Посеред лугу, приблизно 500 метрів від скелі, лежала кам’яна полірована плита з округлою впадиною в центрі. У впадині стояв кам’яний блок діаметром близько метра й довжиною півтора метри. Навколо блока були встановлені 19 музичних інструментів:
13 залізних барабанів різного розміру та 6 триметрових труб. Позад
кожного інструменту вишикувалися монахи. Монах, що стояв поряд
з найменшим барабаном, дав сигнал, щоб розпочати “концерт”. Маленький барабан видавав дуже високий звук, і його можна було чути
навіть на фоні жахливого шуму, створюваного іншими інструментами.
Усі монахи безперервно співали молитву, темп цієї незбагненної “музики” поступово зростав.
Протягом перших чотирьох хвилин нічого не відбувалося, а далі,
зі стрибком темпу “музики”, кам’яний блок почав гойдатися й коливатися, раптово здійнявся в повітря та з прискоренням поплинув догори у напрямку платформи [...] на висоті 250 метрів. Після трьох
хвилин підйому він приземлився на платформі”43 [курсив мій. – А.І.].
Джарп припустив, що став жертвою містифікації. Тому вирішив
зняти ці спостереження на плівку. Два фільми засвідчили реальність
спостереженого. Пояснення феномену немає, але є не позбавлена інтересу гіпотеза: “Очевидно, головною рушійною силою були психічні

43
Бурлешин М. Чудеса. Загадки. Тайны // Приложение к “Популярной газете”,
№ 12, 2006, с. 12.
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зусилля монахів, а “музика” сприяла синхронізації цих зусиль”44. Далі
у цій статті наводяться наслідки експериментів німецьких, французьких та російських фізиків, а також гіпотези про “мікролептони”, які
утворюють поля гравітації й ефекти левітації45.
Якщо це так, то секрет багатотисячолітнього функціонування обрядових наспівів знаходить пояснення у сакральному потенціалі традиційної музики неоліту. Ініційовані (посвячені в таємницю) волхви
(у даному випадкові тибетські монахи) вміли за допомогою обрядових
наспівів концентрувати психічні зусилля колективу (групи людей) для
впливу не лише на соціальне середовище, але й на природне оточення.
(Етномузика-3. Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя
Б. Луканюка /Упоряд. Ю. Рибак. – Львів, 2007, с. 28–42)

Там само. С. 13.
Математики й фізики доводять, що кам’яні блоки вагою від сотень до кількох
тисяч тон, з яких складені мегалітичні споруди, єгипетські піраміди, руїни Пума Пунку (Південна Америка), не можуть бути ані створені, ні навіть зрушені з місця технікою ХХ–ХХІ століть. Ці (та інші ) споруди створювалися, очевидно, з застосуванням
антигравітаційних засобів. І як це не звучить фантастично, інших пояснень для цих
феноменів поки що не існує. Див.: Фурдуй Р. С. Прелесть тайны – 2. – К., 2001, с. 193–
206, 233, 246 та ін. На сторінках цієї книги наведено численні математичні обрахунки,
які мовою цифр доводять неможливість побудови мегалітичних споруд Старого й Нового світів за допомогою м’язових зусиль. Безнадійність виконання відповідної роботи поширюється так само і на ресурси й механізми ХХ–ХХІ століть.
44
45

176

Звід третій Теоретичні розвідки

Типологія купальської пісні “Гей, око Лада”
Магічно-ритуальний зміст обрядових текстів фольклору після
християнізації Руси-України поступово, разом з язичницькими віруваннями, почав втрачатися. Сакральні тексти майже цілковито були
заміщені побутово-ігровою тематикою. Купайло із головного язичницького дійства, пов’язаного з культом богів Неба і Сонця, за останні
300–400 років перетворилося на молодіжну розвагу.
Проте у вигляді уламків колишніх сакральних ритуалів календарна
обрядовість залишається прихистком “закодованих” у глибинах структури космогонічних поглядів та вірувань наших далеких пращурів.
Але календарні пісні – не єдине джерело усної історичної пам’яті.
Наприклад, у дитячому фольклорі так само збереглися прикмети (зараз вже десакралізовані) колишнього магічного змісту. К. Квітка вбачив наявність езотеричних реліктів у дитячих рецитаціях до сонця,
дощу (сказане ним поширюється й на календарні пісні):
“Такі інвокації, широко розпросторені в європейських народів,
здебільшого опустилися до рівня дитячих забав, але давніше були
всенародньою культовою одправою, що мала серйозне магичне значіння. Більшість примітивних співів нинішніх “натуральних” народів
служать магичними засобами, щоб накликати щастя на ловах і війні,
дощ, урожай і т.п., отже, коли взяти на увагу, що найбільш придатний
спосіб до пізнання (хоч би приближного і здогадового) перших стадій розвитку музики у наших предків – то є студіювання нинішніх наших примітивів у зв’язку з музикою народів, що стоять на найнижчих
ступенях, то значіння таких досі ігнорованих музичних документів, як
цього роду дитячі рецитації, стає ясне”1.

1
Квітка К. Українські народні мелодії. – К., 1922. – С. VІІІ. Там же у виносці
Квітка посилається на працю, дотичну до теми: E. Hornbostel. Musik der Naturvölker.
Meyer’s Grosser Konversations Lexikon, 6, Auflagge. – Bd. 24. Jahressupl. – Leipzig,
Wien, 1912.
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Не лише нашому сучасникові, але, певно, вже й людям ХVІ–ХVІІ
століть поданий нижче текст пісні ”Гей, око Лада”2 здавався не дуже
зрозумілим. Не кажучи вже про імена Лада, Леле, Перун або вислови
“око Ладове”, “Леле Ладове”, “Ладове свято”.
Текст подаю за рукописом, лише пронумеровано рядки:
Схема 1.
1. Гей, око Лада.
Леле Ладове,
3. Гей, око Ладове,
Ніч пропадає,
5. Бо око Лада
З води виходить,
7. Ладове свято
Нам приносить.
9. Гей, Ладо!
А ти, Перуне,
11. Отче над Ладом,
Гей, Перуне,

13. Дай дочекати
Ладе купала.
15. Гей, купала!
А кум і кума –
17. У нашу хату.
Гей, кум і кума,
19. Солод ситити,
Медок хмелити.
21. Гей, кум і куме,
Щоби і внукам
23. То пам’ятати,
Гей, кум і кума!..

Слід звернути увагу на перенасиченість тексту спонукальною модальністю: “Гей, око, Лада”, “Гей, Ладо”, “А ти, Перуне”, “Дай зачекати”, “Гей, купала” тощо. Цей пісенний текст, винятковий за наснаженням язичницькими символами і спонукальною модальністю, дивом
зберігся і дійшов з пітьми віків до сьогодення. Можна припускати
давність його модальної й символічної образності у 700–1000 років
або й більше. Доводиться шкодувати, що не було зафіксовано наспів
цієї купальської пісні. Але навіть наявний текст викликає неабиякий
Записала у серпні1959 р. Л. П. Вороніна в с. Ясені Рожнятівського р-ну на Станіславщині від селянина Левицького, 65 р. Рукоп. фонди ІМФЕ, ф. 14–5, од. зб. 264,
арк. 44–45. Надрук. у зб.: “Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року” /Упоряд. О. І. Дей, А. І. Гуменюк. – К., 1963. – С. 35, приміт на с. 622. В публікації є окремі
неточності (у рядках 21 та 24 введено кличну форму, відсутню у рукопису, неповний
паспорт).
2
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історичний інтерес і є достатньою базою для постановки кількох дослідницьких завдань.
Два з них будуть головними. Перше – це реконструкція строфіки тексту. І друге – спроба встановлення ритмоструктурного типу купальської мелодії, під яку цей текст міг би колись співатися.
Сучасні культурологи і навіть деякі фольклористи іноді ставляться до архаїчних культур, як до цілком доступних сучасній свідомості,
але примітивних. Такби мовити, все це “дитинство” людства – і античність, і фольклор, і тим більше палеоліт. Але поруч з такими поверховими судженнями існують наукові факти: антропогенні здобутки “первісного” суспільства – розвиток мислення, мови, мистецтва,
окультурення рослин, одомашнення тварин, – “цивілізована” людина
повторити не може. Відповідно аналітичний розум із здивуванням зупиняється перед езотеричними таємницями, які заховано в язичницьких звичаях, обрядах, фольклорних текстах і мелодіях.
Наукове пізнання розпочинається з класифікації й систематизації
досліджуваних матеріалів. Перший крок до з’ясування типології пісні
“Гей, око Лада” необхідно вчинити через поділ традиційного купальського пісенного масиву на основні групи. Підставою оберемо міру
збереження у піснях власне купальської “формульності”.
Перший крок до реконструкції – аналіз респонсорно-діалогічних
(за музичною формою) пісень. Їх слід зарахувати до особливо показових при святкуванні язичницьких Купалій. Саме ці пісні структурно
уособлюють формульну емблематику купальських свят і донесли до
наших днів питомі ознаки ритуально-купальського діалогізму.
Друга група пісень – типи, тотожні з “Маланкою”3. В них поширений ритм iiq q e | e q e q, що єднається з віршовою структурою
(5+4).
До третьої групи віднесемо всі інші пізнішого походження, –
власне ігрові. Вони не завжди мають типологічні ознаки Купайла
3
Див.: Квітка К. Українські народні мелодії. Збірник. – № 115(78), 117(76). Пор.
там же з маланковими: №№ 258(195), 259(695).
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і вважаються такими на підставі використання в обряді (виконуються
на Купайла). Однак не виключено, що їх предтечею були позаритуальні пісні-ігри (власне профанні), які співалися в доісторичні часи після
завершення магічно-ритуальних дійств на Лисих горах.
Завдання типологічної ідентифікації полягає в пошуках аргументів
на користь того, до якої із вказаних трьох груп можна віднести пісенний текст “Гей, око Лада”. А вже в залежності від цього вирішуватиметься й реконструкція музичної форми цього тексту, записаного без
мелодії.
Текст пісні “Гей, око Лада” – це лише пізній, далекий від живої
язичницької дійсності, артефакт. Однак у тексті можна віднайти ознаки типової формульної строфи. У тексті є вказівки на зв’язок з кількома спорідненими різновидами основного купальського типу. Вони
мають прикмети респонсорного виконання – тобто ознаки діалогізму.
У традиції останніх двох-трьох століть респонсія в купальських
піснях звичайно обмежується першою строфою і виглядає як “заспів-соло → гурт”. Починаючи з другої строфи, як правило, обидва
зазначених складники форми “заспів–гурт” співаються усіма учасниками разом, хоча трапляється повернення до далогізму і в подальших
строфах.
Язичницька ритуальна праоснова купальського обряду збереглася у будові строфової форми: заспів (З); магічна формула волхва (А);
колективно-сугестивний поклик-приспів (П) (“Іване, Йвашечку!”, “На
Йвана Купайла!” тощо). За цими індексами найтиповіша купальська
пісенна форма відповідатиме формулі АП ||: З АП :||. Вона виникла
з обрядової ситуації і дозволяє реконструювати перебіг купальського
дійства ІІІ-ІІ тис. до н.е. – І тис. н.е. “Обрамлену” форму (З АП між
вказаними знаками репризи) можна перекодувати, застосувавши інші
(прийняті в музикознавстві) символи (З-П = А-А1, А = Б) і позначити
як АБА1, де А – варійована формула заспіву та приспіву за зразком
“На Йвана, Купайла”.
У язичництві ця форма постала як діалог “волхва” і “роду” (беручи до уваги почергове розташування сегментів, що співали по черзі:
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“рід” і “волхв”). Скориставшися цією фактурною “парою”, перший
різновид купальських пісень, що розпочинається з заспіву–приспіву4,
визначимо як діалогізм “рід → волхв → рід”5 (див. нижче приклад 1).
Заспів-приспів А за умов обрядово-магічної регламентації колись
мав виконуватися родом (племенем). У сучасному гуртовому виконавстві така фактура (у вигляді респонсії соліста і гурту) рідко витримується від початку до кінця співу. Але беззаперечним свідченням саме
такого виконання за часів живої магічної традиції є обрамовуючий заспів-приспів “Купала на Йвана” (приклад 1, такти 1–2, 5–6). Він був
незмінний (не виключено, це було згадування не обов’язково традиційного “Купайла”), його функція – юридична: схвалення, ствердження родом звертань волхва до богів Неба і Сонця, до духів. Форма співної частини магічного ритуалу затужавіла в будові музичної строфи
і дійшла до наших днів у такій ясності, що наслідки декодування язичницького діалогізму, як послідовності “рід → волхв → рід”, не викликають сумніву6:

Купала на Йвана!
Купався Йван да у воду впав.
Купала на Йвана!

Другий різновид того ж пісенного типу розпочинається сольним
заспівом. Його можна охарактеризувати, як послідовність “волхв →
4
Текст на зразок “Купала на Йвана” тощо виступає в обох функціях (то заспіву, то
приспіву) і утворює так званий “обрамлений” вид строфи.
5
Див. зразки: К. Квітка. Українські народні мелодії. Частина перша. Збірник /
Упоряд.та зредагував А. Іваницький. – К., 2005. №№ 119(647), 120(82); Пісні Сумщини / Фольклорні записи В. В. Дубравіна. – К., 1989. – С. 171, 174, 175, 176 (перша на
сторінці “Купала на Йвана”) та ін.
6
Квітка К. Українські народні мелодії. Ч. 1. - № 119(647). Зап. 1919 р. від Орини
Довганюк, 50 р. с. Миколаївка Путивльського пов. Курської губ.
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рід”7. Перша строфа у символах виглядатиме як складена з А (двосегментного основного музично-віршового рядка) та П (приспіву) або
в абстрагованих символах БА (бо перший різновид було позначено як
АБА1, прикл. 1). Але, починаючи з другої строфи, у переважній частині випадків встановлюється тип АБА1 – аналогічний першому різновиду8 (стрóфи 2–10):

1. Де купався Іван, доведеться й нам.
Приспів: Іване, Йвашеч[ку]!
2. Заспів: Іване, Йвашечку!
Через наше село піч везено.
Приспів: Іване, Йвашеч[ку]!9
3. Ой у тій печі три деркачі.
4. Що той перший деркач – то ж [Яким]–солдат10.
5. А той другий деркач – то ж молод [Степанчик].
6. А той третій деркач – то ж [Михайло]–ткач.
Див. зразки: Пісні Сумщини. – С. 166, 167, 177, 178, 179 та ін. численні джерела.
Записав у 1959 р. О. А. Правдюк в с. Сулимівка Баришівського р-ну Київської обл. від Галини Василівни Приходько та Наталі Корніївни Гордієнко, пенсіонерок. Фонди ІМФЕ, 14–10/694. Транскрибував А. І. Іваницький.
9
Далі подається основний текст без зазначення заспіву та приспіву. Їх слід виконувати за зразком 2-ї строфи.
10
Імена вставляють за ситуацією, кепкуючи з парубків. Так само обирають імена
дівчат, що ведуть танок.
7
8
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7. Поза садом, садом три липочки рядом.
8. Що первая липка – то ж [Галочка]–дівка.
9. А другая липка – то ж [Насточка]–квітка.
10. А третяя липка – то ж [Маруся]–зірка.

Варіант належить до попереднього пісенного типу. Відмінність
лише у відсутності початкового заспіву на зразок ”Купала на Йвана!”
(порівн. приклади 1 та 2). Для умов язичницького діалогізму різновид
“волхв→рід” (приклад 2, форма БА) дуже вірогідний – як такий, що
його розпочинає духовний провідник (волхв). У сучасних умовах купальських ігор функції сакрального провідника перебрав на себе заспівувач-соліст (солістка).
Однак різновид “рід→волхв→рід” (приклад 1, форма АБА1) також
міг широко вживатися у випадках, коли початок магічного дійства ініціювала громада (рід). Не виключено, що обидва різновиди побутували одночасно ще тисячу років тому на Лисих (купальських, собіткових) горах.
Поширеним у народній традиції є й третій різновид11 основного пісенного типу – БА. Його особливість – відсутність переходу при співові “вглиб строф” до форми АБА1. Це незмінна двочастинна форма
структурної моделі (4+4)+(3+3), яка складається із основного тексту
(4+4) та приспіву (3+3). Саме цей різновид купальської є особливо вагомим для строфічної реконструкції пісні “Гей, око Лада”12:

Розглянутий основний купальський пісенний тип має ще інші різновиди, які лише підкріплюють чинність структурних ознак інваріантної моделі.
Сумарний аналіз варіантів дозволяє висунути обґрунтовану гіпотезу відносно
типології пісні “Гей, око Лада” та її строфіки.
11

12
Записали у 1913 р. Ф. Коломийченко (текст) та В. М. Лященко (мелодію)
в с. Прохори Борзенського пов. Чернігівської губ. від Марії Коломийченкової, 56 р.,
неграмотної. Пісня середини 1880-х років, часу дівування співачки. //Матеріяли до
української етнольоґії НТШ ім. Шевченка у Львові. Т. ХVІІІ. – Львів, 1918, с. 139.
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1. Да купався Йван, да й у воду впав.
Купала на Йвана13.
2.Да купався Гриць, да й воду тиць.
3.Да купався Клим, да й у воду вплив.
4.Чий же то льон да не виполотий?
5.Да то дівка Прісечка да не виполола.
6.Да за чим вона да не виполола?
7.Да за тим, да за сім, да за сном товстим.
8. Да за сном товстим, за Хведорком молодим.

Але перед тим, як висловлену думку ствердити, слід провести ще
один дослід.
Коли розбивати текст пісні “Гей, око Лада” на дворядкові строфи (за аналогією до тексту пісні “Да купався Йван, да й у воду впав”,
прикл. 3), виникає неясність стосовно 4–8 рядків (див. Схему 1). Необхідно з’ясувати: це дефект співу, запису, чи, можливо, тут маємо справу зі специфічним розширенням форми?
Зрозуміло, зміст язичницького тексту (особливо тексту “волхва”)
був інший, ніж теперішній. Слід також брати до уваги, що магічний спів супроводжувався рухами – і не лише “танцювальними па”
чи хороводними кроками, як це спостерігається в сучасній традиції
фольклорного виконавства. Ті рухи мали бути частиною обрядового діалогу, – вони доповнювали, коментували помисли, слова, магічні формули. Без такого, нині втраченого, кінетичного ряду зміст тексту та магічної дії залишається багато в чому загадковим. А ще була
атрибутика, маски, жертвоприношення і багато іншого, про що можна
тільки здогадуватися.
Ми зараз маємо справу і в пісні “Гей, око Лада”, і в інших обрядових язичницьких піснях далеко не з тим, чим вони були у добу
їхнього виникнення та дійсного магічного буття. Щó в тексті пісні
“Гей, око Лада” не породжує сумнівів, так це чудова, дивом збережена
13
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перенасиченість спонукальною модальністю. Уже одне це засвідчує
давність тексту (насамперед його синтаксичної структури), вказує на
зв’язки (не дуже послаблені у формі й за тисячу років) з епохою ревне-язичницького діалогізму, з магічним дійством і чаклуванням.
До розгляду візьмемо кілька записів. Об’єднавчими ознаками буде
тема зачину “Купався Іван та у воду впав” і форма з приспівом “Купала на Йвана” (зразки із заспівом, який є альтернативним, не відіграють
у завданнях аналізу суттєвої ролі) 14.

1. Ой купався Денис
Та й на гілці повис.
Купала!
2. На купала хліб пекла,
На Петра я вибирала.
На нашій вулиці
Купал(а)!

У цьому записі наче “порушено” форму. Співала у 1965 році жінка 1905 року народження, запис зроблено в Сумах. Шкода, бракує довідки: як довго співачка жила у великому місті; коли залишила село;
коли вивчила цю пісню і чи брала сама замолоду участь в Купаліях.
Поставлені питання показують, як важливо зазначати якнайповніший
паспорт та біографічні відомості.
У пісні скорочено типовий приспів (зразка “На Йвана Купайла”) до одного слова “Купала”, а в кінці це слово “включене”
14
Пісні Сумщини. – С. 179. Після другого рядка мною поставлено крапку. Останнє слово “купала” винесено в окремий рядок і вжито знак оклику.
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у віршово-музичний сегмент “На нашій вулиці купала”. Це слово (купала) розташоване мною у щойно поданому віршовому тексті в кінці
й подане у вигляді окремого рядка. Тим самим воно набуває значення
“приспіву”, хоч за змістом продовжує думку останнього вірша.
У пісні (№ 4) є одна важлива для подальших висновків деталь.
Це – поява трьох рядків замість попередніх (в експозиції) двох. Тобто,
у 2-й строфі використовується прийом серіації, що веде до утворення строфоїда. Приклад засвідчує, що розширення форми не чуже купальським пісням.
Наступний зразок № 5 підтверджує природність такої корекції
форми. Рядки 1 та 2 мають характерну для купальських цього типу
двосегментну будову. З 3-го куплета порушується складочислення і замість двосегментного рядка утворюється строфоїд15:

1. Та купався Йван, да у воду впав,
2. Я його не пхала, він сам упав.
3. На Петра хліб пекла,
На Полупетра продавала,
А на Спаса купувала.

Є підстави припускати, що пісня № 5, як доводять варіанти з зачином “Та купався Йван да у воду впав” (і подіб.), є “ліризованою” версією типової купальської респонсорної форми, про яку йшлося вище.
15
Квітка К. Українські народні мелодії. Збірник. – № 122 (646). Пісня з Трипілля
під Києвом.
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У пісні № 5, як можна судити, було випущено приспів зразка “Купала
на Йвана”. Модель протоваріанту можна відтворити:
1. Та купався Йван, да у воду впав.
[Купала на Йвана!]
2. Я його не пхала, він сам упав.
[Купала на Йвана!]
3. На Петра хліб пекла,
На Полупетра продавала,
А на Спаса купувала.
[Купала на Йвана!]

З такої реставрації очевидно постає типова респонсорно-діалогічна форма, яка й послужила прототипом цієї “ліризованої” пісні. У реставрованій версії-моделі привертає увагу третя “розширена” строфа (фактично строфоїд) з додатковим рядком – як і в прикладі № 4.
Отже, у пісні № 5 знов-таки використано для побудови строфоїда прийом серіації. Згадані логічні фігури належать до широко вживаних ресурсів формотворення обрядових пісень.
Нарешті, ще приклад – “симбіоз” купальської типу З АП (=АБА1)
із такою фігурою логіки як класифікація. Вона реалізована у вигляді
музичної форми, що має назву пара періодичностей16.

16
Пісні Сумщини, с. 167. Пара періодичностей у цій пісні дещо вільна на відміну
від типових зразків.
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1. Купався Іван та й у воду впав.
Купала на Йвана!
2. Ішли дівочки по ягідочки,
А молодиці по полуниці.
Скрізь вода та лелія,
А на морі хвиля – б миля.
Купала на Йвана!

Отже, якщо у прикладі № 5 відбулося “зняття” заспіву-приспіву
в основному пісенному типі купальської, то у пісні № 6 утворено вже
окремий підтип. Характерна його особливість – поєднання купальської форми АП та серіації з класифікацією. За допомогою цієї логічної фігури утворено у 2-й строфі пару періодичностей (1-й клас поспівок – такти 5–8, 2-й клас – такти 9–10). Кожна поспівка серіюється,
повторюється двічі. Пара періодичностей (у буквальному, але також
і в варійованому вигляді, як в даному разі) досить часто вживається
в ігрових веснянках17 та російських карагодних. Але домінуючим,
жанрово-типологічним формотворчим принципом у пісні № 6 є респонсорна купальська строфа. Друга, розширена строфа (строфоїд),
належить до співочої версії з “додатковими” рядками (як відповідно
3-я у № 5 і 2-а у №№ 4, 6).
17
Пара періодичностей: Пісні Сумщини. Записи Дубравіна В. В. – К., 1989,
с. 147, 149 (без точної мелодичної повторності); Ігри та пісні. Весняно-літня поезія
трудового року /Упоряд. Дей О. І., Гуменюк А. І. – К., 1963, нотний додаток №№ 21,
25; Квітка К. Українські народні мелодії. Ч. 1. Збірник. – К., 2005, №№ 22(2), 102(5),
103(6); Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української
культури. Ч. 2. – Тернопіль, 2001, №№ 23, 145, 253, 410. Серіація: Пісні Сумщини,
с. 153–154, 159; Ігри та пісні, №№ 1, 2, 24, 27, 25-а; Квітка К. Українські народні мелодії. Ч. 1, №№ 10(7), 326(16). Серіація з класифікацією: Ігри та пісні, №№ 3, 4, 17,
23; Квітка К. Українські народні мелодії. Ч.1, № 17(8); Смоляк О., №№ 255–257 та ін.
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Тепер можна стверджувати за аналогією, що той самий прийом
розширення-серіації спостерігаємо у 2-й строфі тексту пісні “Гей,
око Ладове” (див. нижче варіант строфіки, де вірші згруповано у 7
“куплетів”).
Порівняння тексту пісні “Гей, око Лада” із поданими вище різновидами купальських пісень діалогічної структури дає підстави для реконструкції 2-рядкової строфіки із застосуванням серіації у 2-й строфі, яка внаслідок цього переростає у строфоїд (його набрано жирним
курсивом):
1. Гей, око Лада, Леле Ладове!
Гей, око Ладове!
2. Ніч пропадає,
Бо око Лада
З води виходить,
Ладове свято
Нам приносить.
Гей, Ладо!
3. А ти, Перуне, отче над Ладом!
Гей, Перуне!

4. Дай дочекати Ладе купала.
Гей, купала!
5. А кум і кума – у нашу хату.
Гей, кум і кума!
6. Солод ситити, медок хмелити.
Гей, кум і куме!
7. Щоби і внукам то пам’ятати.
Гей, кум і кума!

Строфи 1, 3–7 вписуються у форму вище поданого наспіву 6. Друга строфа так само, як показано, не становить винятку та вписується
в типологію строфіки (із залученням до формотворення принципу серіації). Рядки 2-ї “строфи”, як це й буває у строфоїдах, безумовно співалися під варіантно-повторюваний мелодико-ритмічний зворот (як
у прикл. 5).
Проведене дослідження дозволяє говорити про два досягнутих результати: перший – що текст пісні “Гей, око Ладове” виконувався під
респонсорно-купальський наспів будови БА; другий – було продемонстровано можливість застосувати сучасні музично-етнологічні методи
для критики, типології й текстології текстів, записаних без мелодій
або з дефектами (при “задиктовці” слів).
Можна ризикнути піти й далі: створити модель ритмічної форми, у яку вкладався б наспів пісні “Гей, око Лада”. Значною мірою
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це доступно вже зараз. Подана зараз версія строфіки тексту “Гей, око
Лада” зразково вписується в ритміку музичного прикладу 6 (такти
1–4). Додаткові рядки строфи 2 (розширеної) можуть виконуватися під
наспів 1–2 тактів.
Але можна рушити й ще далі: створити гіпотетичну модель наспіву (мелодії). Однак це вже завдання майбутнього кібернетичної етномузикології, коли в пам’ять комп’ютера буде внесено весь (чи майже
увесь) масив мелодій і текстів українського (і слов’янського) фольклору та будуть удосконалені програми автоматизованого аналізу музично-фольклорних текстів, ініціатором яких виступив Володимир Гошовський18. На таку можливість вказує й С. Грица19.
При виконанні аналітичних і реконструктивних операцій було
використано, як головний інструмент, логічну фігуру серіації і вперше вказано, як з цією фігурою пов’язується виникнення строфоїдів.
Причому, це правило не обмежується матеріалами нинішнього нарису,
але поширюється й на інші жанри, насамперед – на весільні ладкання. Серіація, що призводить до виникнення строфоїду, паралельно діє
в тексті (на паратактичних основах) та у наспіві: точне або варійоване
серіювання музичного сегмента.
(Народна творчість та етнографія, 2007, № 6, с. 4–10)

Первый Всесоюзный семинар по машинным аспектам алгоритмического анализа музыкальных текстов /Сост., общ. ред. и предисл. В. Л. Гошовского. – Ереван, 1977;
Гошовский В. Горани. К типологии армянской песни (Опыт исследования с помощью
ЭВМ). – Ереван, 1983; Алекперова А., Гошовский В. Знаки общности в мелодике кочари. Сравнительный семиологический анализ с помощью ЭВМ. – Баку, 1986.
19
Грица С. Й. Мелос української епіки. – К., 1979, с. 233.
18

190

Звід третій Теоретичні розвідки

Форма російської протяжнóї пісні
Російська протяжнá пісня в музичній фольклористиці визначається
як форма з наспівом, що володарює над формою тексту і диктує йому
власну вільно-розспівану структуру. Дослідники російської протяжної
пісні (далі РПП), насамперед І. Земцовський та В. Щуров1, вважають,
що мелодична логіка в ній самодостатня та є справжнім формотворчим рушієм усієї пісні. Текст же цілком підкорений мелічній основі,
складається із недоспівувань, повторів, вставних слів, він аморфний та
слабо упорядкований за структурою. Причому до такої міри, що іноді
непросто буває не лише встановити його складочисловий розмір, але
навіть уловити його смисл. З усім сказаним можна погодитись тільки з
погляду емпіричного та загальномузикознавчого.
Виникнення та розвиток РПП І. Земцовський пов’язує з ХІV–
ХVІІ ст. – епохою, як він пише, не Київської Русі або Російської імперії, а епохою Московської Русі2. Це важливе хронологічне уточнення,
оскільки далі піде мова про масштабно-синтаксичні структури, які почали формуватися за пізнього Середньовіччя.
Як зазначав Л. Мазель3, масштабно-синтаксичні структури є загальнологічним інструментом. Цей інструмент, отже, можна докладати
до пізнання не лише музичної форми, але також і форми тексту пісень.
Наскільки відомо, до аналізу РПП така методика ще не докладалася.
І даремно: наслідки в усякому разі виявляються несподіваними, а тексти пісень з погляду згаданої методики не видаються аморфними чи
залежними від музичної форми, а, як виявляється, їхня будова заснована на інших, досі не досліджених закономірностях. У текстовій будові
строфіки російських протяжних пісень діє логіка, яка є недоступною
Земцовский И. Русская протяжная песня. Опыт исследования. – Л., 1967; Щуров В. М. Южнорусская песенная традиция. – М., 1987.
2
Земцовский И. Русская протяжная песня, с. 15.
3
Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных призведений. Элементы
музыки и методика анализа малых форм. – М., 1967, гл “Масштабно-синтаксические
структуры”, с. 393–492.
1
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для музикознавчих методів, що їх застосовували І. Земцовський
і В. Щуров.
Методику масштабно-синтаксичного аналізу можна докласти до
російської протяжної пісні. У межах нарису я обмежуся словесними
текстами, оскільки текст РПП виявився, на думку дослідників, залежним від наспіву, і взагалі він начебто слабо структурований. Завдання нарису – показати, що це зовсім не так. В основі РПП, її строфіки
лежать не звичні версифікаційні принципи, а інші закономірності, які
не були помічені попередніми дослідниками. А помітити їх вони не
змогли, тому що застосовували, як вище сказано, загально-музикознавчі методи, які в даному разі виявилися неефективними. Але дія масштабно-синтаксичних структур, хоч ми й будемо переважно апелювати
до пісенних віршів, не обмежується поетикою: вона одночасно поширюється як на вірш, так і на мелодію.
Якщо переглянути нотний додаток до монографії І. Земцовського “Русская протяжная песня”, під зовнішнім покровом розспівності
можна виявити чіткі формально-логічні схеми (при тому дуже високого ступеня узагальнення).
Серед них – звичайна для слов’янської народної музики дворядковість (як різновид серіації, переведеної в парну симетрію – №№ 3, 4,
38; тут і далі номери подаються за додатком до вказаної книги І. Земцовського), чотирирядковість, що відповідає структурній квадратності (різновид тієї ж серіації – №№ 1-а, 12, 39, 54, 55, 56), трирядковість, що виникає з повтору рядка (№№ 8, 9, 16, 25, 34).
Приклад трирядковості АББ1 (за структурою тексту):
Схема 1
Эх да заболела у мине, братцы, головушка,
Эх да ни больно яна болит, [розспів “Э–эх, ну” тощо]
Эх да ни больно яна болит.

Дворядковість та чотирирядковість пояснень не потребують – це
звичайні строфи, які часто наближаються (у музичній формі) до гомофонного періоду. Але про трирядковість з репризним повтором
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дещо слід сказати. Цей прийом нетиповий для раннього (насамперед
календарного) фольклору, – втім, як і дво- та чотирирядковість. Експозиційний повтор 1-го рядка тексту, що суттєво, для РПП так само
нетиповий. Це підтверджує думку І. Земцовського про пізню епоху
становлення РПП.
Ще один аргумент (на користь пізнього виникнення РПП і найвагоміший, не відзначений дослідниками) – інтенсивне використання
високологізованих масштабно-синтаксичних структур. І саме тут ми
стикаємося із формотворчими явищами, не поміченими дослідниками.
Подам пісенні тексти РПП у вигляді схем, які унаочнюють їх побудову.
Зразок перший (№ 6, також № 57):
Схема 2
Ах не одна, ах во поле доро...
ах во поле дороженька пролега... ой
ах во поле да–––––––– пролега...
ах во поле––––––––––– пролегала.

Це чотирирядковість, утворена через розосередження двосегментного тексту “Ах не одна во поле // дороженька пролегала” (у цьому випадкові я його не моделюю, а цитую за можливості ближче до мовнопрозової форми). “Енергія розосередження” досягається тим, що в 1-му
рядку теза недосказана (“доро[женька]” – що? яка? тощо). У другому
рядку теза доповнюється предикатом (“пролега[ла]”), але словообрив
і вставки-розспіви знов динамізують пісенну форму, що призводить до
повтору в 3-му рядку частини тези. У цілому цей тип розвитку належить до структури дроблення (вона виглядає як “стискання” тези-експозиції в наступних повторах – порівн. 1-й рядок з 2–3-м, Схема 2).
Зразок другий (№ 7):
Схема 3
Ох и тошно, грустно мне да все молодчику,
да тошно, грустно жить мне на сви... [розспів “о–а...”]
жить мне и на свите [розспів “о–го...”]
193

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

Дроблення з подальшим вичленуванням-дробленням заключної
частини висловлювання (2-го рядка), вичленування-розосередження
(у тому числі вставки в текст вірша), дроблення рядка – ось головні
композиційні принципи РПП. При цьому усі прийоми зовні видаються
продиктованими музикою. Але з цим можна погодитися лише частково. Уважний аналіз структури текстової строфи виявляє опору глибшу
й загальнішу, аніж музика чи той же вірш – це логічні фігури, що в даному випадкові уособлюються в масштабно-синтаксичних структурах.
Вони можуть бути як спільними для музики і тексту, так і можуть
в чомусь розбігатися: діє лише їхня узгодженість по вертикалі.
Про будову РПП можна сказати: на початку строфи подається
більш-менш розгорнута теза (думка), а далі вводяться в дію прийоми
розробки. Їхня головна ознака – дроблення тези, теми. Це принципово
та сама операція, яка застосовується в сонатній формі. Але у сонаті –
це в музиці, а в російській протяжній пісні – особливо виразно й цікаво – у тексті. Після “розробки” може відбуватися замикання (але
його може й не бути). Так виникають дві найхарактерніші для РПП
структури – дроблення та дроблення з об’єднанням. Для унаочнення
сказаного два приклади.
Зразок третій (№ 10, також №№ 17, 41).
Дроблення з лаконічним замиканням (“по вечерним”):
Схема 4
Эх [розспів] по зорям, да зорям,
Да по... ох и по зоречкам,
У... утренним зорям,
По вече...
По вече...
По вечерним.

Зразок четвертий (№ 11, також №№ 24, 31, 37, 42, 62, 64).
Типова для РПП форма дроблення з об’єднанням (“по ём только
тунный звон”):
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Схема 5
Между двух гор выпал речка Енисей,
Енисее–[розспів]–юшка.
По ём только раздаётся...
Эх да
раздаётся
По ём
ту...
По ём
тунный,
По ём
только тунный звон.

Перший рядок тексту з наспівом – теза. Далі розпочинається дроблення – етап “розробки”, який завершується досказуванням думки
та замиканням-об’єднанням музично-поетичної строфи. Пояснення “внутрішнього” наповнення мелодичними поспівками розробкової
частини не становить труднощів: тут простежується застосування тих
же засобів, що й в розробках сонатної форми4 (вичленування, видозміна, тощо – відмінність аж ніяк не в принципах, а лише в масштабах розробки). Це ще один аргумент на користь пізнього виникнення РПП. Розробка, яка здебільшого заснована на принципах
Як бачимо, так звана розробка сонатної форми – явище, по-перше, не власне музичне, по-друге, її підстави перебувають у сфері логічних фігур мислення і не належать
до видових форм мистецтва як таких.
4
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дроблення, – принцип понадвидовий (як і інші логічні фігури – серіація, класифікація, симетрія тощо).
У розробці, як формотворчому принципі, застосувуються насамперед серіації (окремим різновидом якої є дроблення попередньо
викладеного “матеріалу”). Але якщо в обрядовому роді фольклору серіація застосовується в нескладних, більш-менш очевидних
проявах і часто не нормується часовими, симетрійними, пропорційними закономірностями пісенної форми, то в РПП вона включена у фігури більш високого логіко-операційного рівня. І цей рівень дійсно, як зауважив Л. Мазель, був опрацьований у пізньому
Середньовіччі.
Сказане доводить, що методи дослідження мелодичних розспівів
(“мелодических разводов”) в РПП слід відносити до сфери загального музикознавства, а не етномузикології. Що, власне, і спостерігається в роботі І. Земцовського “Русская протяжная песня”. Для музичної
фольклористики ця монографія принесла небагато методологічної
користі. Скоріш навпаки: вона є хибним методологічним орієнтиром
у сфері розуміння об’єкту і предмету етномузикології та методів дослідження музичного фольклору. Але в роботі містяться слушні спостереження, корисні для завдань загальномузикознавчого дослідження
теорії мелосу.
Отже, слід зауважити ще раз: праці представників “інтонаційної
школи” (Ф. Рубцов, І. Земцовський, В. Щуров та ін.) є загальномузикознавчими. У них народна музика є матеріалом для дослідження
власне музикознавчих проблем ритміки, ладу, передусім мелодики,
а не традиційної музичної культури.
Це, звичайно, не применшує вартість кращих абзаців у працях
згаданих авторів для загальнотеоретичних галузей музикознавства. Зауваження висловлено, щоб застерегти представників етномузикології (насамперед молодь) від надмірної орієнтації на мелодику народної музики (якщо дослідник прагне залишатися власне
істориком-етномузикологом) та вказати на небезпеку методологічної
еклектики у фольклористичних дослідженнях. Музичний фольклор
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містить силу-силенну історичної, теоретичної, психологічної та ін.
інформації та може залучатися до необмеженого числа дослідницьких потреб різних наукових дисциплін. Дослідник лиш має чітко визначити свої стосунки з етномузикознавством. Вихід за межі етномузикології у сфери інших гуманітарних і природничих дисциплін
не тільки можливий, але й часто необхідний і навіть бажаний у дослідженні фольклору. Але це пов’язується із корекціями методології
(мети, методики, завдань). Їх дослідник зобов’язаний донести до свідомості читача.
Неувага фольклористів до масштабно-синтаксичного аналізу пояснюється тим, що Лев Мазель аналізував професійну музику. А глибшу, методологічну сторону його новаторської
теорії,етномузикологи “не запримітили”. Її корекція відкриває можливості застосування методики масштабно-синтаксичних структур
до аналізу фольклорної синтактики і форми. І не тільки: дія структур
об’єднання, дроблення, дроблення з об’єднанням та ін. простежується в усіх сферах культури, побуту, економіки, політики тощо. Вони
всезагальні: це один з фундаментів мислення й логіки. І. Земцовський, В. Щуров спиралися в дослідженні музичного фольклору не
на етномузикологічну, а на музикознавчу методологію. У цьому була
їхня помилка.
Резюмуючи, відзначу, що в РПП, у її “енергетиці розвитку”, становленні строфи велику роль відіграє текст. Щоб погодитися з цим,
слід неупереджено подивитися на наведені вище графічні схеми текстів. Текст дозволяє з ним поводитися вільно лише в частині розробки – і лише після почутої (і виголошеної) тези. Варто також узяти до
уваги хронологічні сходинки розвитку РПП.
Між іншим, розосередження тексту в РПП з’явилося раніше,
аніж були засвоєні у співочій практиці широкі мелодичні розводи.
Метод дроблення тези спершу був опанований в тексті. А вже після цього, у взаємодії з текстом, виникали розпросторені мелодичні
розспіви. Смак до мелодичних “розводів” розвинувся у ХІХ ст., особливо від його середини. Це засвідчують ранні записи РПП. Зокрема,
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у збірниках М. Балакірєва5 та М. Римського-Корсакова6 широко розспівані мелодії відсутні.
Слід сказати, що більшість мелодій РПП М. Римський-Корсаков
записав від дядька та від матері. А вони їх засвоїли між 1810–20-ми
роками – на самому початку ХІХ ст. від селян-кріпаків, які були носіями співочої традиції ХVІІІ століття. Коли порівняти мелодичну розспіваність цих старих записів з нотним додатком у І. Земцовського,
з’ясовується, що широкі мелодичні розводи показові саме для записів
переважно ХХ ст., і менше – другої половин ХІХ ст. Ось як виглядає
пісня “Ты, заря ли, моя бела зорюшка” із збірника М. Римського-Корсакова7 (як вона співалася на зламі ХVІІІ–ХІХ століть):

Схема 6
Ты, заря ли,
Ой да ты, заря ли,
Моя бела зо...
ох зорюшка.
А, у... ой да ты вечерняя,
Ой да ты вечерняя,
Белая заря,
Ох зорюшка.

Балакирев М. Русские народные песни. – М., 1957. Перше видання 1866 року.
Римский-Корсаков Н. А. Сто русских народных песен. – М. – Л., 1945. Перше
видання 1877 р.
7
Там само, № 15.
5
6
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Пісня “Ты, заря ли” засвідчує стадію, коли текст вже розспівано
(застосовано так званий принцип “сонатної розробки”, про що трохи
вище йшлося), а мелодія ще далека від “вишиваного” мелодичного
стилю РПП ХХ століття.
Отже, підсумовуючи, слід підкреслити: для РПП типовим є принцип дроблення тези, далі – повтор елементів тези, повтор після словообриву, розробка з застосуванням вставних слів та вигуків. Структура
строфи може дробленням і обмежитися, але частіше після дроблення
відбувається замикання (хай і коротке). У прийомі дроблення пісенної тези (і так само “сонатної розробки”) використовується, підкреслю
ще раз, як головна логічна фігура серіація (а також елементи серіації
з класифікацією).
Зрозуміло, що крім структур дроблення та дроблення з об’єднанням (а нерідко й накладаючись на них) використовується також
звичайна 2–3–4-рядковість.
(Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору, с. 316–324)
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Ритмоструктурна типологія: генетичні підстави
Ніщо в світі не може зненацька
з’явитися наприкінці, після ряду еволюційних переходів (хоча б і найрізкіших), коли б воно приховано не
містилося на початку.
П’єр Тейяр де Шарден

Ритмоструктурна типологія – галузь достатньо опрацьованої етномузикологічної прагматики, що вже має власну літературу1. Музичні
формули-моделі дослідники отримують зі статистичної обробки, яка
забезпечує високий процент підтвердження правил абстрагування
ритмічного архетипу. Моделювання ставить за мету встановлення архетипу й забезпечується відповідно опрацьованими алгоритмами. Разом з тим, при очевидних емпіричних досягненнях ще недостатньо
з’ясовано аксіоматичні та палеопсихологічні підстави ритмо-структурної типології та роль логічних фігур, на які опирається моделювання ритмічних конфігурацій пісенних сегментів.
1978 року я видав статтю2, у якій застосував і скорегував відповідно до музики фольклору методику масштабно-синтаксичного аналізу професора Московської консерваторії Льва Мазеля та доклав
до розгляду строфіки українського музичного фольклору. Перша
1
Квітка К. Українські пісні про дітозгубницю //Етнографічний вісник УАН. Кн.
3. – К., 1926, с. 113–137; Кн. 4. – К., 1927, с. 31–70; Гошовский В. У истоков народной
музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. – М., 1971, с. 20–30; Банин А. А. Об одном аналитическом методе музыкальной фольклористики //Музыкальная фольклористика. В. 2 /Ред.-сост. А. А. Банин. – М., 1978. – С. 117–157; Луканюк Б.
Станіслав Людкевич як зачинатель типологічної школи в українській фольклористиці
//Пам’яті Яреми Якуб’яка. Збірка статей та матеріалів /Упоряд. М. Кушнір. – Львів,
2007, с. 140–161.
2
Иваницкий А. И. Типологическая характеристика некоторых принципов формообразования в украинском фольклоре //Музыкальная фольклористика. Вып. 2 /Ред.–
сост. А. А. Банин. – М., 1978. – С. 90–116.
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половина тієї моєї статті оперта на використання лише понять дроблення, об’єднання, дроблення з об’єднанням, але не в межах строфічної форми (інакше кажучи, музичного періоду), а стосовно ритмічної
конфігурації пісенних сегментів. Отже, використано ідею (у Л. Мазеля
це пропорційно-часові відношення). Але я реалізував її з урахуванням
законів усної традиційної творчості. Через це застосована мною методика має ряд відмінностей від методики Л. Мазеля.
Перша з них – за одиницю обліку береться не такт, а складонота. Друга – масштаб аналізованих побудов обмежується сегментом
(у вказаній виносці 2 статті я користувався терміном Ф. Колесси “музично-синтаксична стопа”). Третя – у зв’язку з переходом дослідження на рівень сегментації поняття із композиційних (формотворення
строфи) переводяться у синтаксичні. Четверта – до трьох принципів
розвитку (дроблення, об’єднання, дроблення з об’єднанням) було додано ще два: – репетиційний (коли у межах сегиента використовується тільки один вид складонот – вісімки або, у збільшенні, чвертки),
та об’єднання з дробленням. Останній симетрично протилежний дробленню з об’єднанням.
Чотири з названих щойно п’яти принципів упорядкування ритміки
сегментів містяться в пісні “Дуб на дуба верхом похиливса”3 (прикл.
1). Вона записана мною у 1980-х роках. Це, між іншим, був перший
відомий мені зразок, де відразу представлено чотири типи ритмічного розвитку. Пізніше в записах М. Гайдая я виявив ще один зразок, де
представлено всі 5 типів4. У строфі їх ніколи не буває більше, як 2 або
3 (може бути взагалі один – ритм об’єднання, або рідше – лише репетиційний ритм чи ритм об’єднання з дробленням).

3
Іваницький А. І. Історична Хотинщина. – № 185. Пісня складається з 10-ти текстових строф і у збірнику має три построфних транскрипції. Зараз подаю лише 1-у
строфу, оскільки для ілюстрації цього достатньо.
4
Пісні з родин і хрестин / Упорядник А. І. Іваницький. – Вінниця, 2013, № 261
“Та не я п’яний, не я п’яний, та горілочка п’яна”.
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П’ятий тип ритму – об’єднання з дробленням – особливо показовий для русальних пісень, хрестин і для “Стріли” (яка також належить
до русального обряду)5:

Зведу моделі лише до двох ритмічних одиниць – вісімок та чверток, тобто, подам їх у двоїчному коді. Дві з них мають “замкнений”
(гальмівний) характер ритміки (об’єднання та дроблення з об’єднанням), і три – “розімкнений” (розімкненість ініціює подальший рух –
тобто, потребує, як правило, використання після них сегиента гальмівного типу ритму, хоч бувають і винятки):
Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу / Записи з голосу Лесі
Українки М. Лисенка та К. Квітки. – К., 1971. – С. 160. Вміщена серед хрестинних.
Типологічно це русальна, але співалася й на хрестинах (їх поєднує тематика кумання,
а також ритм об’єднання з дробленням). Див. спільні за структурою зразки серед русальних: Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Вінниця, 2008. – Розділ “Весняне рівнодення та весняна обрядовість”, підрозділ “Русалії”,
№№ 47, 48, 50, 53.
5
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Зазначені ритмічні формули виникають і вживаються разом з текстами. Моделювання складочислової структури пісенних віршів почало застосовуватися ще з другої половини ХІХ століття у вигляді
цифрових формул (4+4), (6+6), (4+4+6) та ін. У нинішньому нарисі музичний ритм від’єднано від складочислових структур тексту, оскільки
головна увага звертається не на синтетичні (музично-текстові) пісенні
сегменти, а на музично-ритмічні конфігурації.
Чотири типи ритмічного розвитку попарно мають дзеркальносиметричні відповідники: об’єднання – дроблення (прикл. 3, 4); дроблення з об’єднанням – об’єднання з дробленням (прикл. 5, 6). Репетиційний тип стоїть відокремлено і не має (та, власне, й не може мати)
свого антагоніста6.
Ритмоструктурні типи подані під №№ 3–7 у формах, які найчастіше використовуються в складоритмічних сегментах із текстовими 4–6-складниками. Але їх можна звести до стислих моделей, які
6
Трапляються проте наспіви, коли один репетиційний сегмент складається з вісімок (як приклад 12), а інший (як правило, суміжний) подається в подвійному збільшенні – чвертками. Але їх не можна вважати відмінними типами: вони моделюються
за зразком прикладу 12. Зрозуміло: при конкретних типологічних потребах ці два репетиційних різновиди можуть подаватися у зіставленні. Див. зразки варіювання репетиційного ритму: Українські народні пісні з Лемківщини. Зібрав Орест Гижа /Заг. ред.
С. Грици. – К., 1972. “Ой на Яна, на Янонька не палена робітонька” (с. 27) – 1 і 3 такти
репетиція вісімками, 2 та 4 – чвертками. Але у варіанті “Ой на Яна, на Янонька горіла нам собітонька” (с. 29) непарні такти йдуть вісімками, у 2 і 6 тактах вживаються
мазуркові ритми, а в 4 та 8 – через подовження другої й четвертої складонот виникає
ілюзія синкопованого ритму. І всі ці варіативні тонкощі здійснюються на єдиній типологічній базі репетиційного ритму.
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максимально унаочнюють форми 5-ти ритмічних конфігурацій і, головне, – виопуклюють самі типологічні принципи ритмічного розвитку
(як закономірності упорядкування ритміки пісенних сегментів):

Крім описаної внутрішньої ритмічної будови сегментів, становить
інтерес також композиційна функція типів ритмічного розвитку в межах строфи. Як правило, фрази, що розспівуються в ритмі дроблення,
розміщуються всередині куплета (прикл. 1). Визначальна ознака цього типу ритміки полягає у зміщенні логічного наголосу повідомлення
наліво – на початок синтагми-фрази, тоді як за мовно-інтонаційними
законами логічний наголос має розташовуватися в кінці синтагми. Це
засвідчує, з одного боку, досить пізнє утворення ритму дроблення (не
раніше пізнього Середньовіччя), з іншого – у дробленні явно проглядає наслідок інтуїтивного пошуку нових засобів суто музично-ритмічної виразності. Спостерігаємо свідомо опрацьований засіб, що має
моторно-жанрову природу та варіативну спрямованість (варіюється
подача тексту з різними ритмічними фасонами й через це з різними
смисловими наголошеннями). Ритм дроблення набуває особливої виразності, коли дроблення сусідить у пісенній строфі з об’єднанням або
ритмом дроблення з об’єднанням.
Досить специфічним є використання ритму об’єднання з дробленням (прикл. 6) – він вживається нерідко протягом усього наспіву (як
у прикл. 2). Так само репетиційний ритм часто охоплює всю строфу
(у “шумках” і деяких жартівливих піснях). Хоча частотність використання цих двох названих типів ритмічного фасону не йде в порівняння з використанням ритму об’єднання, який можна назвати
генералізованим в українському фольклорі, особливо у пізніших, ліричного складу наспівах. Тенденція до почергової зміни різних ритмічних типів у межах пісенної строфи – взагалі одна з особливостей ритмічного розвитку у пізніх пластах фольклору, насамперед від
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правого берега Дніпра й до історичної Лемківщини, а також у західних слов’ян.
Але якщо використання репетиції та об’єднання загалом не ставить за мету варіювання ритміки строфи (вони належать до основних
форм ритмічної організації пісенних сегментів), то у дробленні яскраво проступає цілком певна технологічно й художньо осмислена мета –
видозміна внутрішньої ритміки окремих фраз пісенної строфи. Сказане простежується в пісні “Дуб на дуба верхом похиливса” (прикл. 1).
При цьому слід звернути увагу, що зміна типів ритму в цій пісні при
структурі вірша (4+6) припадає на 6-складовий сегмент (репетиція,
дроблення, дроблення з об’єднанням), а 4-складник скрізь розспівано
в ритмі об’єднання.
Розімкнені типи ритму (репетиція та дроблення) переважно розміщуються всередині строфи, що кінетизує ритмічний уклад строфи.
Ці два типи ритму завершують строфу нечасто. Але і в тому випадкові, коли вони розміщені наприкінці строфи, це далеко не завжди означає “замикання”: народна пісня має куплетну форму, тому побудова
заключної фрази в ритмах репетиційному або дроблення не завжди
означає завершення “музичної думки”. Як правило, кінцевий незамкнений ритм – лише засіб підготовки наступної строфи: він створює
ефект наскрізної пісенної форми. За таких обставин маємо неперервність розвитку “вглиб строф”.
У більшості випадків пісня починається й закінчується замкненим ритмічним типом, а незамкнені розміщуються всередині. Унаслідок цього виникає ще один різновид дистантних (арочних) зв’язків
у строфі на рівні ритміки – між першим та останнім сегментами, які
здебільшого тяжіють до замкненої ритмічної будови7.
Зрозуміло, йдеться про переважаючі тенденції у формотворчості, тому що трапляються й численні “винятки”. Хоча це не так винятки, як багатство композиційних
ресурсів. Але вказані тенденції до переважання ритму об’єднання у формотворенні
можна розглядати як паралелі до мовно-лінгвістичного поняття норми. Саме тому, що
існує “норма”, можливі відхилення від неї, які сприймаються завдяки “нормі” свіжо
і яскраво.
7
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***
П’ять типів ритмічного розвитку пов’язані з синтактикою (синтагматикою), з історією розвитку мовного речення і музичної форми.
Саме в час виникнення в фінальному палеоліті синтагмічного мислення у мовленні зформувалися поняття, а в наспіві – мотиви-фрази.
Тому внутрішня ритмічна конфігурація пісенних сегментів є явищем
вторинним, порівняно із фактором членоподільності. Композиція пісенної строфи заснована на сегментації, яка є наслідком членування
комунікативного повідомлення на мовні синтагми.
Просте речення, за даними історичної лінгвістики, формувало його
сучасні форми у мезоліті (близько 12 тисяч років тому). Воно спирається на бінарні опозиції суб’єкта (називної частини) та предиката
(частини оперативної, зокрема – дієслівної). Предикат у модальності
розповідного речення замикає, підсумовує повідомлення інтонаційно
і за смислом. На тій стадії мислення (у мезоліті) закономірно постав
і сам логічний принцип підсумування-об’єднання.
Десь у той же час (або дещо пізніше: наприкінці мезоліту – на
початку неоліту), оскільки це загальна закономірність мислення, почав формуватися й музичний ритм об’єднання (прикл. 3). У розмовній мові селянства (і не тільки) й зараз переважають прості речення
(а паратактичні – лиш їхній різновид). Тому не дивно, що цей тип ритмічної конфігурації пісенних сегментів – об’єднання – у фольклорі
домінує (і не тільки у фольклорі – це прояв одного з двох психофізіологічних процесів – збудження та гальмування. При цьому останнє
в житті людини відіграє надзвичайно вагому – стабілізуючу роль8).
Інший тип замкненого ритму – дроблення з об’єднанням
(прикл. 5) – постав ненабагато пізніше. У його будові можна вбачати
Останнє підкреслює східна філософія: “Найбільша помилка нашого століття полягає в тому, що активність збільшилася настільки, що в щоденному житті людини залишилося зовсім обмаль місця для спокою. А спокій є секретом усієї споглядальності
й медитації, секретом настройки в лад з тим аспектом життя, який становить сутність
усіх речей. Коли хтось не привчений приймати спокій, то він не знає, що ховається за
його буттям. ” – Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. – М., 1998. – С. 109.
8
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стислу логічну модель паратаксису (“нанизування” нестійкості та завершення паратактичного повідомлення знов-таки гальмуванням – інтонаційною і смисловою “крапкою”). Оформлення конфігурації цього
типу ритму слід датувати початком неоліту, коли відбувалося становлення мовного паратаксису.
Ритмічні конфігурації дроблення та об’єднання з дробленням безумовно постали як симетричні антагоністи ритмів об’єднання та дроблення з об’єднанням. Це вже наслідок високого рівня оволодіння логікою (зокрема, інтуїтивне опанування дзеркальною симетрією). Їхнє
остаточне музично-часокількісне оформлення сталося у межах Середньовіччя.
Окремо стоїть репетиційний ритм, виникнення якого хронологізувати практично неможливо. Його рушійна сутність – серіація. Очевидно, що репетиційний принцип не пов’язаний з мовними чи музичними
чинниками. Серіація виробничих та соціальних дій бере свій початок
ще від нижнього палеоліту, коли розпочалася обробка кам’яних знарядь палеоантропом. Протягом сотень тисячоліть зростала кількість
виробничих операцій, але усі вони продовжували серіюватися. Сучасна технологічна цивілізація так само забазована на принципах серіації.
Отже, репетиційний ритм є не щось інше, як унаочнена часокількісна
модель найважливішого принципу розвитку біоценозу – повторюваності дій на фізіологічному, виробничому та ментальному рівнях.
На додаток можна зауважити, що принцип серіації в історії культури особливо вжитковий у танцювальному мистецтві. Як випливає
з проведеного аналізу, принципи того чи іншого дозування часу (опрацювання, власне, фігур музичного ритму) – процес надзвичайно тривалий. Він почав нормуватися в мезоліті й остаточно призвів до генералізації сучасних форм ритмічного розвитку в пісенних сегментах за
Середньовіччя9.
Л. Мазель розглянув масштабно-синтаксичні структури як формотворчий
принцип у масштабах музичного періоду. Він відносить їх постання до ХVІ – ХVІІ
століть. Я ж розглядаю синтаксичні сегменти. як найменші будівельні одиниці
9
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***
Операції з ритмоструктурної типології в етномузикології здійснюються як дії, скеровані на “очищення” пісенної тканини від варіативних елементів та створення ритмічного інваріанту. Інваріант – умовний об’єкт, абстрагований з музично-пісенної реальності. Перевага
його в тому, що усуваються незліченні виконавські версії та спрощуються аналітичні дії. П’ять означених принципів ритмічного розвитку
є фундаментальними архетипічними10 структурами музично-фольклорного мислення. На їхній основі відбувається творче розспівування
та постають естетичні та художні знахідки.
Двоїчний код, у якому змодельовано п’ять принципів ритмічного
розвитку, був запропонований В. Гошовським11. Двоїчний код – це бінарне ядро музично-ритмічного мислення. В етномузикологічній дослідницькій практиці бінарний код використовується як частковість –
поряд з іншими видами моделей (найчастіше моделі складаються
з трьох ритмічних тривалостей – вісімок, чверток та половинних нот –
як це подано у прикл. 1). У багатьох випадках застосування лише двоїчного коду знівельовує жанрово-родову специфіку сегментів. Тому
його результативність діє тоді, коли виникає потреба в максимальному
абстрагуванні ритму (як, зокрема, в цьому нарисі).
строфи, умовно тотожні музичній фразі (у мовленні вони відповідають синтагмам). Їх
зародження розпочалося від мезоліту; музичний же період склався у пізньому Середньовіччі. Отже, масштабно-синтаксичні структури Л. Мазеля стосуються строфіки
(музичних періодів), а типи ритмічного розвитку – це масштаб сегментів (синтагм).
10
В. Гошовський пропонує розрізняти прототип та архетип (Гошовский В. У истоков народной музыки славян. – С. 12–13). Архетип – найдавніший ритмічний зразок, що містить головні елементи пісенного типу. Прототип – теоретично створений
прообраз варіанту пісенного типу. Для завдань синтаксичного аналізу в такому розрізненні потреби немає . Тому я вживаю один термін – архетип у значенні первісної ритмічної структури, що склалася на підставі логічних фігур – насамперед бінарностей,
композицій бінарностей і дипластій.
11
Гошовский В. У истоков народной музыки славян. – С. 24–25. Однак не завжди
доцільно (принаймні у синтаксичній проблематиці) заводити ритмічні моделі у два
види метрів –  та .
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Мета нарису не передбачає докладного обговорення видів моделей, міри їхньої “глибини” та застосування у варіантних та ареальних
дослідженнях. Завдання конкретне: виявити ґенетичні підстави появи
та існування так званих “моделей” (бо моделювання є ретроспективною дією); поглибити розуміння генетичної та світоглядної підстав
методики моделювання; показати, що підстави операцій з моделювання запрограмовані в законах архетипічного музичного мислення12.
Ритмоструктурна типологія є дієвим методом музично-історичних
і теоретичних досліджень. Але попри це існують ще ґенетичні, хронологічні, палеопсихологічні, соціально-виробничі та інші численні питання. У той чи іншій спосіб на сторінках “Історичного синтаксису”,
а також у цьому нарисі часткові відповіді на перераховані й інші запитання даються. Залишається розглянути два важливих пункти щодо
проблем ґенезису архетипів музичного мислення.
Перший – це загадка збереження протягом тисяч поколінь духовної інформації на історичній дистанції від палеоліту й до сьогодення.
Вона пояснюється особливостями мислення (не тільки архетипічного, але мислення як властивості матерії й духу). Мислення не тільки
опрацьовує інформацію, яка надходить із зовнішнього та внутрішнього світу, але й кодує цю інформацію, виробляє та застосовує для збереження та пересування в часі різноманітні символи та алгоритми. Так
звана первісна людина виробила арсенал досконалих і діючих впродовж людської історії логічних фігур та прийомів пам’яті. Серед них
є ті, що забезпечують не менш надійне збереження духовних та інтелектуальних досягнень, аніж письмо чи образотворче мистецтво (психологи і психотерапевти говорять про потужні резерви колективних

12
Окремі приклади моделювання подаються у моїх працях, – як правило, за потреби виявити чи підкреслити особливості структури й форми, рідше – мелодії: Іваницький А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне дослідження. Збірник
фольклору. – Вінниця, 2007; Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного
фольклору. – Вінниця, 2008.
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архетипів, які у сфері підсвідомого значно перевершують можливості
індивідуальної свідомості13).
При переході на матеріально-знакову систему запам’ятовування
(письмо) “цивілізована” людина увільнилася від необхідності дотримуватися досконало розробленої мнемоніки палеолітично-неолітичної доби. І перейшла до використання в музиці часових пропорцій,
метричності (у тому числі тридольної, яка архаїчним культурам невластива), принципів контрасту та ін. Вигляд музики, що склався від
Середньовіччя після втрати сакральної спрямованості, не може бути
предметом історичного синтаксису. Це вже явища композиційних
структур авторської творчості.
Чим глибше етномузикологія пізнає фольклор, тим менше залишається підстав дивуватися, чому і як слов’янська народна творчість
та інші давні етнічні культури зберігають морфологічні, ритмічні,
модальні та синтаксичні ознаки архаїчного мислення. Якщо узяти до
уваги логічні фігури, опановані первісним мисленням, вербально-кінетичну мову, насичену спонукальною модальністю, з розмитими
(а точніше ще не сформованими) обрисами типів речень, додати до
цього діалогізм мовлення, то маємо справу з історичним фактом: завдяки саме цьому усна пам’ять змогла транспортувати крізь тисячоліття усі явища культури, а деякі – крізь десятки й сотні тисяч років14.
Усна пам’ять і усна творчість базуються на створенні та використанні фігур узагальнення15. Не було б цієї довготривалої пам’яті
про ритмоструктурну і типологічну норми, пісенний розспів мав би
13
Див.: Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэзии // Избранное. – Минск, 1998. – С. 378.
14
Б. Рибаков писав про глибину народної пам’яті в десятки тисяч років (Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М., 1981. – С. 95). Опрацювання фігур логіки розпочалося близько мільйона років тому (зокрема наявність бінарних опозицій
у мисленні палеоантропів сумнівів не викликає).
15
Ряд узагальнень: логічні фігури (бінарні опозиції, композиції бінарностей та
ін.), а далі частковий прояв їх у вигляді різних симетрій, типів ритмічного розвитку
(об’єднання, дроблення та ін.).
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аморфний вигляд, а відтворити теоретичну модель архетипу було б
немислимо16. У лінгвістиці існують поняття норми, структури та індивідуального мовлення. Норма становить ”середній рівень мови”17.
Наприклад, інтонація складнопідрядного речення може бути індивідуально різна, але вона сприймається лише тому, що існує норма,
з якою реципієнт інтуїтивно (і миттєво!) зіставляє почуте. У В. Алексєєва є до сказаного доповнення: “Видається вельми вірогідним, що
у вигляді вродженої психічної структури, на основі якої формуються
бінарні опозиції, виступає усвідомлення одного з реально існуючих
у природі видів симетрії”18.
Типізація фольклорної творчості, яку простежує сучасна наука,
є наслідком поступового кодування спершу розпливчастих, нестійких
відчуттів, вироблення “норми” у вигляді принципів, зокрема, ритмічного розвитку. Далі відбувалася семантизація цього коду та переведення його у вид мистецтва з властивими йому умовностями, своєрідною естетикою та залишковими “печатями часів”.
Сума навичок, психічних та психологічних досягнень накопичувалася, починаючи, як мінімум, від середнього (почасти й раннього)
палеоліту. Відбувалося їх мислительне кодування. Один з таких музично-семантичних кодів особливо цікавий. Він дістав визначення
О. Банін висунув у 1970-х роках свій варіант бачення пісенної моделі, назвавши
його “складоритмічним періодом”. У нього “період” охоплює вірш (пісенний рядок).
Ця модель може застосовуватися в аналітичних операціях, але вона непридатна для
синтаксично-ґенетичного аналізу (як і “синтагма” В. Єлатова). Обговорюючи складоритмічний період та узагальнену силабічну ритміку (рос. “слоговая ритмика”), Банін
подає коментар: “Узагальнена силабічна ритміка є найвагомішою властивістю музично-поетичних творів усної традиції. Пісенні твори композиторської творчості цієї
властивості не мають. Тому можна стверджувати, що кожен твір фольклорної традиції
в його основі будується на складоритмічному періоді і, навпаки, пісня, що має в основі відомий складоритмічний період, може бути з вагомими підставами зарахована до
тієї чи іншої фольклорної традиції”. З цим слід погодитися. // Банин О. О. Об одном
аналитическом методе музыкальной фольклористики. – С. 145.
17
Степанов Ю. С. Основы языкознания. – М., 1966. – С. 99.
18
Алексеев В. В. Становление человека. – М., 1984. – С. 252–253.
16
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“наспів-формула” (Є. Гіппіус19). У цій характеристиці засвідчено рух
думки дослідника в бік езотеричного розуміння функції обрядового
наспіву.
Другий пункт складніший і почасти гіпотетичний. Продовжимо
розмову в, такби мовити, езотеричному ключі, а точніше – скорегуємо
позитивістський (матеріалістичний) погляд на мислення й далі докладемо отримані наслідки до музично-пісенного формотворення.
П. Тейяр де Шарден стверджує в мислі (свідомості) її “психічну
трансцендентність стосовно інстинкту”20 (інакше кажучи, вказує на
незалежність мислення від еволюційно-біологічного розвитку). Він
дотримується погляду, що світ і ноосфера становлять сукупність, яка
має центр трансцендентного сходження. Про це пише так: “Простірчас з необхідністю конвергентний за своєю природою, оскільки містить у собі та породжує свідомість”21 (курсив П. Тейяра де Шардена).
Далі він підкреслює: ця конвергентність (прагнення до єдності) обумовлена тим, що в ноогенезі відбувається синтез двох рівнів: індивідуальностей та націй-рас. І далі коментує: “Це означає, що людська
історія розвивається між двома критичними точками мислення (однією – нижчою та індивідуальною, другою – вищою і колективною)”22.
У фольклорі (включно з первісним мистецтвом) на підсвідомо-колективному рівні витворено й засвоєно систему численних символів
і кодів, а також алгоритми запуску інформаційних програм. Ці основи
забезпечують тривалу усну передачу творів фольклору від покоління
до покоління протягом тисяч років. Жоден авторський твір не здатен
проіснувати такий термін. У ньому відсутня типологічна програма
(“алгоритм”), яка на підсвідомому рівні забезпечує дію так званого
фактору довготривалості.
19
Песни Пинежья. Материалы фонограммархива, собран. и разработ. Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд. – М., 1936. – С. 137.
20
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987. – С. 141.
21
Там само. – С. 205.
22
Там само. – С. 225.
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Візьмемо для прикладу один зразок такої програми: складочислову структуру (5+5) та її 5-часову конфігурацію в ритмі об’єднання
(iiiq q + iiiq q). Здається, елементарно: колядка, – усім відомо. Так то так – але ж це величезного значення езотеричний код! Тут
надзвичайно економно втілено змістову й типологічну формулу, яка
є провідним музично-структурним знаком зимового сонцестояння. За
утворенням цієї моделі стоїть історія становлення логічного мислення людини, початок якого поринає в нижній палеоліт. Шлях до наукового усвідомлення цього коду прокладає сáме моделювання. У колективній свідомості цей код запускається через алгоритм, де перша
операція заснована на серіації складочислової структури й ритмічної
форми об’єднання. Далі відбувається “шифрування” цього інваріанту:
вступають у дію фактори варіативного ускладнення та вирощування
індивідуальних ознак – усього того, що й утворює власне пісню, зокрема – мелодію, текст.
Аналогічне явище існує в біології: молекула ДНК є ні чим іншим,
як інформаційною програмою23. Якщо існує така програма на рівні
білкових молекул, то чи є резон заперечувати існування культуротворчих інформаційних кодів і програм (один з них – колядний – щойно було подано саме під кутом зору інформатики). Варто зважити на
ідею П. Тейяра де Шардена, антрополога зі світовим ім’ям, про відначальну нероз’єднаність матерії і свідомості. Сучасна експериментальна наука поволі прямує до зближення з езотеричним поглядом на
світобудову й анропогенез. Відбувається це не завжди явно і в нечисленному колі авторитетних вчених, до яких у першу чергу належить
Карл Юнг24.
Див. докладне обговорення в книзі: Канигін Юрій. Шлях аріїв. Україна в духовній історії людства. – К., 2006. – С. 482–483.
24
К. Юнг увів термін психе, яким позначив єдність свідомого й несвідомого
в людській психіці. І наголосив: “Зв’язок з мозком сам собою не може слугувати доказом того, що психе є епіфеноменом, вторинною функцією, причинно пов’язаною з біохімічним процесом, який відбувається у фізичному субстраті” (с. 95). Відомо, пише
К. Юнг, що фізіологічні процеси, які проходять у мозку, здатні впливати на психіку.
23
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Слід висловити небезпідставну надію, що в молекулі ДНК (в алгоритмах реалізації її інформаційної програми) з часом з’ясується наявність не лише біологічного, але й духовного та інтелектуального кодів.
Можна припустити, що в алгоритмах ДНК існує ієрархія біологічного
й духовного. Біологічна й хімічна частини більш-менш з’ясовані. Але
біблійне твердження, що спочатку було Слово, чекає на розкодування.
Музичний фольклор є чинником історії, географії та біології25,
він – складова природи сутності етносу і біосфери. З цієї причини
фольклор лише своєю чуттєвою стороною належить до мистецтва
(і то не цілком). А як прикмета і фактор етнічності й етногенезу, він
постає, розвивається та зберігається за тими ж законами, що й етнос:
у єдності біології, історії та географії.
Концепція опрацьована Л. Гумільовим, але ув нього вона обмежена біосферою та географією. Він подав картину утворення й руху
біомаси етносу у вимірах історичного часу та географічного простору.
Через це етнос у нього обмежений буттям у 1200–1500 років. Мимоволі етнос в концепції Л. Гумільова – майже позбавлена духовності категорія. Це не докір: по-перше, він є піонером у цій галузі етнології,
його заслуги неоціненні; по-друге, в ті роки (радянські) він і так зробив майже неможливе.
Зараз можна внести поправки до твердження Л. Гумільова про
“апокаліптичну” для існування етносів цифру в 1200 (1500) років26.
Фактори культури й духовності не жорстко пов’язані з конкретним
“Однак феномени парапсихології закликають нас до обережності, оскільки вони вказують на релятивізацію простору і часу через посередництво психічних факторів, що
ставить під сумнів наше наївне і занадто поспішне пояснення їх категоріями психофізичної паралельності” (с. 96). І трохи нижче: “Структура та фізіологія мозку зовсім
не пояснюють психічний процес. “Psyche” має специфічну природу, яку неможливо
звести до чогось іншого” (с. 96). І, нарешті, використаний мною в методології “Історичного синтаксису” висновок: “...або що психе розміщена поза простором, або що
простір споріднений (пов’язаний) з психе”. – Юнг К. Избранное (с. 442).
25
Див.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. – М., 1993. – С. 35, 447.
26
Зокрема, єврейський етнос існує вже удвічі довше.
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етносом і терміном його життя27. Логічні коди фольклору і первісного мистецтва є однаковою мірою і етнічними, і надетнічними. Коди
усного музичного мистецтва у вигляді ритмоструктурних архетипів
здатні (а так воно і є) мандрувати в історичному часі та укорінюватися
разом з уламками загиблого етносу в нові (інші) частини біо- та ноосфери. Не кажучи вже про те, що вони, як інформаційні програми, багато в чому мають взагалі позаетнічне походження, а, можливо, є частиною відначальної свідомості, про яку писав П. Тейяр де Шарден.
У будь-якому випадку тут ще далеко до кінцевої істини.
Ритмоструктурні архетипи сучасних календарних та весільних пісень виникли в землеробському неоліті, коли етносів у нинішньому
розумінні ще не було. Це перше. Друге – логічні основи цих архетипів, як було показано в нарисі, почали складатися ще наприкінці палеоліту. Отже, з падінням землеробських цивілізацій Близького Сходу,
Аратти, Трипілля їхні духовні надбання, насамперед архетипічного
порядку, не зникли у безвість28.
27
Див. нестандартну працю: Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. – М., 1998,
присвячену містичному смислу звуків як тонких вібрацій, що не гаснуть в часі і можуть бути прочитані духовною інтуїцією посвячених мудреців. Джерелом ініціацій
є відповідні вібрації, залишені в світі духовно великими особистостями (святими) та
концентрованими колективними медитаціями.
28
Див. дотичну до нашої теми, оперту на міждисциплінарну методику, статтю
доктора мистецтвознавства, лауреата Шевченківської премії Найдена О. “Про появу
іконографічних і вербальних образних форм у народному мистецтві та закономірності
їхнього існування (гіпотетичні нотатки)” // Мистецтво - Історія - Сучасність - Теорія /
Гол. ред. О. Роготченко. – К., 2005, с. 143–153. О. Найден залучає до порівняння законів міграції традиційних форм мистецтва – географію поширення злакових культур
у працях генетика М. Вавилова; семантичні мотиви в дослідженнях фольклориста
В. Проппа; характер мікролітів за описом археолога С. Бібікова; музичні артефакти
в географічному простеженні угорського музиколога Б. Сабольчі (Szabolcsi Bence.
Bausteine zu eines Ceschichte der Meldie. – Budapest. – Corvina, 1959) та ін. На численних прикладах з різних наукових дисциплін Олександр Найден стверджує думку про
історичну потужність колективної пам’яті. Вона здатна до творення типологічних,
емблемних, уніфікованих тощо – а, отже, повторюваних (серійованих) явищ та утримує ментальні фігури й символи протягом надзвичайно тривалого часу. Продуктивне
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***
Основу типологічного методу етномузикології становить моделювання пісенного ритму. При цьому застосовуються формально опрацьовані дії: абстрагування (утворення на підставі варіантної множини
модельованого інваріанту. При максимальному абстрагуванні він прирівнюється до архетипу); типологія (систематизація пісенних типів на
підставі складоритмічних моделей); картографування (пунктування
пісенних типів на карті згідно географії записів).
У нарисі здійснено спробу з’ясувати архетипічні підстави типологічного методу через застосування інструментарію логічних фігур
і палеопсихології мислення. Вони пояснюють походження ритмічних
архетипів та причинну обумовленість теоретичних операцій з моделювання пісенних типів.
(Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору, с. 365–381)

існування “космологічних мотивів, образів і сюжетів чарівних казок, творів образотворчого фольклору з мотивами Світового дерева, богині родючості, ромба, кривульки,
кола, птаха, оленя, колиски тощо [обчислюється] тисячоліттями” (О. Найден, с. 144).
Сказане однаковою мірою поширюється і на явища музичної структури, які виникають і діють за єдиними законами довготривалої колективної пам’яті.
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Поетичний паралелізм з погляду еволюції
мислення та музики
Розгляд взаємодії слова й музики у фольклорі не слід зводити до
спроб відшукати й “розкрити” елементарні та легкозрозумілі механізми такої взаємодії. У даному разі предметом розгляду буде часткове,
але від того не менш цікаве питання – походження поетичного паралелізму. Мета – показати на цьому прикладі пріоритет мислення (музика і слово – його видове уособлення).
Неявними зараз причинами спонукалося колись виникнення, а тепер ними ж забезпечується функціонування стилістики фольклорних
засобів поетики, зокрема, таких як епітет, метафора, гіпербола, символіка, порівняння, синоніміка, епітет, епічні числа, здрібнена й пестлива лексика, старослов’янізми, діалектизми, діалог, окличні та питальні конструкції, неповнозначні слова в ритмотворчій та образній ролі
і, звичайно, паралелізм. Передумови постання цих та інших засобів
поетики фольклору формувалися за різних часів, у різних історичних
умовах, на різних етапах розвитку мови, музики1 та мислення.
Дослідники усної словесності фольклорну поетику розглядають
за методикою літературознавства. При цьому запобігають проблемам
генезису, підмінюючи їх абстрактно-теоретичним тлумаченням. Показова з цього погляду позиція А. Квятковського. Торкаючись такого
засобу, як порівняння, він пише: “Поетика порівняння складна і досі
теоретично не опрацьована. У системі різноманітних поетичних засобів виразності порівняння є початковою стадією, звідки в порядку
1
Не зайве буде нагадати, що формування засобів, які літературознавство відносить до поетики, розпочалося ще з палеоліту. А в той час і мислення, і мистецтво
мали синкретичний характер. Тому будь-який компонент первісного обрядодійства
формувався за спільної участі усіх складників. Роль музики у становленні засобів поетики та структурування пісенної строфи була суттєвою. Застосування (зрозуміло, на
інтуїтивному і навіть підсвідомому рівні) логічних фігур мислення відбувалося за посередництвом музичного ритму, адже формотворення синкретичного обрядодійства
відбувалося через фактор часу.
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градації та розгалужування випливають майже всі інші тропи – паралелізм, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота та ін.
У порівнянні – джерела поетичного образу”2. Що поетика порівняння “складна... і не опрацьована” – це свідчення насамперед відсторонення історичної поетики від проблем генезису. Ще одне не зовсім
ясне зауваження про “початкову стадію” становить окремий інтерес.
У Квятковського це означає, що порівняння – джерело усіх тропів.
Мета нинішнього нарису полягає у спробі уточнити й поглибити
розуміння цієї “початкової стадії”, яка дійсно недоступна для методів
літературознавчого осмислення. З погляду генезису й еволюції мислення порівняння у першу чергу є проявом бінарної фігури (насамперед як опозиція двох образів: початкового й наступного) та належить
до найдавніших і найвагоміших здобутків мислення. При розгляді генезису засобів поетики вибудовується наступний еволюційний ряд:
А

Б

В

Г

бінарна
опозиція

композиції
бінарностей,
серіації

класифікація

поетика, естетика
(видова реалізація
логічних фігур
А, Б, В)

формування
в порівнянні
тези й антитези (образи
зооморфний –
антропоморфний та ін.
пари)

ускладнення
й розширення
логічних дій
для утворення семантики
(змістової частини) паралелізму

перехід бінарності
в фігуру поетичного паралелізму, де
кожен член фігури
засновує клас, що
й веде до появи двочленного паралелізму

розгалуження на
підставі принципу
порівняння системи
поетичних тропів
та інших засобів

Ще 1997 року я писав, що “аналіз художніх засобів фольклорної
поетики досі рухається малопродуктивним, побічним шляхом. Констатувати факт типовості, скажімо, постійних епітетів (кінь вороненький,
2
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хмара чорна) і не спробувати з’ясувати їхню ґенезу та специфіку вживання у фольклорі, – значить, по-суті, мало що пояснити. Тоді, коли
поетика зробить рішучий крок від формальної констатації (по-суті,
реєстрації) образних зворотів до з’ясування фольклорної специфіки
пісенного вірша, можна буде сподіватися на появу принципово нового – історико-етнологічного – підходу до аналізу пісенного тексту”3.
Є підстави стверджувати, що паралелізм, як одна з форм осмислення дійсності, почав складатися за умов анімістичного світогляду,
коли людина вдавалася до персоніфікації, – олюднювала дії, предмети, явища. Тому в більшості паралелізмів фольклору перший образ зооморфний або пантеїстичний, а другий - антропоморфний. І вони
не просто порівнюються, а перебувають у зв’язках за аналогією (іноді
за контрастом чи ще інакше). Ознаки порівняння-ототожнення людини з природою чи навпаки є рештками анімістичного мислення.
Двочленний паралелізм утворює парну (бінарну) структуру. На
цій підставі спрацьовує чуття симетрії. Коли було усвідомлено симетрію двох образів, їх існування як пари поступово закріпилося також
римою чи асонансом. Засвоєння симетрії – здобуток досить пізніх часів (енеоліт – бронза).
Цікавий результат дає простеження розвитку паралелізму за пісенними жанрами. Тут немало несподіванок. Найперша з них – відсутність паралелізму в календарних піснях. Рідкісні випадки – явно
пізнього походження, вони нашаровані на давніші тексти (або це новотвори). Замість цього в календарних піснях буйно проростає пантеїзм та зооморфізм у “чистих”, так мовити, видах. Ігри “Зайчик”,
“Огірочки”, “Просо”, “Перепілка”, “Кізлик” та ін. – усе це настільки
буквальне в дії (антропоморфізація учасниками танка явищ рослинного і тваринного світу: огірочки заплітаються, мак цвіте, росте,
зайчик стрибає в капусті тощо), що перед нами постають не просто художні образи чи стильові фігури, а оживає задокументована
3
Іваницький А. І. Українська музична фольклористика. Методологія і методика. –
К., 1997, с. 194.
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тисячолітньою традицією віра у магічне перевтілення: людини –
в мак, зайчика – в того, хто його зображує. Отже, у календарних піснях ще не діє принцип художнього порівняння, яке реалізується через
паралелізм. Натомість зберігаються залишки віри в можливість магічних перевтілень.
І тут можна вбачати дію іншої парної логічної фігури – дипластії.
Вона заснована на тотожності. У даному разі спостерігаємо прояви
дифузіонізму мислення та несправжніх асоціацій. Як наслідок – ототожнення виконавця з зображуваним персонажем (“Зайчиком”, “Маком”). Тобто, бінарна опозиція (протиставлення антропоморфних
і зооморфних образів у паралелізмі) підмінюється дипластією (ототожненням або зооморфізацією з причини збереження решток дифузіонізму магічного мислення). Такі явища засвідчені наскельними
рисунками пізнього палеоліту й мезоліту, де людина наділяється зооморфними атрибутами – наприклад, рогами, рисами чи символами
якоїсь тварини. Зрозуміло, у фольклорних текстах палеолітична зооморфна символіка відсутня (за десятки тисячоліть мова і вербальне
мислення змінилися). Тим більш варте уваги, що реліктові вірування
й образність були не тільки успадковані фольклором від первісного
мистецтва, але й дійшли до наших днів.
Особлива форма паралелізму – так званий розгорнений паралелізм – в українському фольклорі трапляється у весільних пісень (див.
нижче пісню “Ой сивая зозуленька”). У цих піснях верби, квіти, виноград, зозуля тощо, як правило, включені у весільні події або прямо,
або символічно й метафорично. Особливості їхнього використання
свідчать, що у весільних піснях паралелізм функціонує як ще не зовсім художня (не сповна стилістична) фігура: тут проглядає і персоніфікація, і магія, і анімістичні відгомони живого язичницького світобачення.
Окреме місце належить фольклорному паралелізмові в тих весільних піснях, де він розпочинається з розгорненого зооморфного образу, а в другій половині тексту переводиться в антропоморфний образ.
У нижче поданому тексті пісні “Ой сивая зозуленька” в лівій колонці
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подано перший член розгорненого паралелізму (“зооморфний”), у правій – другий (“антропоморфний”)4:
1. Ой сивая зозуленька
Всенькі сади облітала,
Всенькі сади облітала,
В жодному не кувала.

5. Молоденька Мар’юся
Всенькі двори обходила,
Всенькі двори обходила,
В жодному не плакала.

2. Прилетіла у вишнев садок –
Там сіла, закувала,
Прилетіла у вишнев садок –
Там сіла, закувала:

6. А як прийшла під батьків двір, –
Там стала, заплакала.
А як прийшла під батьків двір, –
Там стала, заплакала.

3. –Ой саде ж мій, саде,
Чим я тобі не вгодила?
–Ой саде ж мій, саде,
Чим я тобі не вгодила?

7. –Ой дворе ж мій, дворе,
Чим я тобі не вгодила?
–Ой дворе ж мій, дворе,
Чим я тобі не вгодила?

4. Чи ж я рано не кувала,
Чи росиці не струшала?
Чи ж я рано не кувала,
Чи росиці не струшала?

8. Чи ж я рано не вставала,
Чи я тебе не замітала?
Чи ж я рано не вставала,
Чи я тебе не замітала?

Рідше трапляється розгорнений паралелізм, де перший член містить пантеїстичні образи, а другий – антропоморфні. Подаю приклад,
по-перше, щоб привернути до нього увагу як до зразка високохудожньої поезії, а по-друге, він розширює коло образів паралелізму за рахунок рослинної символіки5:
4
Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу. Записи з голосу Лесі Українки Миколи Лисенка та Климента Квітки //Упоряд. О. І. Дей та С. Й. Грица. – К., 1971,
с. 138–140.
5
Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Гнат Танцюра. Текст на с. 139, мелодія на с. 118
(“Я не гуляла, не дівувала”). Під неї співається 11 текстів переважно в драматично напружених частинах весілля. У збірнику для виконання інших текстів ноти оснащено
додатковими редакторськими позначками. Зараз їх не подаю, оскільки мелодія чітко
узгоджується зі структурою тексту (5+5+7).
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(пантеїстичний образ)

(антропоморфний образ)

1. Ой відсилає явір калину
Від себе на долину:
– Ой іди, іди, гірка калино,
Від мене на долину.

4. Ой відсилає батько дитину
Від себе на чужину.
– Ой іди, іди, моя дитино,
Від мене на чужину.

2. Ой бо вже тебе, гірка калино,
Пташечки обдзьобують,
Не так пташечки, не так пташечки,
Як тії пташенята.

5. Ой іди, іди, моя дитино,
Від мене на чужину,
Ой бо вже тебе, моя дитино,
Сусіди обсудили.

3. Не так пташечки, не так пташечки,
Як тії пташенята,
Із поля летять, на тобі сидять,
Ще й тебе обдзьобують.

6. Не так сусіди, не так сусіди,
Як твої подружечки.
З тобою їли, з тобою їли,
Ще й тебе обсудили.

Використання розгорненого паралелізму у весільних обрядових
текстах потребує пояснення. Очевидно, у час формування весільної
обрядовості паралелізм лише починав опрацьовуватися (у календарних піснях він взагалі відсутній). Тому в ньому зберігаються властиві
магічній стадії мислення ознаки персоніфікації (наречена ототожнюється з “зозулею”, “галочки” – з її подружками). У весіллі цей прийом ще не став, як згодом у ліриці, стилістичною фігурою поетики.
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Паралелізм у весільних текстах – релікт міфологічного мислення. Розгорнені форми паралелізму виникли не як художній засіб, а як містична реальність6, де постійні переходи зооморфізації в антропоморфізацію і навпаки були природними для магічного мислення. У пісні “Ой
сивая зозуленька” два образи: спершу зооморфний (“зозуля”), а далі
відбувається його антропоморфізація (усе, що доти діялося з “зозулею”, тепер повторюється в діях дівчини-нареченої).
Зовнішня розвиненість і складність розгорненого паралелізму
насправді свідчить не про “досконалість”, а, навпаки: вказує на недостатню звільненість мислення від опори на предметну реальність, – але ніяк не глибину й вправність “у поетиці”. Розгорнений
паралелізм – це яскравий релікт пізньої епохи деталізованого мислення (як його називає В. Бунак7). Початок його датується пізнім мустьє,
а кінець охоплює неоліт – саме епоху формування обрядової музики
і в цілому обрядового фольклору. До епохи мустьє домінували первинні конкретні уявлення. У розгорненому паралелізмі вже засвідчується
факт існування загального уявлення, де проступає комплекс нерозривно пов’язаних уявлень. Але це ще не стадія понять: її опанування займе І тис. до н.е. – І тис. н.е. та остаточно ствердиться у фольклорі з появою ліричного роду творчості (від ХVІ–ХVІІ ст. н.е.).
У ліриці паралелізм позбувається прикмет властивої для весільних текстів антропоморфізації навколишнього світу. З ХVІІ століття
паралелізм стає, як правило, образним зачином (тобто, засобом композиційним, а не міфологічним чинником). Ствердження розповідної
П. П. Єфименко, аналізуючи нарізки на виробах кроманьойонців з кістки, пише:
“Немає сумніву, що за цими зображеннями стоїть світорозуміння первісної людини,
для якої не існує грані між живим та неодухотвореним, реальним та зображуваним.
На цьому світорозумінні засновані чари, первісна магія, мисливські заговори та амулети. Цілком можливо, що тим же прагненням убезпечити себе від випадковостей на
полюванні через виконання магічних дій перед зображеннями тварин можна пояснити походження таких зображень на зброї та предметах мисливського побуту мадленців”. – Ефименко П. П. Первобытное общество. – Л., 1938, с. 340.
7
Бунак В. В. Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе / Ископаемые
гоминиды и происхождение человека. – М., 1966, с. 498–499.
6
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модальності в текстах і наспівах лірики супроводжується, зокрема,
вживанням паралелізму лише в першій строфі тексту. Розгорнений паралелізм, що охоплює весь текст (або значну його частину) у ліриці не
трапляється.
Стислий (однокуплетний або дворядковий) паралелізм, отже, поширився після звільнення зв’язків музики й поезії з обрядовими ситуаціями, що супроводжували магічні дії. Це знахідка “техніки піснескладання”, коли людина стала на шлях засвоєння власне художніх законів
творчості. Розпочати пісню відразу з такої, наприклад, абстракції як
“кохання”8 набагато складніше для фантазії, ніж спостерігати та описувати чи відтворювати цілком конкретне повторюване обрядове
дійство, – скажімо, розплітання коси або рухи “зайчика”. У ліриці
паралелізм звільнився від персоніфікації, магічної підоснови й перетворився в епіко-модальну прикмету розповідного, а не містико-трансформаційного (через уособлення) характеру.
***
Відомо, що представникам відсталих племен простіше описати
словесно чи зобразити графічно конкретне дерево, гору, тварину, птаха, аніж відтворити образ людини, дерева тощо, як збірного поняття.
Не випадково те, що чабани Середньої Азії ще в наші дні нерідко співають про те, що в цей момент перебуває в полі зору. Певно, у фольклорному процесі багато що спирається (в тому числі і в Україні) не
так на зображення, як на відтворення навколишнього світу засобами
мови, музики, образотворчого й прикладного мистецтва. Але таке відтворення, природно, буде одночасно вже й іншим світом, ніби дзеркальним стосовно навколишньої реальності. Фольклор, таким чином,
не відображує, а моделює власний художній світ. Притому така модель є активною: вона покликана впливати на навколишню дійсність,
8
Для доісторичної людини такої абстракції як “кохання” не існувало: було фізіологічне ставлення жінки до мужчини (і навпаки).
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вона з цією метою вбирає в себе такі засоби впливу, як сугестія, магія,
чаклунство. Ці прикмети неолітичного мислення непогано збережені
в календарних і весільних піснях.
Порівняно з обрядовими піснями, фольклорна лірика – наступний
крок у розвитку виразовості й паралелізму. Це не лише удосконалення
почуття прекрасного, але сходження на більш високі щаблі абстракції й водночас – явище поетичних узагальнень. Коли в людини почало
слабнути сакральне ставлення до дійсності і вона опинилася сам-насам з власними почуттями, коли її мислення й життя почало звільнятися від накопичених тисячоліттями магічних ритуалів, – їй знадобилася допомога для творчості у вигляді “ініціального поштовху”, але
вже не сакрального порядку, а як ідеальної реалізації свого власного
внутрішнього стану. І тоді природа (зовнішній світ) стала допоміжним
містком для переходу в світ внутрішній. Отже, поетичний паралелізм
можна зарахувати до свідчень і наслідків розриву, що все поглиблювався між двома гілками колись єдиного інтонаційного потоку – мовлення й музики.
Три основні жанрово-родові групи – календар, весілля, лірика (пісні звичайні) – засвідчують етапи шляху розвитку паралелізму: його
відсутність у календарних текстах (там панував первісний пантеїзм
та зооморфізм, і за цих умов паралелізм з його тенденцією до атропоморфізації та набуття функції поетичного образу суперечив би вірі
в магічні перетворення й обожнювання природи); постання розгорненого паралелізму у весільних піснях засвідчує появу й усвідомлене
протиставлення зооморфних та антропоморфних явищ; в ліриці паралелізм втрачає ознаки міфологічно-магічного світогляду та перетворюється на композиційно-стильову фігуру, що не поширюється далі
першої строфи пісні (за неістотними винятками, а коли й так – то непослідовно і дещо штучно).
Вказаний процес має відповідники в розвиткові музичного мислення й музичної форми. Для календаря характерні фігури серіації та класифікації, які мають зовнішній вигляд повторності однотипних поспівок (елементи варіювання не мають значення) – тобто,
225

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

серіація, а також чергування різних за ритмомелодикою сегментів –
класифікація; у весільних наспівах стверджується паратаксис (сурядні зв’язки) – як в текстах, так і особливо в наспівах, але він ще не позбавлений залишків серіювання поспівок; музична лірика вже міцно
опанувала гіпотаксисом (респонсорною строфою та “питанням – відповіддю” між антикадансом та кадансом). І якщо вона використовує
також усі попередні ресурси формотворення (повтор, контраст, сурядність), то за тією ж логікою, як це робить і мова: ускладнення не означають втрату здобутого раніше. Зокрема, семантичний та структурний
шлях історії розвитку мови – від вигукових реакцій епохи мустьє – до
складно-підрядних речень пізнього середньовіччя.
Засіб розгорненого паралелізму виник і був характерний для стадії конкретного мислення наших далеких пращурів (це був час кінця
неоліту – бронзи). Мислення ще не було готове бачити й тут же переводити події і явища в художні образи, воно потребувало підготовчої,
перехідної стадії. Справа в тому, що спостерігати явища природи, дії
тварин для конкретного мислення було набагато легше й доступніше,
ніж аналізувати людські почуття й помисли, які далеко не завжди очевидні. Це й було підставою формування двочленності паралелізму: від
більш доступних для спостереження й осмислення явищ світу рослин
і тварин – до опису більш складних почуттів і вчинків людини. Можна сказати, що зооморфні (або пантеїстичні) образи виконували роль
формовки – як в ливарному виробництві, яка потім наповнювалася потрібним “литвом”, – антропоморфним змістом.
(Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору, с. 335–343)
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Про старо-традиційне фольклорне виконавство
Не прагнучи теоретичних узагальнень, подаю деякі міркування
стосовно виконавства – інтонації та ладового формотворення в народному співі з власних експедиційних спостережень та прослуховування
аудіозаписів. Спостереження фольклориста доповнюються звертанням
до фактів з життя професійних музикантів та описів у художній літературі. При цьому пам’ятаю, що поет сказав: “В одну телегу впрячь не
можно коня и трепетную лань...” (О. Пушкін “Полтава”) і подаю спостереження як есе. Крім певної свободи форми й логіки, есе дозволяє
викладати думки в манері бесіди, коли вони (не зважаючи на абзаци,
розраховані на фахівців) стають доступні кожному зацікавленому читачеві.
В московській “Музыкальной энциклопедии” визначається поняття музичного ладу: “Лад в музично-теоретичному розумінні – системність висотних зв’язків, що об’єднуються центральним звуком або
співзвуччям (зазвичай у вигляді звукоряду)”1. І далі подається огляд
етимології терміну лад. І слідує справедливий загальний висновок:
етимологія терміну “не зовсім погідна”. Одначе, слід сказати, не тільки етимологія, але й музична сутність ладу досі не піддаються задовільному формалізованому тлумаченню.
У західноєвропейській музичній теорії поняття ладу не має загальноприйнятого вживання й замінюється поняттям звукоряду. Причина
та, що категорія “ладу” є найменш опрацьованою ділянкою в музикознавстві та музичній фольклористиці. У книзі “Українська музична
фольклористика” щодо цього я зазначав: “Справа в тому, що лад – це
не просто послідовність звуків різної висоти. Відчуття ладової організації неможливе без урахування, по-перше, ритмічного виразу звуків мелодії, по-друге, без врахування об’єднань звуків у пóспівки,
по-третє, без з’ясування (навіть на інтуїтивному рівні) характеру

1

Музыкальная энциклопедия. Т. 3 / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М., 1976, с. 130–143.
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відношень поспівок поміж собою в даному наспіві”2. Лад не зводиться до звукоряду, тим більш темперованого. Звукоряд – лише умовна
підміна потаємної3 вертикально-горизонтальної співдружності звуків мелодії. Тому лад невіддільний від інтонування.
Систематизація ладів не опрацьована у вигляді загальноприйнятої
теорії. На с. 206 згаданої роботи “Українська музична фольклористика” мною подано дві моделі ладу “Щедрика”. Перша – двовимірна, де враховано і ритм, і звукоряд. Це приклад спроби комплексного
охоплення мелодії з погляду ладу. Але така модель поки що не може
застосовуватися до наспівів з більшою кількістю звуків: вона, безумовно, наочна, але громіздка і головне не вписується у п’ятилінійну
нотацію. А якщо мати справу з багатоголосою фактурою і розвиненими мелодіями, то врахування і ритміки, і висотності, і зонності інтонування переросте у складні види графіки.
Залишається сподіватися, що в недалекому майбутньому комп’ютерні технології зможуть подолати ці перепони, і мелодії будуть подаватися в системі вертикально-горизонтальної графіки (абсцис і ординат), за якою вони могли би бути й озвучені. У графіках “крива”
ладу має засновуватися не тільки на звукоряді, але й враховувати ритм
та інтонаційні зони кожного ступеня ладу (як це чуємо у вокальному
й скрипковому виконавстві – не кажучи вже про інтонаційну варіативність народного стародавнього співу).
Поки що доводиться обмежуватися одновимірними (лінійними) –
звукорядними моделями. У цих межах існують дві основні систематики ладів. Перша бере до уваги кількісно-звукорядний бік ладу (від
2
Іваницький А. І. Українська музична фольклористика. Методологія і методика. –
К., 1997. – С. 237.
3
Як не дивно, але лад, інтонування й мелодія, а в живому виконанні до цього ще
додається тембр, – це дійсно таємниця не лише для логіки Сальєрі, але й для музики
Моцарта (геній не творить сліпо за законами формальної логіки, а часто парадоксально, всупереч теорії, їх використовує). Якщо, вдаючись до Пушкіна, погодимося, що
музику, як мистецтво, пізнати алгеброю неможливо, не більше може нас порадувати
й дискурсивний (логіко-поняттєвий) аналіз інтуїції Моцарта.
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двозвукових в секунді й до таких, що перевищують октаву). Друга
враховує не тільки кількість музичних тонів, але й їхню якісну характеристику (ангемітоніка, діатоніка, перехідні та гармонічні системи4).
У статті взято до розгляду переважно вузькоамбітусні ладозвукоряди. До них у музикознавстві зараховують насамперед терцеві
й квартові звукоряди діатонічної будови5.
Викладені нижче спостереження засновані насамперед на моїх
експедиційних враженнях від живого співу старшого покоління (яке,
на жаль, на очах вже майже відійшло, а разом з ним і архаїчна традиція інтонування). Саме живий монодійно-гетерофонний спів з його
неповторністю ладової колористики викликав незабутні враження
і породив у мене ще кілька десятиліть тому не тільки естетичні, але
й критичні питання, зокрема, стосовно правомірності теоретичного терміну “нейтральна терція”. Інші залучені джерела, так мовити,
вторинного характеру (нотні публікації) слугували доповненням для
Іваницький А. І. Українська музична фольклористика, с. 245, 253–255.
Однак в оліготоніці бувають варіанти з субтонами (переважно субсекундами або
субквартами) або деяким розширенням звукоряду. Для поставленого завдання звукорядна шкала не має суттєвого значення: головним є архаїчний характер інтонування.
Його ознаки – стабільність основного тону й вільне інтонування ІІ-го та насамперед
ІІІ ступеня – терції (що є наслідком впливу мовно-музичного синкретизму). У випадках розширення звукоряду змінності також можуть підлягати кварта й секста, квінта –
виключно рідко.
Я зараховую до так званої “оліготоніки” не лише вузькоамбітусні, але й деякі
квінтово-секстові, насамперед обрядові наспіви, які слід оцінювати не за звукорядом,
а за характером поспівок, невластивим партесній європейській авторській практиці
й теорії. Як у терцевому, так і ширшому звукоряді визначальним для старої традиції є специфічне інтонування терції. Кварта і секста (особливо як підвищені) вносять
у мелодію суттєву колористику, не впливаючи при цьому на заявлений у нижній частині звукоряду “мінор” або змінний (переважно одноіменний) мінор-мажор. Якщо
ж додається низька септима (VІІ ст.), тоді виникає (для “європеїзованого” слуху)
ефект зіставлення з тональністю мінорної домінанти. Втім, це все умовності: штучне
поняття оліготоніки засноване на кількісному ставленні до звукоряду. Теоретичні терміни нічого не пояснюють у ладовому чутті селянина. З певністю можу наголосити:
інтонація в традиційному співові залежить від емоційного стану співаків. Особливо
це стосується третього ступеня (терції).
4
5
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думок, що виникли від враження живого співу, інструментальної гри
та прослуховування фонограм.
Наступний зразок є одним із хрестоматійних з погляду варіативного інтонування терції6 (це взагалі хрестоматійний приклад старовинного ладо-інтонаційного чуття):

Цю пісню (у повоєнні 1940-ві роки) співали замолоду жінки – весною на вулиці, на мості, понад річкою. За функцією пісня належить
до веснянок-гуканок, якими “закликали весну”. Степанчук Ольга Макарівна (68 р.) брала горою, Дяковська Варвара Ісаківна (54 р.) та Галецька Феня Янківна (56 р.) співали низ (бурдонили). Запис було зроблено мною в липні 1982 р. в с. Луб’янка Поліського р-ну Київської
обл. (зараз це зона чорнобильського відчуження). Інтонування терції
(ІІІ ступеня) відбувалося в зоні від малої до великої терції. На моє прохання спів було повторено кількаразово. Річ у тому, що співали в хаті,
і без кінцевого вигуку “Уй!”. Я, знаючи місцеву традицію, припустив,
що вигук “Уй!” (або “Гу!”) було випущено (як потім співачки в розмові сказали, хлопці починали сміятися, коли дівчата “гýкали”7).
6
Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008, с.
78–79.
7
Однак протягом останніх 20-ти років насамперед на фольклорних оглядах та
фестивалях (явно під впливом авторитету освічених фольклористів) зі сцени “гуканки” лунають вже без упереджень. Але, бувавши членом журі ряду оглядів, я запримітив і зворотний бік справи: зрідка (добре, що так) почали з’являтися “гуканки” у виконавстві на сцені у співаків з тих місцевостей, де їх в традиції не було (принаймні, не
засвідчені етномузикологами). Життя є життя: “гуканки” й ставлення до них – випадок переливання сакрального у профанне, – як і в нашому громадському житті.
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Такого типу “гуканки” – цінний релікт колишніх магічних вигуків, яким у язичництві надавалося апотропеїчного (відлякувального
або комунікативного) значення – при спілкуванні з духами, русалками та водяниками8. Я попросив заспівати так, як співали колись на
мості, на повітрі (не натякаючи при цьому на можливість існування
“гуканки”, а лиш вказавши, що “на мості” співали, мабуть, інакше, як
зараз у хаті). І тоді звучність набагато посилилася й з’явився фінальний вигук “Уй!” При повторних виконаннях зона інтонування терції
змінювалася від малої “зменшеної” (наближеної до великої секунди
від основного тону) до великої “збільшеної” (майже кварти). На магнітній плівці я нарахував до 6-ти звуковисотних відтінків інтонування
терції.
Що показово: справжньої “нейтральної” терції (начебто посередньої між малою й великою) ні в цьому, ні в інших фонографічних зразках, ні у власній польовій практиці я не засвідчив. “Нейтральної” терції в народному виконанні, напевно, не існує, натомість простежується
зона інтонування терції між другим ступенем і квартою9. Крім іншого,
ладова побудова пісні “Не стой, вербо” спирається на великосекундову
8
Див.: Іваницький А. І. Український музичний фольклор. – Вінниця, 2004, с. 62–
63. В іншому селі – Товстому Лісі Чорнобильського р-ну Київської області мені розповідала Чередніченко Агафія Федорівна про її зустріч з русалкою, яка прибрала личину сусідки. А потім з’ясувалося, що сусідка лежала в той час вдома немічна і аж
ніяк не могла бути на леваді, де Агафія Чередніченко рвала траву для кролів. Співачка
додала: “Вірте – не вірте, але було...” Взагалі в експедиціях, особливо на Поліссі, траплялося чути немало містичних історій.
9
У 1930-х роках, як мені розповідали львів’яни, Філарет Колесса, Зиновій Лисько та Станіслав Людкевич слухали фонограму. При цьому були присутні й інші особи, від яких нижче описаний факт і поширився у Львівській консерваторії. Колесса
і Лисько засперечалися з приводу інтонування одного зі звуків мелодії. Один наполягав, що тут ноту “на чверть тону завищено”, інший – що “на третину тону”. Людкевич слухав, слухав, а потім, не приставши до думки жодного, каже: “Шляк би вас трафив з вашими слýхами!”, ще й махнув при цьому рукою. І це так: лише за тонометром
можна чітко визначити герци та, отже, й висоту. Тому в статті я запобігаю “чвертьтонів, треть-тонів, нейтральної терції”, а торкаюся лише тенденцій інтонування.
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змінність між тонами соль (основним) і ля, що є дуже показовим для
архаїчного співу.
Ці спостереження (та інші з мого польового досвіду) вказують на
явну варіативність (зонність) інтервалу терції. І це підтверджує й професійна музика: ще у ХVІІІ столітті Й. С. Бах, як відомо, завершував
фуги мінорного нахилу великою терцією. Отже, для Баха мала терція
не була досконалим консонансом, і напевно, ще не мала визнаного інтонаційного значення (як велика терція, кварта, квінта, октава).
Що вже говорити про народний побутовий музичний слух. Коротше кажучи, поняття мажору й мінору, зведені європейською теорією
та практикою до абсолютизації виключно двох різновидів терції – не
більше як “договірна” категорія музичної естетики нового часу. Вона
спрацьовує в авторській музиці від пізнього Середньовіччя, але не
має стосунків до історії природного становлення музичного слуху, що
й простежується в фольклорі. А що вже казати про лади східних музичних культур...
Вплив музики полягає не лише у виразності й точності інтонування (це мірило акустики), але насамперед у тембрі та живому почутті.
Недарма один зі знаменитих піаністів першої половини ХХ століття
Йосиф Гофман говорив про свого вчителя й старшого сучасника Артура Рубінштейна: коли б я (Гофман) дозволив собі найменшу хибу на
клавіатурі, слухачі того б не подарували. У той же час Артур Рубінштейн “сипле” випадковими нотами іноді “як з рукава” – і нічого, публіка в захваті... Справа, скажімо так, проста: мірилом впливу на слухачів
є сила нездоланного натхнення.
Європейський слух на догоду гомофонно-гармонічному стилю багато в чому втратив живе інтонаційно-модальне чуття музики. У консерваторіях (академіях музики) навчають співаків та інструменталістів
інтонувати діатоніку й хроматику за умовним ладом (відштовхуючись
від темперації). Але й у професійній музиці скрипаль чи вокаліст вдаються до інтонаційної зонності. Розповідають, у декого з тих, хто
слухав Олександра Скрібіна-піаніста, з’являлося відчуття, що виконавець намагається подолати темперованний стрій фортепіано. А Петро
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Чайковський для творчої праці взагалі волів замовляти настройщику
стрій фортепіано, у якому “хори” (дві або три струни однієї фортепіанної клавіші) були б налаштовані дещо “в розлив”: його внутрішній
слух “вибирав” ту інтонацію, яка в даний момент більше відповідала
його “інтонаційному чуттю”10.
Схоже простежуємо в народному співові. Зокрема, коли я прослуховував фонограму моїх записів від Калакай Параски Йосипівни
(1903 р.н., Меджибіж, сеанс 1973 року, неграмотна), протягом майже 20 записів сеансу вона витримала тональність співу від першої до
останньої пісні. При цьому співачка робила переходи в однойменну
та паралельну тональності, не втрачаючи чуття основного тону (“тональності”) протягом близько двох годин. Показово, що спів чергувався з розмовами, запитаннями, і за цими розмовними паузами основний
тональний рівень співу Параска Калакай не втрачала. І це не поодинокий випадок у моїй польовій практиці.
Згадані нижче кілька жінок, з якими я спілкувався в польовій практиці, безумовно, мали видатні музичні здібності: Степанчук Ольга
Макарівна (68 р., сеанс 1982 р., с. Луб’янка Поліського р-ну Київської
обл.), Зінченко Настя Іванівна (80 р., с. Товстий Ліс Чорнобильського
р-ну Київської обл.), Чередніченко Агафія Федорівна (63 р., експ. 1983
р., там же). Останній було достатньо прослухати на патефонній платівці 20 пісень і запам’ятати їх на все життя. Згадаємо ще Явдоху Зуїху з Вінничини, від якої Гнат Танцюра записав майже тисячу пісень,
та Анну Драґан (700 пісень у записах Ярослава Бодака).
Мої експедиційні враження свідчать про незвичайний музичний
хист наших селянок. Але річ не лише в інтонуванні та знаннях фольклору. Торкнуся ще раз так званої музикальності11. У грудні 1987 року
Я не подаю бібліографічні відсилки, в есе це б обтяжило текст. Я обговорюю
ідею виконавства, інтонації та ладу. Для вдумливого шанувальника справжньої музики важливі не виноски до тексту, а смисл.
11
Для тих, хто має смак до читання, пропоную перечитати воістину вражаючий
взірець опису народного співу: И. С. Тургенев. Певцы // Записки охотника. – М., 1954,
с. 240–259. Цитую за оригіналом: “Помнится, – пише І. Тургенєв, – я видел однажды,
10
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в Москві відбувався Фольклорний фестиваль УРСР. На сцені Будинку
композиторів співала Данія Чекун із села Старі Коні Зарічненського
р-ну Рівненсьої області. Вона виконувала кустову пісню “Убиримо
куста йу в(и) зельониї кльони”12. Це пісня гуртова, але справжнім шедевром цього виконавського стилю можна вважати спів Данії Чекун.
Він відзначався характерним для гуртового виконавства наповненозакличним звучанням і закономірно викликав (я був разом з Софією
Грицою ведучим того вечора у Москві) бурхливо-захоплену реакцію
слухачів, нестримні овації.
У співі Данії Чекун мною зазначено зонне інтонування терції (тон
фа-дієз, якщо за устій брати ре першої октави). “Стрілочки” над нотою означають саме зону інтонування терції – такти 2–4 (нотна графіка не має позначок більш точних). Інші “стрілочки” не мають ладовоозначальної ролі (насамперед підвищений 4-й ступінь, такти 4, 11, 14
тощо)13.

вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую
грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил
о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно забыв и своего соперника, и всех нас, но,
видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным
участием... Мы все стояли, как оцепенелые” (с. 255–256). Додам: Лев Жемчужников
(художник-ілюстратор “Козьмы Пруткова”), слухаючи Остапа Вересая, плакав. Жоден
великий артист Європи, за його словами, не потрясав його так.
12
Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Вінниця,
2008, с. 127–129.
13
До речі, “загострене” інтонування 4-го ступеня, як і 6-го, потребують окремого
дослідження. Незвичайно цікавий зразок такого інтонування засвідчений мною у записі співу Пантелеймона Семенкова, 80 р.: Іваницький А. І. Історична Хотинщина.
Музично-етнографічне дослідження. Збірник фольклору. – Вінниця, 2007, № 225. Також голосіння: там само, с. 237–238. І в “Співанках-хроніках” (Упоряд. С. Й. Грица,
О. І. Дей. – К., 1972.) явний зв’язок з інтонаціями мовлення має тритон від основного
устою – с. 439. Але це не тритон, як його тлумачать музикознавці, а зонне інтонування
кварти–квінти.
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Немалу загадку (з ладового погляду) становить також “переливання” малої терції заспівувачки (соло) в наступну велику терцію із
вступом хору. Наведу спершу приклад із власного одноголосого запису: при цьому співачка відтворювала в інтонуванні гуртову фактуру:
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Така респонсія Solo – Coro (як ладова колористика змінності малоївеликої терцій) простежується і в багатьох гуртових версіях14. Подаю
ще один, на цей раз унісонний хоровий варіант з Чернігівської області
в моїй транскрипції за фонограмою, де мала терція із вступом гурту
змінюється на терцію велику15:

Але змінність малої терції у заспіві та великої при вступі гурту,
схоже, має іншу – не інтонаційно-ладову, природу. Не бачу іншої можливості, як вдатися до потреби залучити фактор психології. За моїми
польовими спостереженнями, заспівувачка іноді, можливо, відчуває
деяку ніяковість. Вона не є “артистка” і не прагне сьогочасного визнання її хисту. Тому (іншого пояснення цих “ладових” тонкощів не бачу)
заспівувачка скромно, без напруження, не так зачинає, як делікатно
ініціює початок пісні (так само далі заспів наступних куплетів). Тут
14
Весільні пісні. У 2 книгах. Кн. 1 / Упоряд. М. М. Шубравська, А. І. Іваницький. – К., 1982, № 852. Див. там же зразки гуртової фактури: №№ 324,432, 445, 557,
795, 858 та ін.
15
Там само, № 557.
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маємо справу з особливостями естетики і психології традиційного виконавства.
Наведені щойно два приклади ілюструють явище, на яке дотепер
у теоретичній етномузикології не звертали уваги: виявляється, зміна
фактури (Solo – Coro) нерідко буває пов’язана з інтонуванням, ладовою стороною співу. Як у даному разі: мала терція в заспівувачки із
вступом гурту змінюється на терцію велику.
Коли вступає гурт, посилюється психічна (і, разом з цим, фізична)
сила дихання. Мені траплялося в експедиціях спостерігати такий різкий сплеск психічного імпульсу, коли тональність співу зрушувалася
догори на тон або й терцію. Є немало прикладів зрушення тональності співу. І він далеко не завжди пов’язаний із незручністю попередньо
обраної висотності.
У друкові в збірниках є транскрипції, які фіксують те, що реально
(за камертоном) звучить. Такі публікації дають підстави для міркувань
про природу тональних зрушень. Але при цих транскрипціях немає
коментаря16. Причиною є неувага етномузикологів до суміжних дисциплін – естетики, психології, етнографії, історії. Мабуть, це наслідок
музикознавчого самообмеження: моя хата скраю...
Звернуся до думок видатного мислителя-музитканта Григорія
Когана, він говорив: корисно розпочинати роботу з вивчення самої
музики. Але: “Найцінніші, багатообіцяючі “Америки” відкриваються
16
Приклади з нового збірника Л. О. Єфремової “Народні пісні Житомирщини”
(К., 2012): 1, 34, 145, 166, 212, 213 та ін. Транскриптор вправі подавати буквально
те, що чує на плівці. Але зрушення тональностей має різну природу. І тут транскриптор (а тим більше записувач) мав би поділитися власними думками з цього приводу.
Якщо це прості незручності обраного на початку тонального рівня, про це слід сказати у “Передмові” (і назвати для прикладу номери). А якщо це явища іншого порядку,
як ті, про які зараз йдеться, їх слід прокоментувати (у примітках). Щодо № 1 у Л. Єфремової вказано: повторне виконання. Але у № 34 між заспівом і першою строфою
(насправді “заспів” – це перша строфа) відбувається зрушення не тільки висотності,
але й темпу. Це колядка церковна, не традиційна. Однак не завадило б і тут подати
коментар: чим викликані зміни темпу й тональності? Викликають питання № 212 ,
№ 213 та ін.
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поглядові зазвичай за межами явища, яке вивчається, – в музиці інших композиторів, у сусідніх мистецтвах, в інших ділянках культури
і в житті в цілому”17 (курсив мій. – А.І.).
На моє переконання, ніякого свідомого “зіставлення” тональностей
(чим нав’язливо грішать так звані народні хори) у старій фольклорній
традиції немає й не було: є або незручність тональності (висотності співу), або (що особливо варте уваги) – різкий сплеск емоційного
тонусу, який підіймає висотну “планку” (тональний рівень) співу. До
цих явищ належить, очевидно, і зіставлення малої терції у заспівувача
з великою терцією в хорі (співочому гурті)18.
Розгляну ще один приклад традиційного інтонування – наспів
“Льипа з(и) льипою похильилася”19. Цей зразок з погляду ладоінтонування складніший, ніж вище подана мелодія “Не стой, вербо, над
водою”. Однак складність його інтерпретації полягає не в наспіві, а в
тому, що ця безперечно багатюща за збереженням традиційної стилістики мелодія (і пісня в цілому) була записана з одиночного виконання.
Тому аналітик позбавлений можливості простежити в деталях гетерофонні варіанти як фактури, так і інтонування.
Пісня належить до родильно-хрестинних співів, про що свідчить
не лише зміст, але й досить типова для родин-хрестин ритмоформула
1 1 2 1 1 (iq q iq). В обрядовій традиції пісні співалися кількома жінками. І якщо в пісні “Не стой, вербо, над водою” ми маємо гуртовий
17
Г. Коган. Как делается научная работа // Г. Коган. Избранные статьи. Вып. 2 –
М., 1972, с. 91.

Наведу один парадокс, як приклад до розуміння сенсу музичної виразовості. У філармонії виконувався вокальний опус Бориса Лятошинського. Він
сидить у залі, поруч – музикознавець. Нахиляється до Бориса Миколайовича
та стиха говорить: “А ось тут співачка сфальшувала!” (на високій ноті). Лятошинський спокійно: “У мене там зазначено довільне [зонне] інтонування...”
18

19
Диск “Зелений шум Полісся”, “Арт екзистенція”, К., 2002, № 16. Погориння,
с. Рудня Дубровицького р-ну Рівненської обл. Виконавиця Тверда Мотрона Романівна,
1919 р.н. Співається на хрестинах. Зап. 28.05.1991 р. І. В. Клименко. Транскрибував
А. І. Іваницький.
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варіант з багатьма стильовими його ознаками, то пісню “Льипа з(и)
льипою похильилася” мусимо розглядати за її одноголосою версією.
Але й вона дає достатньо підстав для міркувань про старотрадиційне
інтонування – як воно існувало ще до впливів гомофонно-гармонічного мислення та церковного партесного співу.
Перше, що слід з’ясувати, – який тут опорний тон? На перший погляд – тон ля малої октави. Однак, якщо взяти до уваги вміщені нижче
варіації під цифрою 2, а також 3-й такт наспіву, слід визнати: основний тон наспіву – соль малої октави. Я прослухав усі куплети. І припускаю: маємо справу з великосекундовою змінністю ля-соль. У пісні
“Льипа з(и) льипою похильилася” ми спостерігаємо аналогічну змінність опорних тонів соль і ля.
І тут виходимо на порівняння з інтонаціями вище поданої мелодії
“Не стой, вербо, над водою”. В обох наспівах варіативною виявляється терція (варіанти сі – сі-бемоль).
Мною зазначено у 3-му такті мелодії “Льипа з(и) льипою похильилася” альтернативний сі-бекар (в одному куплеті сі-бемоль, в інших
вживано сі). Так, це в наспіві поодинокий випадок. Але, враховуючи
зафіксовані варіації (і беручи до уваги значення підсвідомого впливу
гуртової фактури, як у пісні “Чом ти, мати, не спитаєшся”), немає сумніву в варіативності інтонування терції (від основного тону соль):
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На закінчення ще один приклад.
У виконанні коломийок у Карпатському регіоні широко вживається дуже своєрідна секундова змінність, коли інтонаційний щабель другого рядка співається на тон вище від попереднього20.
Наступний наспів показовий ще й тим, що співак використовує не
лише великосекундову, але й малосекундову змінність основних верхніх інтонаційних щаблів. Варіативність секунди (мала-велика) виглядає так лише з погляду теоретичних умовностей музичного ладу, але
справжній сенс цієї змінності коріниться у зв’язках з мовною інтонацією21:

Якщо тон фа у цьому наспіві коломийки з погляду європеїзованого слуху розцінювати як “тоніку” (головний опорний тон), тоді маємо явище, про яке вже йшлося: непевність терції (ля – ля-бемоль від
тону фа). Це одна з ознак інтонаційної архаїки, де бачимо всі ознаки
хисткості терції. Вік співака (88 років) засвідчує, що в його музичній
свідомості визначальною рисою коломийкового мислення є секундова
змінність щаблів ля (ля-бемоль) – сі-бемоль, а не терція фа – ля (лябемоль). Суттєво те, що ці особливості ладового колориту показові, як
було вище показано, і для інших регіонів у співі старших людей.
20
Див. нарис “Великосекундова змінність” у роботі: Іваницький А. І. Історичний
синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної
музики. – Вінниця, 2009 р., с. 270–280.
21
Записано мною 10.07.1984 р. на Покутті від Боднарчука Юрія Степановича,
88 р., освіта 4 кл., в с. Чернятин Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.
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Отже, так звана “нейтральна терція” є не більше, як музично-теоретичним припущенням, яке насправді ігнорує ладово-мовне чуття
дуже давньої, ще неолітичної епохи.
...Приступаючи до статті, я далі йшов шляхом емпіричного аналізу. Провідною була ідея: поєднати теоретичні досліди з живим
чуттям музики виконавцями. І спробував за можливості наслідувати
думку Климента Квітки: “Слід прагнути до того, щоб професійні наукові працівники-етнографи стали самі майстрами слова та поєднали
б з професійною точністю й відповідальністю фіксування фактів та
явищ, безпосередньо ними простежуваних, з мистецтвом яскравого,
образного, живого, вражаючого опису”22. Сам Климент Квітка відмовляв собі в такому хисті. Я, зрозуміло, також не претендую на майстерний художній опис. Але прагнути подолати теоретичну заформалізованість ув науці, – слід. Етномузиколог має, по-перше, спиратися на
суміжні наукові дисципліни (історію, етнографію, археологію, психологію, історію культури), по-друге, подавати висновки власних спостережень і досліджень для корекції існуючих теоретичних та історичних
поглядів на розвиток і специфіку народної традиційної музичної культури.
(Народна творчість та етнологія, № 1, 2013, с. 7–15)

Квитка К. К изучению украинской народной инстументальной музыки / Избранные труды. В двух томах. Т. 2 //Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. – М., 1973,
с. 254.
22
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Про типологію
родильно-хрестинних пісень та обрядовості
Чоловік тричі дивний буває:
коли народжується, коли
одружується і коли помирає.
Народна мудрість

Жанри обрядового фольклору, особливо календарного та весілля,
відрізняються один від одного виразними ознаками функцій, ритуалів, поетики. Однак вирішальне значення для тривкості традиційної
пам’яті та цілісності календаря й весілля мають наспіви. Тексти через
зміни у мові (протягом 500–700 років) і, особливо, внаслідок занепаду
неолітичної сакральності після християнізації України-Руси втратили, на відміну від музичної структури, більшу частину символів язичницької ритуалістики й вірувань.
Стійкість обрядових дій в усіх релігіях (у язичництві не меншою
мірою) обумовлюється фактором сакральності (священності). Але сакральність діє не на розум, а на почуття. Тому у фольклорі однією
з головних чуттєвих прикмет обряду є музична структура. Вона від
неоліту зберігає диференційовані інтонаційно-знакові обриси, приурочені до сонцестоянь, жнив, весілля тощо. В язичництві музична форма
пов’язувалася з конкретними ритуалами річного й родинного циклів.
Не випадково купальські, весільні та ін. музично-обрядові типи дістали назву наспівів-формул: визначальні з них мають неповторну ритмоструктурну будову, характерну для певного обряду і відмінну через
це від музичних типів інших обрядів.
До типології родильно-хрестинного обряду, здається, мали би висуватися схожі вимоги. Проте вони тут мало підтверджуються. Тому
родильно-хрестинними вважаються пісні, де згадуються в текстах
відповідні звичаєві реалії, або про які існували прямі чи непрямі
свідчення їх виконання в обряді (навіть коли це балада, лірична чи
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жартівлива)1. У фольклористиці поширена думка, що про кума й куму
співають не лише на хрестинах, але й на весіллі, на вечорницях, на
бесідах (не хрестинних) та ін. Це наче б то так. Але тут ми стикаємося з неоднозначними речами – відсутністю музично-ритмічних аргументів на користь належності конкретної пісні до “цього” – а ніяк
не іншого обряду, роду, виду, жанру, консорції, конвіксії2, субетносу
тощо. Більшість чумацьких, козацьких, опришківських тощо пісень
створювали і співали не чумаки, не козаки. Збірники, які видаються
під відповідними гаслами, не є альбомами власне чумацьких (до прикладу) пісень, а тематичними добірками пісень про чумаків, козаків,
заробітчан.
Найдосконаліше опрацьовано музичну типологію у весіллі. Серед
поширених в Україні музично-весільних типів першорядне формульне
значення мають ладкання. Їхній спів чергується протягом весілля з іншими видами пісень, і вони створюють звукову емблематику весілля.
За влучним висловом В. Гошовського, музичне оформлення весілля

За цими принципами упорядковано два монографічних видання: білоруський
збірник “Радзінная паэзія” (Укладанне М. Я. Грынблата, В. І. Ялатава. – Мінск, 1971)
та львівське видання: “Хрестинні пісні” (Зібрала та упорядкувала Ганна Сокіл. –
Львів, 2007). Невелика добірка хрестинних і колискових вміщена у збірнику: “Пісні
Тернопільщини” (Вип. перший / Упорядники: С. І. Стельмащук, П. К. Медведик. –
Київ, 1989). 10 мелодій з текстами вміщено у збірнику: “Традиційні пісні українців
Північного Підляшшя” (За матеріалами експедицій 1999–2001 років Лариси Лукашенко та Галини Похилевич. – Львів, 2006). Окремо слід відзначити комплексні записи
з Лемківщини, з мелодіями та описом обряду: Бодак Я. Лемківські хрестини на Ґорличчині // Український обрядовий фольклор західних земель / Уклав А. Іваницький
(Вінниця, 2012 р, с. 550–563).
2
Консорціями Л. Гумільов називав гурти, артілі, секти, злодійські та ін. тимчасові об’єднання. До цих категорій можна зарахувати українських гайдамаків, опришків,
чумаків, бурлак, заробітчан, мандрівних дяків. Усі вони мали властивий пісенний репертуар, який, однак, не був об’єднаний типологічно чи навіть тематично. До конвіксій належать групи людей з одноманітним побутом і родинним зв’язками. Зміст визначення “конвіксія” цілком відповідає особливостям родильно-хрестинних зв’язків.
Див.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. – М., 1993, с. 111.
1
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“...наближається до принципу рондо: ладканки стають головною темою-рефреном, а всі інші пісні – епізодами”3.
У родильно-хрестинному обряді можна було б сподіватися на існування схожих за визначеністю музики канонічних формул-знаків. Несподіванкою, між тим, виглядає майже повна відсутність таких музичних емблем. Тому, на противагу весільній “рондоподібності”, я сказав
би так: пісенність хрестин має ознаки “попурі”.
Якщо проаналізувати календарні жанри або весільно-пісенний масив, то скрізь, поруч з канонічними наспівами, виявимо велике число
зразків необрядового походження та примандровані приклади лірики,
гумору чи навіть зразки іноетнічного походження. Марія Шубравська
в передмові до двотомника “Весільні пісні” виділяє за ступенем зменшення функційного навантаження 4 тематичні групи. Перші три мають ті чи інші зв’язки з весіллям. “До четвертої групи, – пише дослідниця, – можна віднести пісні, зв’язки яких з обрядом ослаблені,
іноді намічаються тільки пунктиром. (...) Показово, що серед поданих
Чубинським декількох сот перезв’янських пісень значна кількість, як
нам здається, не є суто весільними й насправді може виконуватися
будь-де, будь-коли і будь-ким”4.
У цілому на тлі переконливо означеної історично-типологічної
визначеності календарно-обрядових наспівів родильно-хрестинна обрядовість виглядає незвично – навіть якось нехарактерно для традиції. Її музична типологія не має такого яскраво означеного доцентрового стрижня, як знакові наспіви календаря чи весілля: мелодії наче
розпорошено поміж тематичними видами й родами фольклору (між
побутових, жартівливих, танцювальних, колискових, навіть балад).
Створюється враження, що родильно-хрестинні наспіви не так несуть
знакове навантаження обряду, і не так є музичними емблемами родин
3
Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. – М., 1971, с. 51.
4
Шубравська М. М. Весільна пісенність на Україні та її обрядова функція //Весільні пісні. У 2 кн. Кн. 1. Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна /Упоряд. М.М. Шубравська, А.І. Іваницький. – К., 1982, с. 27.
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й хрестин, як обслуговують потреби конвіксійного (вузько-родинного)
співу.
Принаймні, такої думки дотримуються не лише етнографи, які
відносять родини й хрестини переважно до етнографічної спадщини; такі судження висловлюють філологи, їх поділяють музикознавці-фольклористи. Зокрема, Володимир Єлатов, автор статті “Напевы
радзінных песен”, розглядаючи мелодії, пише: “Своєрідність [їх] полягає в тому, що родинні пісні, виявляючи яскраві 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 музично-виразових прийомів, безвідносних до тексту яскравих і достатньо стійких для усього
ареалу побутування музично-жанрових ознак, які, наприклад, наочно
виявляють пісні жнивні, весняні, купальські, весільні та інші”5.
В. Єлатовим зроблено спробу характеристики родинних та хрестинних мелодій та висловлено припущення стосовно причини слабкості прояву музично-типологічних рис: родильно-хрестильні пісні
переважно є характерною складовою застільної – бесідної пісенності.
Це твердження, як і зауваження В. Єлатова, що родильно-хрестинні
пісні виявляють “яскраві жанрові риси в поетичному змісті”, справедливе в цілому, усе ж потребує коментаря.
Відсутність (або, правильніше, певна невизначеність) музичнознакових формул у родильно-хрестинній обрядовості не випадкова
і не є, у свою чергу, наслідком наче б то руйнування родильно-хрестинного обряду (в його пісенній частині). Не випадкове й те, що родильно-хрестинна обрядовість в українському (і білоруському) фольклорі вільно мандрує в розряди жартівливих пісень, лірики. Зовні – це
брак типологічного стрижня, що обумовлює слабку окресленість жанрово-типологічно-музичної структури.
Спробуємо розібратися в цій своєрідності.

5

Радзінная паэзія, с. 38.
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На відміну від обрядів календаря й весілля, поява нового життя супроводжується не збудженням фізіологічних інстинктів (якими є їжа,
сексуальні потреби), а регулятивними законами відтворення роду.
Вони, на відміну від солярно-календарної циклічності та ініціальнозапліднюючих весільних подій, не належать до часового приурочення.
Народження – це початок (а не “точка”: календаря; створення сім’ї;
моменту смерті), це вступ на довгу ниву життя. Але він стосується
не лише самого новонародженого: змінюється громадський стан та
громадський статус батьків і родичів (особливо коли це поява первістка); вступає в дію інститут кумівства. Він пронизує численними
зв’язками всі сторони життя сільської громади. А життя – це і радість,
і сльози, і драми, і сміх. Тож не випадково родильно-хрестильна тематика й ритуалістика кумівства поширюється на усі спектри високого, радісного (народження людини та її прилучення до Бога, Церкви
й громади), побутового, звичаєвого (обмін подарунками, відвідини,
гостювання), – ну як тут обминути сміх і гумор? Отже, інститут кумівства поширюється на основні естетичні й житейські прояви високого,
звичайного, комічного. Очевидно, це метафізичні категорії: ми спостерігаємо їхні прояви як наслідки, але суть, зрозуміло, не в наслідках, а в
причинах. Без урахування щойно викладеного, усі спроби пояснити
специфіку родильно-хрестинної пісенності та обрядовості матимуть
лише часткові наслідки (що й спостерігається).
З’ясування причин відсутності типологічної визначеності ритмоструктури родинно-хрестильної обрядовості досі взагалі обминалося
в етномузикології. Але сказане тою ж мірою стосується й філологів та
етнографів: вони немало зробили, особливо етнографи, у справі описів обрядодійств та тлумачення змісту поетичних текстів. Але ніким
не було поставлено питання: такий відповідальний обряд у житті роду
й окремої людини – чому він (зі звичного наукового погляду) не позначився ні складочисловими, ні ритмічно-музичними емблемами – як
календарний фольклор чи весілля?
На відміну від весілля, де усе попереду, у тому числі конфлікти
й розчарування сімейного життя, – у родильно-хрестинній обрядовості
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не варто шукати поетичних і музичних аналогів “весільної поезії”. Тут
діє закон продовження роду з усією серйозністю материнства-батьківства, а йому протиставляється профанне: стосунки кумів. Діє закон
відтворення роду з його причинністю та ілюзіями. Тому родильнохрестинні події – лише театральна вистава біології.
Ці зауваження обумовлені наступним міркуванням. Дослідження
ритмоструктури – це найточніша сфера логіки й математики в етномузикології. Але поза її сферою відкриваються досі ще не пізнані (і не
визнані ортодоксальною наукою) ділянки. Одна з них і є предметом
розгляду: це загадка відсутності музично-структурної знаковості родильно-хрестильної обрядовості. Для її розв’язання (принаймні, постановки питання) постає потреба вийти за межі методів фольклористики, етнології та етномузикології.
Цим шляхом і підемо зараз.
Існує два провідних інстинкти в людини як біологічного виду:
найперший – потреба в засобах фізіологічного існування (їжа). Другий
за значенням – продовження роду. Відомий побутовий вислів “любов
і голод правлять світом” народився небезпідставно. Саме тут ховається причина музично-типологічної дивергенції обрядових наспівів: календарних (колядок, веснянок, купальських тощо), весільних та їхня
обумовленість соціальними й біологічними потребами.
З урахуванням провідного значення інстинктів, піснí (як зміст, так
і музика) в родильно-хрестинній обрядовості групуються навколо, поперше, народин, по-друге, хрестин. При цьому на перший план висуваються не зміст тексту (поетичні формули), а функція. Функція ж у
народній традиції є предметом дослідження етнографії та етномузикології. Це, однак, не означає, що етнографічні та музично-структурні
компоненти завжди перебувають у типологічних взаєминах.
Обрядові прикмети численніші за музичні йі навіть за поетичні.
Етнографія насамперед вивчає явища, які мають конкретно-предметну форму й мету (сюди зараховуються ритуали, магія, вірування, заговори, чаклування, ворожба тощо). Предметом етнографії є насамперед одиничне (тобто явище); поетики – окреме (ідеальне відображення
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явища як Платонівського ейдосу – ідеї явищ); етномузикології – загальне (типи обрядових наспівів, – як рейки: утворюють доцентрові
тяжіння підсвідомого узагальнення одиничного й окремого в обрядовій метафізиці сонячного календаря і весілля). Сказане, зрозуміло, не
означає, що етнографія не виводить знання одиничного на рівень порівнянь та підсумків (окремого та загального). Але вивчення традиції
у трьох дисциплінах має відначально різну емпіричну базу. І пріоритет належить етнографії: вона має справу не з вторинними явищами
(з ідеями явищ), а з первинним матеріалом, яким є одиничне.
Причин розподілу предметів дослідження традиції між різними дисциплінами є кілька. Розглянемо одну, найвизначальнішу. Етнографія вивчає предметний світ традиції. Увага до копаниці, плугу, житла чи родильних (зокрема, акушерських) дій є в етнографії головною під час польового
опису. Натомість у пісенних текстах предмети – плуг чи піч, баба чи кум
називаються, і це вже ступінь узагальнення – знак. При цьому ми позбавлені сприйняття одиничного і стикаємося вже з рівнем абстрагованого
узагальнення, яке показове для поетичних текстів фольклору.
Що ж стосується музики, вона вже за її природою не призначена відображувати предметний світ. Її сила – в емоційному (чуттєвому) впливові. Тому невелика кількість обрядових наспівів (порівняно
з предметним світом і мовною лексикою) саме й здатна створювати
і створює найвищу знакову систему обряду. Цей чуттєвий знак стає
об’єднавчим символом для обрядодійства і поетики, навколо нього
концентруються сотні, а то й тисячі (як у весіллі навколо ладкань) етнографічних та поетичних знаків.
Повернемося до осмислення в традиції згаданих вище двох інстинктів. Перший за значенням – забезпечення фізичного існування (їжа). Календарний цикл пов’язаний останні сім-вісім тисяч років
із землеробством. Зимове сонцестояння – це точка ініціації землеробського циклу6. Землеробська тематика з весни на зиму ніколи не
6
Від ХІХ ст. помилково пояснюють весняну тематику колядок і щедрівок зсувом Нового року з весни на зиму. Насправді ж землеробська тематика зимового
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переносилася: взимку вона використовується як складник чаклування
на успіх землеробського року. Сакральне ставлення до рільництва було
зміцнене музично-обрядовою символікою двох сонцестоянь і одного
(весняного) рівнодення:
1) магія зими започатковує землеробський рік (колядні обряди
та наспіви з весняною, тобто ініціальною тематикою);
2) магія весни будить землю, щоб запліднити її (кругові й ключові – імітативні солярні та зооморфні танки й співи; зимова ініціація
втілюється в рільництво);
3) магія літа замикає землеробський рік (купальські пісні та обряди, жнивні ладкання; зимова ініціація втілена в зерно і сіно).
З урахуванням господарського значення кожної з трьох сонячних
фаз містична психологія неолітичного землероба втілила сакральність
кожної солярної точки у провідні, визначально-знакові ритмоструктурні музичні формули, які мали чітко розрізнятися (інакше бо ж духи
й боги не могли б сприймати потрібну інформацію та допомагати рухові солярного кола).
Другий за значенням інстинкт – статевий (продовження роду). Зовні він набуває вигляду симпатії, кохання. За Артуром Шопенгауером, це ілюзія. Насправді тут діє неусвідомлюваний закон продовження і безсмертя роду. Але, пише А. Шопенгауер: “І тут, як в усякому
інстинкті, істина, для того, щоб впливати на волю, прибирає подобу
ілюзії”7.
Зважаючи на сказане вище, весілля ініціює біологічне відтворення.
У багатьох народів світу, не виняток і українці, весільна атрибутика
у вигляді різного роду натяків пов’язується з фалічним культом. Уродини й хрестини, навпаки, засвідчують факт відтворення роду – результують наслідки весілля.
сонцестояння і саме зимове сонцестояння – це сакральна точка входження в цикл землеробської традиції. Див.: Генон Р. Символы священной науки. – М., 2002, с. 158–159.
7
Шопенгауер А. Метафизика половой любви // Шопенгауер. А. Избранные произведения. – М., 1992, с. 382.
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Є аналогія й з календарем: зимове сонцестояння ініціює, весняне
рівнодення “запліднює” (землю збіжжям), літнє сонцестояння – результує в новому збіжжі магію зимового сакралу.
Отже, можна пояснити, чому в родинах і хрестинах бракує чітко
окреслених сакрально-музичних формул: тут немає потреби намовляти: ініційований у весіллі плід вже є. Тому на перший план в народинах виступає магія практична (заговори, народна медицина, акушерство – “бабкування”). А в хрестинах “знімаються” й ці усі залишки
сакральності та запановують профанні явища – жарти, ігри, танці, елементи сексуальної свободи в стосунках між кумами.
Тому, якщо наука прагне відтворити дійсну картину родильнохрестинної обрядовості, їй не слід обмежуватися рамками “обряду”:
це не той жанр, не та сторона громадського життя, яка б вимагала
штучного обмеження тематикою, музичною типологією або етнографічними фактами.
Нове життя з’являється на світ: а він – багатомірний, має зв’язки
з минулим і прийдешнім. Вступає в дію езотерично-безмежний простір буття – із його переплетеннями високого, драматичного, радісного, комічного. І в передбаченні цієї суперечності надій та розчарувань,
майбутніх оман життя й кохання формується така ж суперечлива мозаїка хрестильної та родильної пісенності, її поетика та ритмомелодика. Можливо, тут, а не лише в застільному характері обряду ховається
причина відсутності музичної типології.
На рівні сучасних знань і методики історичних досліджень родильна й хрестинна обрядовість потребує комплексного висвітлення,
а отже, координації зусиль етнографів, етномузикологів, філологів.
Наука має, не вдаючись до зайвих дискусій і не переймаючись класифікаційними умовностями, створити (як це можливо на цьому етапі)
максимально об’єктивну картину чи не найзначнішого для долі роду
традиційного дійства, досі гідно не вивченого й не описаного за міждисциплінарною методикою.
Сьогодні ми не можемо певно сказати, як з пісенно-поетичного боку родильно-хрестинна обрядовість виглядала до Різдва
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Христового8. Поки що маємо не цуратися елементів реставрації. Адже
до методів етнології, археології, релігієзнавства, документознавства
постійно залучаються засоби історичної реставрації. Ставлення до
типології, класифікації, функцій родильно-хрестинної обрядовості
й пісенності має враховувати як історичні, так і жанрово-мандрівні
тенденції фольклорної творчості, а саме: властиві традиції жанрововидову й територіальну дифузність і дивергентність.
(Народна творчість та етнологія, № 3, 2013)

Є безліч загадок і питань. Для прикладу, не можна погодитися з тезою, що сучасний кум в архаїчній традиції був восприємником дядька з материнського боку , або
погляд на кумування як “пережиток сезонних обрядових статевих зносин” (Гринблат М. Я. Беларуская радзiнная паэзiя //Радзінная паэзія, с. 26, 27). Очевидно, що такі
та інші припущення слід підтверджувати порівняльним матеріалом, якого ще для цілісної історичної концепції родин і хрестин поки що замало.
8
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Методологія “Коментаря” Климента Квітки
до збірника “Українські народні мелодії”
Об’єктом етномузикології є народна
музика. Це матеріал, який існує об’єктивно,
незалежно від волі людини, і не висуває
сам собою дослідницької проблематики.
Проблематика з’являється, коли виникають
питання “що”, “задля чого”, – тобто, коли
постає необхідність визначення предмету
дослідження. “Предмет, – пише В. Гошовський, – це вибраний чи можливий підхід
до об’єкту, спрямованість наукової дисципліни чи дослідження, обумовлена відповідною теорією. Ось чому об’єкт сам по
собі необмежений, всезагальний, як щось
Климент Квітка
“дане нам”, напроти, предмет – завжди
одиничний, конкретний, цілеспрямований як певне “наше”. Предмет
відділяє для себе сегмент об’єкта, перетворюючи його у свєрідний
предметний об’єкт або предметну область, визначення і межі якої будуть кожного разу залежати від сутності предмета в рамках відповідної
науки”1. Отже, від вивіреності предмету залежать такі складові методології, як мета, завдання й методи дослідження.
Климент Квітка досконало володів поняттями об’єкту, предмету,
мети і, як результат, – удосконалював методи дослідження народної
музики за прикладом точних наук (почасти з опорою на математичну логіку). Зокрема, опрацьована ним теорія ритмоструктурної типології2 на сьогодні є найдосконалішим інструментом дослідження
1
Гошовский В. Социологический аспект музыкальной этнографии /Българско музикознание. Година IX, кн. 4. – София, 1985. – С. 3.
2
Іваницький А. І. Ритмоструктурна типологія К. Квітки // Метроритм–1 / Під ред.
І. М. Юдкіна. – К.: ІМФЕ, 2002. – С. 26–28.
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ритміки, музичної форми, географії та історії пісенних типів, вона
базується на правилах кратності, симетрії та картографування. Аналітичні й критико-текстологічні нариси “Коментаря”3 спираються на
теорію ритмоструктурної типології.
У статті я зупинюся на прагматиці – емпіричних викладках тексту
“Коментаря”. Польові спостереження К. Квітки, описи виконання і виконавців відзначаються й донині мало поширеною точністю, чіткістю,
глибоким розумінням значення емпіричних фактів для поглиблення
теорії. Прагматика К. Квітки вирізняється усвідомленим значенням
емпіричних знань для мети заглиблення в історію й теорію народної
музики. Це не просто описи баченого й чутого, – за ними стоїть уміння виводити поведінку, міміку виконавців, їхнє чуття змісту й форми
народних пісень на рівень наукових проблем не тільки в межах етномузикології, але й психології та соціології.
***
Вершиною музично-етнографічної діяльності К. Квітки є збірник
“Українські народні мелодії” 1922 року. Його вплив на розвиток вітчизняної музично-фольклористичної думки, а особливо на фольклоризм національної професійної музики 1920-х – 30-х років не має аналогів у світовій культурі. Збірник К. Квітки має ще один унікальний
науковий наслідок: жоден етномузиколог не створив таких докладних
і багатопланових коментарів до власноруч зібраного музичного матеріалу. Однак авторський “Коментар” Квітки досі не став класикою вітчизняної та світової музичної фольклористики. На те були дві причини: по-перше, ідеологізація радянського народознавства; по-друге,
музична фольклористика до середини ХХ ст. зосереджувалася на
збиранні, історичному й теоретичному вивченні народної творчості, а критико-текстологічна проблематика не привертала увагу
3
Квітка Климент. Українські народні мелодії. Частина 2. Коментар /Упорядкував
та зредагував А. Іваницький. – К., 2005.
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більшості дослідників. Зараз стан європейської та вітчизняної фольклористики досяг належного рівня. “Коментар” Квітки до збірника
“Українські народні мелодії”, як фундаментальна критико-текстологічна праця, нарешті набуває актуальності у зв’язку зі змінами генеральних завдань у дослідженні народної музики. “Коментар” покликаний
відіграти в усвідомленні стратегічних інтересів української та світової
музичної фольклористики значення текстологічного дороговказу.
Зараз відбуваються кардинальні зміни в культурі й колективній
свідомості. Руйнується живильне середовище фольклору – традиційний сільськогосподарський побут. Тому ближчими роками постануть
перед фольклористикою принципово нові наукові, насамперед текстологічні, завдання.
Проведу історичні паралелі. Із зникненням античності пильна увага до її здобутків породила нові наукові галузі у сфері гуманітарних
досліджень (та, власне, й народженням гуманітарних наук нова Європа завдячує античності). Так само у фольклористиці довготривалі
пріоритети збирання йі емпіричного вивчення народної музики поволі
поступаються новим завданням. Одним із них стає загальний критично-текстологічний перегляд наявних записів. Головним завданням
стає на порі розробка методики розрізнення достовірних і недостовірних записів, створення структурно-логічного апарату, придатного
ствердити або заперечити кожну окрему мелодію (та кожну її деталь)
як історичного документу.
На цьому шляху “Коментареві” К. Квітки належатиме першорядне
у світовій етномузикології значення: з його опублікуванням вітчизняна музично-фольклористична текстологія, як наукова галузь, отримала досконале методологічне й практичне керівництво до критики музичних текстів – записів та публікацій.
***
Задум будь-якої значної роботи, його реалізація, що вимагає духовної зосередженості й мобілізації інтелектуальних, фізичних
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і духовних сил, звичайно буває зумовлений як об’єктивними, так
і суб’єктивними причинами.
Об’єктивна причина створення Климентом Квіткою “Коментаря” – збірник 1922 року. Виданий у скрутних умовах перших пореволюційних років, збірник заронив у сумління вченого присмак гіркоти недовиконаного обов’язку. Спершу була надія, що збірник згодом
можна буде перевидати (додавши повні тексти, що відсутні у виданні
1922 року, коментарі й аналітичні матеріали). Однак приходять 1930-ті
роки: звільнений з роботи в Києві, К. Квітка змушений переїхати до
Москви. Двадцять останніх років він пише “у стіл”, бо не має змоги
публікуватися в умовах ідеологічного тиску.
Від травня 1943 року Квітка заочно працює старшим науковим
співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії
АН УРСР, який у складі Академії наук УРСР перебував тоді в евакуації в Уфі4. Максим Рильський, котрий очолив ІМФЕ у 1944 році, намагався повернути Квітку до Києва5. Цього не сталося з нез’ясованих
причин (могли бути й політичні, оскільки не забулося, що Квітку
звільнили з Академії на початку 1930-х років саме за такими звинуваченнями). Проте Квітка налагоджує співробітництво з ІМФЕ як позаштатний посадовець, і головною його плановою темою стає “Коментар до збірника українських народних мелодій, виданого 1922 року”6.
Центральний музей музичної культури ім. М. І. Глінки у Москві (далі – МГ).
Фонд 275, од. зб. 858: Квитка К. Автобиография. Арк. 8.
5
У Московському архіві – МГ, фонд 275, од. зб. 859 – зберігається лист:
4

“Глубокоуважаемый Климент Васильевич!
Дирекция Института искусствоведения, фольклора и этнографии просит
официально уведомить нас о своем согласии на переезд в гор. Киев. В случае согласия будем немедленно ставить вопрос перед Президиумом АН УССР о предоставлении Вам квартиры.
Директор Института
М. Ф. Рыльский”.
Действительный член АН УССР
6
Єдиний примірник на 312 сторінок машинопису зберігається у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського: фонд 14–2,
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Цей факт підводить до з’ясування суб’єктивних причин створення
“Коментаря”. Реалізувалося завдяки М. Рильському прагнення Квітки,
висловлене кількома роками раніше: “Вважаю, що слід би не тільки
дозволити, але й рекомендувати включити в план самокритичні огляди
усім, хто при офіційному навантаженні не знаходить часу для узагальнення досвіду свого наукового шляху, але принципово зараховує до
першочергових своїх обов’язків представлення суспільству відвертого
звіту без приховування погрішностей”7.
“Коментар” став працею, де текстологічні й теоретичні завдання
поєднуються з самокритичною і критичною оцінкою зробленого самим Квіткою та іншими збирачами народної музики. У фундаментальному дослідженні реалізовано винятковий потенціал етнографа-збирача, спостережливого психолога-фольклориста, теоретика, а також
проведено коментування, критику й текстологію нотних зразків із застосуванням опрацьованої Квіткою теорії ритмоструктурної типології.
“Коментар” – праця невичерпна. Автор нинішньої статті вивчає
його протягом десятиліть. І не наважується сказати, що “прочитав –
і тепер можна закрити”. Дати вичерпне тлумачення “Коментаря” неможливо: ця праця спрямована у майбутнє – в час, коли головними
в науці стануть критико-текстологічні та порівняльні дослідження.
Сьогодні завдання бачиться іншим: за можливості привернути увагу
до праці, яка здатна визначити наукове зростання та інтереси тих етномузикологів, що знайдуть у собі сили й бажання обрати “Коментар”
за одну із фахових настільних книг.
***
Досі складалося, що наукова громадськість знає і шанує
Квітку-вченого насамперед як визначного теоретика. Так його
од. зб. 62. Зараз його видано. Див.: Квітка К. Українські народні мелодії. Частина 2.
Коментар / Упоряд. та зредаг. А. Іваницький. – К., ІМФЕ, 2005.
7
Квитка К. В. Избранные труды в 2-х т. Т. 1 /Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. –
М.: Сов. композитор, 1971. – С. 23.
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репрезентує двотомник, виданий В. Гошовським у Москві у 1971–
73 рр. (“Избранные труды”, тт. 1–2, 1971, 1973).
Але Квітка рухав не лише теоретичну проблематику етномузикознавства – він усвідомлював недосконалість його документальної бази.
Поява сучасного перевидання збірника “Українські народні мелодії”
разом з першодруком “Коментаря” до нього (що було у 2001–2004 рр.
моєю плановою темою як співробітника ІМФЕ) має стати не просто
фактом оприлюднення чергової визначної пам’ятки музичної фольклористики. Насамперед це початок руху музичної фольклористики
критико-текстологічними шляхами.
Серед визначальних рис Квітки-вченого ставлення до джерел завжди перебувало на чільному місці. Він виходив з того, що історичні
матеріали фольклору мають емпіричне походження, – отже, вони містять як об’єктивну, так і суб’єктивну інформацію (похибки).
Шляхи до з’ясування об’єктивних ознак предмету дослідження
(народних мелодій) Квітка прокладав через застосування типологічних методів дослідження ритміки й форми.
Оскільки музично-фольклорні документи створюються людиною
(спершу виконавцем, а далі – нотатором), на їх якості позначається рівень хисту, психічного й фізичного стану інформанта, а під час фіксації – кваліфікація записувача, стан науки відповідної епохи, риси
характеру нотатора (відповідальність, етичні принципи), теоретичні
переконання і, нарешті, смаки. Сума цих ознак як суб’єктивний фактор впливає на польову методику, якість нотації, його супроводять також мимовільні помилки та недогляди.
З уваги на таку суб’єктивно-об’єктивну специфіку джерельної
бази музичної етнографії К. Квітка вважав: навіть сумнівні записи
не слід відкидати категорично. За умови проведення кваліфікованої
критики, їх можна використати у визначених межах. Ця його позиція
чітко висловлена при коментуванні веснянки “Воротар”, записаної
від О. Пчілки: “Відхилити мій запис виконаної О. П. мелодії – пісні “Воротар”, що має велике історичне значення, було б непослідовно при такому загальному стані в історичній науці, коли багато що
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вибудовується на основі свідчень, які не мають достойностей повної
точності і достовірності в усьому обсягу. Критика джерел займає найвагоміше місце в історичному дослідженні. Дослідники народної музики поставили б себе в дуже невигідне становище, коли б замість
критичного використання просто відкидали неповноцінні джерела”8.
У цьому абзаці відображено два головних принципи ставлення
Квітки до джерел: навіть сумнівні записи не слід відкидати; але будьякі використовувані матеріали потребують текстологічної експертизи.
***
У “Коментарі” обговорюються дві великі групи питань, що
пов’язані із проблемами документування народної музики. До першої
належать спостереження у польових умовах, які не фіксуються (або
фіксуються недостатньо) апаратурою та символами нотного і словесного письма. Другу групу становлять методи критико-текстологічного аналізу того, що фіксується за допомогою графічних знаків (насамперед нотних, меншою мірою – лінгвістичних).
Обидва спрямування дослідницької думки К. Квітки об’єднані однією метою: сприяти максимально достовірному історичному документуванню народної музики. “Дати науці повноцінний запис зразків
народної музики, –писав К. Квітка, – це не значить подати лише нотний запис. Необхідний опис способу виконання, обставин, з’ясування
місця, яке займає цей твір в народному побуті”9. Це принципи, які висуваються до спостерігача – збирача-етнографа, це вимоги до польової роботи.
Не менш важливим є друге коло проблем. Вони торкаються критичної оцінки наявних нотних записів (які через специфіку їхнього
8

Цитати, що належать до тексту “Коментаря”, подаються далі у статті без поси-

лань.
9
Квитка К. Избранные труды. В 2 т. – Т. 1 /Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. –
М., 1973. – С. 37.
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символічно-графічного оформлення потрапляють у розряд писемних
історичних документів). Зокрема Квітка не поділяв категоричної критики С. Людкевичем записів П. Бажанського10. І ось чому: хоча робота
останнього й має “...патологічні риси, все ж поряд з явними фальсифікаціями містить і записи, які, не зважаючи на дивацьку транскрипцію,
можуть бути залучені до побудови наукових узагальнень; один і той
же запис може бути придатний для суджень з одних питань і непридатний для суджень з інших. Широке знайомство критика з літературою предмету і, особливо, безпосереднє знайомство його з предметом
є основною умовою для правильності історико-етнографічної оцінки
запису, що аналізується”11.
Розглянемо дві означені вище тематичні лінії проблематики “Коментаря”.
Початок роздумів і спостережень К. Квітки над характером співу,
імпровізаційністю, настроєм, говіркою, естетичними поглядами, етикою виконавців пов’язаний із незабутнім впливом таланту 70-річного
Максима Микитенка. Сила цих вражень виявилася такою, що залишилася в немеркнучій свіжості на все життя. Через 50 з лишком років
Квітка писав про Микитенка: “На мій погляд, його можна вважати одним з чудових співаків серед тих, імена яких засвідчені в літературі
українського фольклору, і про мистецтво яких можна судити за опублікованими нотними записами”. Квітка висловлював жаль, що “пізно зрозумів значення характеристики виконавців народних пісень й не
здогадався зібрати відомості про Максима стороною...” Випитувати
ж безпосередньо від виконавця – “мистецтво, що потребує такту, і однаково вимагає звертання до інших джерел з метою перевірки”.
К. Квітка неодноразово на сторінках “Коментаря” торкається постаті й рис характеру Микитенка. Описи відзначаються лаконічністю
10
Пізніше Зиновій Лисько, застосувавши варіантно-технологічну методику,
у власній переконливій редакції подав записи П. Бажанського: Лисько З. Українські
народні мелодії / Українська Вільна Академія Наук у США. Т. 1–11. Торонто–НьюЙорк, 1981–1994, див., наприклад, №№ 866, 6005 та ін.
11
Там само. – С. 31.
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і водночас ємкістю, у них схоплено виразні риси і фізичної статури,
і духовної організації: “Максим був худорлявою людиною середнього зросту, простодушний, скромний, життєрадісний, але не експансивний, небагатослівний, але й не відлюдкуватий... Пісні Максим любив надзвичайно. Він пам’ятав їх добре в старості, тому що постійно
наспівував їх у щоденному, буденному побуті. У мене зберігся запис
його слів: “Курличу, як котора набежить на ум”.
“Погляд Максима, - пише Квітка, - досить пожвавлений у ті хвилини, коли він говорив, ставав під час співу задумливий, часом навіть
тьмяний. При виконанні ним балад, історичних пісень, ліричних пісень часів козацтва погляд його іноді був спрямований ніби “повз” моє
лице, але не мимо мого обличчя, вдалину – здавалося, вдалину минулого; у такі моменти наче слабнула його впевненість у моєму співпереживанні, загалом відчувана безперервно”.
Підмічене й сказане Квіткою опукло змальовує психологічний
портрет спокійної, достойної людини; воднораз Микитенко – натура емоційна, здатна до глибоких переживань і сильних почуттів, але
його внутрішня достойність традиційно стримана і проявляється лише
у ставленні до пісні.
Етична і духовна змістовність Максима Микитенка підкреслена
Квіткою у такому спостереженні, як вибір жанрів пісень. Максим їх
співав у послідовності, що засвідчувала високе й досконале розуміння
жанрової етики фольклору: “Микитенко за власним вибором спершу
співав мені історичні, козацькі, гайдамацькі, чумацькі пісні й старовинні балади, і лише потім, вичерпавши свої знання у піснях цього
роду, такби мовити, спустився до звичайних ліричних пісень і навіть
жіночих”.
Суттєво, що, загалом життєрадісний за натурою, Максим жодного разу не запропонував Квітці жартівливої чи танцювальної пісеньки.
Не виключено, що він вважав їх “легковажними”. У повазі до серйозних жанрів смаки Микитенка збігаються з етикою кобзарів. Ось що писав Ф. Колесса про кобзаря Петра Древченка: “Він знає і любить тільки старосвітський репертуар, а до нових і “модних” тепер співів (як,
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наприклад, пісні про Морозенка з новочасними додатками) ставиться
скептично і холодно. До етнографів відноситься з повагою і без упередження, як до людей, що роблять якесь потрібне і серйозне діло”12.
Співав Микитенко, ніколи не напружуючи голосу, не прагнув до
вишуканої виразовості: “...його виконання було зовсім вільне від будьякої нарочитості. Благородна поміркованість була характерною рисою
його виконання”.
Спостереження в “Коментарі” про індивідуальні манери співу відтворюють розмаїття сольного стилю кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Одиночний спів Квітка вважав ціннішим від багатоголосся, і більша
частина описів співу стосується саме одиночної манери.
Спостереження над виконавством часто виявляється надзвичайно плідним для теоретичних узагальнень. Показовий з цього погляду
приклад співу Софії Москальської. Перш ніж розглянути одну з винятково інтересних версій у її виконанні, наведемо характеристику її
співу. “Виконання пісень С. Я. Москальською, – пише Квітка, – характеризувалося граничним спокоєм”. Що це значить? Те, що відзначена
Квіткою альтерація в мелодії обумовлювалася не випадковим порушенням ладової основи наспіву, а виникла внаслідок ставлення співачки, по-перше, до змісту тексту, а, по-друге, була викликана значною
мірою її перевтіленням з сольної виконавиці у гуртову. Вона двічі виконала пісню “Що з-за гаю поглядаю” – перший раз мислячи наспів як
одноголосий, а вдруге “виконала той же наспів з метою дати... уявлення про те, як співається пісня під відкритим небом разом кількома виконавцями”. При цьому виникло несподіване інтонаційне розходження: у “сольному” варіанті 6-й ступінь від нижнього устою прозвучав як
мала секста, а в “гуртовому” (за характером виконання) секста виявилася великою13. “Варіант з малою секстою, – пише Квітка, – відповідає
12
Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум /Підгот. до друку С. Й. Грица. – К., 1969. – 315.
13
Квітка К. Українські народні мелодії. Частина перша. Збірник / Упоряд. та зредаг. А. Іваницький. – К., ІМФЕ, 2005, №№ 600(447) та 601(448).
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суб’єктивному настрою, при інтимному одиночному співові, – елегійному настрою, що проступає в поетичному змісті”. Порівнявши далі
виконану Микитенком пісню “Да туман яром”14 з багатоголосим варіантом, записаним Конощенком, Квітка робить теоретичний висновок:
відзначені явища – згладжування альтераційних рис при переході від
одноголосої форми наспіву до багатоголосої – є типовою ознакою гуртового співочого стилю.
Стосовно народного багатоголосся у Квітки є ще ряд важливих
спостережень. Відстоюючи думку про пізнє походження народного
багатоголосся, він аргументує її практикою чумаків: хоча вони у тому
ж товаристві проводили тривалий час (місяцí, іноді – роки), помітного
розвитку багатоголосого співу в чумацьких піснях не спостерігається.
Порівнюючи сольні й багатоголосі версії, Квітка зауважує, що багатоголосся рідко збагачує пісню. Частіше відбуваються втрати: звуження діапазону, зсув уваги зі змісту пісні на динамічний бік співу,
діатонізація ладо-інтонаційної сфери. Порівнюючи власний одноголосий запис пісні “Затопила, закурила сирими дровами”15 з багатоголосим записом Г. Танцюри, Квітка пише: “Триголосий виклад являє
собою ніби “чисто” музичний твір, для якого слова потрібні лише, як
звичний матеріал; виконавець наче проявляє байдужість до цього матеріалу”. Однак багатоголосе (і також унісонно-гуртове) виконання
має ту перевагу перед одноголосим співом, що надійніше засвідчує
музично-поетичну форму та спосіб виконання (зокрема, фактуру, ігрові
рухи). Такий висновок Квітка робить, порівнюючи записану ним від
одного виконавця пісню “А ми просо сіяли”16 з записами Я. Сєнчика,
зробленими від гурту.
Одним з перших Квітка вказав на шлях виникнення багатоголосих версій пісень: як правило, багатоголосся виникає не через додавання ще одного голосу до наявного, не народжується “з одноголосого
Там само, № 391(247).
Там само, № 390(246).
16
Там само, № 57(625).
14
15
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наспіву тієї ж (в розумінні поетичного твору) пісні, а створюється
знову незалежно”.
Спостереження Квітки торкається також виконання одним співаком гуртової версії пісні: у таких випадках, як правило, співак відтворює нижній голос. А у випадку, коли в гуртовому варіанті існує
сольний зв’язуючий заспів (“межиспів” за його термінологією), під час
одиночного виконання він може випускатися, породжуючи дефект
форми (втрачається постійна музично-поетична конкатенація). “При
сольному виконанні хорової пісні, – пише Квітка, – зв’язуючий приспів, як я надалі помітив, частіше зберігається, аніж випускається.
Записуючи від одного співака багатоголосу пісню, слід зазначати, які
частини наспіву виконуються солістом, і де вступає хор. Ці моменти
слід відзначати у запису словами “Solo” і “Coro”, або “Один” і “Всі”,
незалежно від того, що запис викладається як одноголосий”. Ці застереження актуальні і в наш час, оскільки більшість записувачів не здогадується з’ясувати в польових умовах вказані Квіткою питання.
Важливим для історії народно-пісенних стилів є обговорення
Квіткою своєрідного “старцівського” характеру співу – лірників та
напівпрофесійних сліпців, які в часи його етнографічної практики
виконували “на базарах і дорогах пісні переважно релігійно-моралізаторського змісту”. Очевидно, припускає Квітка, сприйняття “старцівського” співу, як окремого виконавсько-тембрального явища, спонукалося підвищенням четвертого й шостого щаблів ладу в мінорі та
утворенням збільшеної секунди між третім і четвертим щаблями. До
речі, ці риси властиві лівобережному кобзарському стилю, а також речитативно-декламаційному виконавству Підкарпаття й Галичини.
Численні спостереження Квітки можна підсумувати ним же сформульованою загальною настановою для музичних етнографів про
важливість вивчення народного виконавства: “У музикознавчих дослідженнях слід не ігнорувати, а висувати на перший план характер
виконання: на жаль, це надзвичайно рідко буває можливе”. Справді:
виконавство – ділянка, вивчення якої відстає від загального теоретичного рівня не лише у фольклористиці, але й в цілому у музикознавстві.
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Спостереження Квітки у цій сфері (я торкнувся лише частини того, що
міститься в “Коментарі”) і до сьогодні є неперевершеними, особливо,
коли узяти до уваги його вміння не просто описати почуте й побачене,
але й дати багатьом явищам теоретичну інтерпретацію.
***
Як можна судити з теоретичної уваги, яку Квітка надає зробленим
ним записам, збірник 1922 року він вважав головною справою свого
життя. Цінність збірника вбачалася не в окремих унікальних зразках,
але в його цілості. Вивчення наукової спадщини Квітки засвідчує, що
значна частина (якщо не більшість) його дослідницьких ідей виникла
під впливом безупинного, протягом усього життя, аналізу записаних
ним мелодій та вражень від першого чвертьстоліття етнографічної дороги. Квітка-науковець здійснився завдяки польовій практиці Квіткиетнографа.
Небагато знайдеться дослідників, у теоретичних працях яких були
б такі численні посилання на власні записи й польові спостереження.
Рідко в якій статті Квітки не знайдеться відсилки на записані ним мелодії. Ця сторона методології Квітки-науковця чекає на вивчення, –
вона заслуговує спеціальної наукової уваги. Суть у тому, що Квітка
був зразково моральною людиною і його постійні звертання до власноруч записаних мелодій не спонукалися честолюбством. Сама специфіка фольклористики, як науки, ставить дослідника перед фактом:
ідеї, гіпотези, теорії автора тим вагоміші, чим досконаліше він володіє методикою поєднання польового досвіду з теоретичними узагальненнями. Усі на сьогодні знані та вагомі вітчизняні теоретичні праці
з етномузикології (насамперед Ф. Колесса, В. Гошовський, С. Грица,
І. Мацієвський, Я. Мироненко) поставали як наслідок польової практики авторів. Хоча тут існує умова: результати залежать від аналітичного хисту дослідника. Немало прикладів, коли етнограф провів
до сотні й більше експедицій, записав тисячі народних мелодій – і не
залишив вагомих теоретичних праць (О. Кольберг, О. Листопадов,
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Л. Ященко, О. Правдюк та ін.). Цим зауваженням не применшується
вага роботи збирачів – навпаки, завдяки їхнім зусиллям було створено документальну базу етномузикології. У даному разі йдеться про
особливу – теоретичну одарованість, яка в технічних науках відома
у вигляді формули: “Одна добра теорія варта десятків практичних експериментів”. Це, між іншим, стосується П. Сокальського, який (теж
крайній випадок) не був справжнім польовиком, але заявив про себе
як видатний теоретик.
Однак не будемо заглиблюватися в складну діалектику польової
і теоретичної роботи. Щойно сказане переслідує одну мету: підкреслити, що Квітка був і залишається зразковим провідником відомої
формули: практика – критерій істини (у нашому випадкові – польова
практика).
Спеціальної уваги заслуговує така риса наукового стилю Квітки,
як постійне використання власних записів у теоретичних працях. Вивчення теоретичних праць Квітки під цим кутом доводить: опубліковані й рукописні роботи – їхні ідеї, теми, як правило, поставали
внаслідок постійної, виняткової концентрації дослідницької уваги на
власноруч записаному матеріалі.
Для прикладу назву ряд недовершених і неопублікованих рукописних праць, де Квітка посилається на зібрані ним мелодії, і саме вони
утворюють логічні й тематичні стрижні розвитку аналітичної думки
дослідника.
Це: “Пентатоніка” (укр. мовою, Москва, Музей ім. Глінки, ф. 275, од.
зб. 131), “Напевы украинских песен, приуроченных к старым праздненствам зимнего солнцеворота” (ІМФЕ, ф. 14–2, од зб. 196-а), “Музыкальнофольклористическое наследие Леси Украинки” (ІМФЕ, ф. 14–2, од. зб. 195),
“О ритмике в народном пении” (Кабінет народної музики Моск. конс., інв.
№ 2/22, папка 2/1), “Волочебные и великодние песни” (Музей ім. Глінки,
ф. 275, од. зб. 8–9,) “О напевах правобережных украинских купальских песен” (там само, од. зб. 23), “Песни с голоса Максима Микитенка” (там само,
од. зб. 76), “Свадебные песни” (там само, од. зб. 32), “Украинские колядки
западных областей” (там само, од. зб. 19), “Весенние песни из Пенязевич”
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(там само, од. зб. 79), “О записях народных песен, сделанных Оленой Пчилкой” (там само, од. зб. 71), “Исторические песни” (там само, од. зб. 215) та ін.
Ряд матеріалів можна розглядати як чернетки до “Коментаря”: “Житомирская
область. Пенязевичи. Максим Микитенко” (Кабінет народної музики Моск.
конс., папка 19, 92 аркуші).

Матеріали згаданих та інших праць, у яких Квітка посилається на
власні записи, були ним з відповідними змінами й уточненнями включені потім до “Коментаря”. Цим пояснюється дослідницький стиль
“Коментаря” – як наслідок попереднього опрацювання десятків власних наукових розвідок, де використовувалися мелодії зі збірника 1922
року.
Не випадково й сам “Коментар” містить ряд завершених у їхній
цілісноті наукових розвідок. Вони унаочнені мною у виданні “Коментаря” заголовками (тематична рубрикація). Ряд дослідницьких нарисів “Коментаря” не має завершеного вигляду. Це не недолік, а умова
жанру коментування. Але і з цими особливостями “Коментар” за його
змістом відповідає характеру глибокої й своєрідної наукової монографії. Підставу для такого визначення надають численні теоретико-аналітичні нариси на сторінках роботи. А взагалі-то недоцільно шукати
якихось жанрово-літературних характеристик для наукового твору такого нестандартно мислячого вченого, яким був (і залишається для нащадків) Квітка.
Такі монографії, як “Коментар” Квітки, природно, включають біографічні спогади, замітки з життєвого й наукового шляху, уточнення
й доповнення до теоретичних розробок автора. І, як правило, така праця має риси мозаїчності: в одному випадку – фрагментарні замальовки, а в іншому – вичерпні наукові розвідки. Такі особливості останнього звіту великої особистості та видатного наукового мислителя
мають печальне пояснення: автор (як у даному разі Квітка) не завжди
міг встигнути допрацювати свій “звіт”. Неоціненним є сам факт наявності такого звіту. І читати такі роботи слід, зважуючи своє ставлення на сердечних терезах раціо та емоціо – з двох позицій: наукової (у чесного дослідника завжди є що сказати наостанок) і людської
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(якою мірою можемо ми зрівнятися з такою особистістю в моральному
плані?).
***
Історію змінити неможливо. Ми не знаємо, як виглядав би теоретичний доробок Квітки, коли б він мав змогу довершити й опублікувати свої рукописи – і насамперед “Коментар” – його головну теоретичну працю. Але одне незаперечно: його праці стверджують
справедливість запліднюючої сили польової практики для теорії, –
ферментуючого натхнення збірника 1922 року. Це засвідчує “Коментар”, який допомагає зрозуміти причини унікальності Квітки-дослідника. Того, що дійшло до нас, достатньо для висновку: ми маємо факт
виняткової концентрації дослідницької думки на матеріалах власних
польових спостережень. У цьому полягає визначне культурно-історичне значення “Коментаря до збірника українських народних мелодій, виданого 1922 року”.
(Нарис є коротким узагальненням матеріалів видання: Квітка К.
Українські народні мелодії. Частина 2. Коментар // Упоряд. та зред.
А. Іваницький. – К., 2005)

267

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

Звід четвертий.

Рецензії. Відзиви
Анатолій Іваницький

Вітальне слово Софії Йосипівні Гриці
(відзив-есе з нагоди)
З Софією Йосипівною Грицою доля звела мене в аспірантурі. Софію Йосипівну призначили моїм керівником. Діставши повідомлення про моє зарахування, я прийшов до тодішнього вченого секретаря
ІМФЕ Ростислава Пилипчука. Після кількох хвилин розмови він вийшов зі мною в коридор і сказав:
– Зараз я познайомлю вас із керівником – Софією Йосипівною
Грицою.
І додав:
– Чарівна, гарна жінка! Самі переконаєтеся...
Відчинив двері до відділу фольклористики, пропустив уперед.
УВ кімнаті була вона одна. Ступивши крок, я зупинився, Ростислав
мало не наштовхнувся на мене:
– Проходьте!
Біля столу напроти вікна стояла незвичайно гарна жінка – молода,
ошатно вбрана. Інтелігентне обличчя, стримані рухи, привітна напівусмішка. І, як мені здалося, трішки напружена. Як я потім зрозумів
(Ростислав потому додав) – я був першим аспірантом Софії Йосипівни. Ми залишилися удвох і тоді (як почалася розмова) я був вражений
ще вдруге. До її осяйної жіночої краси додалася мова.
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Вона звернулася до мене по-львівськи – вишуканою за інтонацією, артикуляцією, лексикою галицько-інтелігентною мовою. Сам я з
Дніпропетровщини. Українську мову знав непогано в обсязі місцевого сільського діалекту та радіо і шкільного мовлення. До аспірантури
вступив, попрацювавши півтора роки у Криворізькому педінституті
на музпеді. Там українською розмовляв ректор (забув його прізвище,
воно було десь на польський кшталт). Про нього в мене залишилося враження як пролюдину виважену, розумну і достойну. Зрозуміло,
що українською вжиткували й викладачі україномовних кафедр, але
з ними я не був знайомий.
Між іншим, нещодавно виникла в мене випадково розмова з колегами про мовлення Софії Йосипівни. Було кілька думок: вплив польської, львівська говірка тощо. Але усі одностайно зійшлися: це не
мова, а музика, не мова, а – аристократична краса української духовності, ментальності.
Рік-півтора після вступу мого до аспірантури ми з Софією Йосипівною були в експедиції Буковиною та Гуцульщиною. Вона збирала
матеріали до тому з серії “Українська народна творчість”. Тоді я уперше почув гуцульський, лемківський говір. В одному селі на Верховині
старий гуцул робив бринзу. Софія Йосипівна записала від нього кілька
співанок-хронік, а потім він пригостив нас бринзою. Ну і, як годиться,
самогоном. Не криюся, коли чарівна жінка узяла до рук чарку досить
таки смердючого напою, подумав: як то воно? Відмовиться чи вип’є?
Випила, не скривившися. Потім уже, в машині, я обережно поцікавився: як то воно? Софія Йосипівна сказала те, що я запам’ятав:
– Фольклорист мусить звикати до незручностей польової роботи (!).
Це дуже суттєвий момент. У побуті, на виробничих застіллях Софія Йосипівна лише пригублює чарку. Але експедиція – то інше: хочеш, щоб прийняли за нормального чоловіка, – не гребуй! І тримайся
гідно, що б воно там не було (у чарці). Така вже доля фольклориста
й етнографа.
Книга “Співанки-хроніки. Новини”, видана за матеріалами тієї експедиції, стала одним із яскравих досягнень нашої науки. Передмова
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авторки містить численні науково-художні портрети (саме так!) співаків, з якими ми спілкувалися. Їхня цінність непересічна і є новаторським внеском у соціологію української музичної фольклористики
(яку по-справжньому започаткувала С. Й. Грица). Більш того: ці польові замітки є зразком художнього осмислення співу, його носіїв, їхніх характерів, ставлення до пісні. На них мають орієнтуватися (і орієнтуються) усі мислячі та спостережливі польовики-фольклористи.
У тій експедиції, бувши помічником і, по-суті, майже пасивним спостерігачем та учнем практичного фольклориста-польовика
(С. Й. Грици), я для себе також фіксував враження від спілкування зі
співаками. Відтоді в мене склалася звичка вести польовий щоденник.
Ось деякі вислови співаків, засвідчені під час сеансів запису, що їх
вела Софія Йосипівна: “не говорінням, а з витяганням” (народне визначення кантиленої мелодії); “довга пісня” і “коротка пісня” (розрізнення між співанкою-хронікою та однокуплетною коломийкою); “Ну,
не можу нагадати, десь мені на язиці плямче...” (забула слова пісні);
розуміння нашої роботи: “Щоб пісні не пропали, щоб пішли поміж
люди”; критична оцінка авторських пісень: “А тепер сучасне все співають...[по радіо] Прибране, недокінчене”; філософія життя і смерті:
“Хто багато має, нічого з собою не візьме, хто нічого не має – нічого
не лишить” тощо.
...Жінка, як сприймається звичаєм, в ідеалі має бути вірною. Софія
Йосипівна усе життя залишилася вірною Анатолію Поріцькому, чоловікові й однодумцеві. В нашій історії, на жаль, безліч прикладів передчасного уходу достойних талановитих працівників на терені національної культури. Таким був Анатолій Поріцький. Вони з чоловіком
мали великі плани етнографічного й фольклористичного досліджень.
Не судилося...
Але вірність і гідність не обмежується лише родинним колом.
Як вчений і патріот, Софія Йосипівна продовжила працю за спільно
визначеними інтересами. Видання “Мелодій український народних
дум” Ф. Колесси, його ж “Музикознавчих праць”, лемківських пісень у записах Ореста Гижі, майже 30 років роботи над рукописами
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записів з Берестейщини Ф. Колесси та К. Мошинського. Внесок, який
по-справжньому оцінить майбутня Україна. Бо в радянські роки ці
праці викликали таку ідеологічну агресію, яку могла витримати (і довести справу до видання) лише людина великої духовної сили – Софія Йосипівна Грица. Що це коштувало – читач старшого покоління
розуміє...
Монографія С. Й. Грици (за докторською дисертацією) “Мелос
української народної епіки” стала новим словом у пізнанні джерел
українського народно-музичного стилю. Читаючи цю глибоку роботу,
занурюєшся у минулі століття і бачиш джерела нашої духовності, колосальну вагомість українського національного менталітету, козацької
моці та їх значення не лише для України, але й світового поступу. Введені Софією Йосипівною поняття парадигматики фольклору (закономірності постання варіантів) відкривають нові обрії дослідження розвитку народної музики в просторі й часі (до речі, так названа й одна
з її монографій).
Подорож по Гуцульщиною тривала два тижні. Я вже знав, що Софія Йосипівна вчилася у Миколи Колесси, була близько знайома з родиною Колессів. Її, ще студентку Львівської консерваторії, було запрошено до опрацювання архіву академіка Філарета Колесси. Але я не
знав, що Софія Йосипівна має й неабиякий хист до музичної композиції і прямо-таки видатні здібності до імпровізації.
Якось ми їдемо (тоді це була власна машина, крита – Інституту
мистецтвознавства). Їдемо довго. І я щось почав собі “під ніс” мугикати. Софія Йосипівна “підключається” – і виникає несподіваний дует.
Почали перебирати пісні, які обоє знали. І ось тут я відкрив для себе
мою керівницю не лише, як вченого, але й видатного імпровізатора,
схильного не лише до терцевого багатоголосся, але й до поліфонічного. Я брав на себе основний голос, а Софія Йосипівна “вишивала” на
ньому. Та ще й як!! Це було таке вигадливо-прекрасне плетиво, що передати не можна. То треба було чути!! (Зрозуміло, не мене, а Софію
Йосипівну. І це я кажу зі щирим серцем, хоч і сам не позбавлений певних здібностей до композиції).
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З нами тоді їздив також фотограф ІМФЕ Олександр Сланко. Він
тоді був єдиним слухачем концерту “двох артистів”. Згодьтеся – рідкісний випадок... І пройшло років з десять, ми з Сашою якось випили по чарці, і він згадав той “концерт”. І відзначив не лише хист, але
й тембр Софії Йосипівни. Що вона співала дзвінко (але не голосно,
а скоріше “чисто”, точно й красиво) і незвичайно “вигадливо” й “зацвічено” (поліфонічно).
...Два тижні в Києві – це час, що летить, як мить. Але в експедиції,
коли і не доспиш, і спати часто доводиться “на кулаці”, і харчі врядигоди – це немалий час. Отже, втома вже десь прослизала. Софія Йосипівна це помітила і втішала нас:
– Через день – Львів. Я потелефонувала мамі, нас чекають. Буде
обід і... (натяк, що й чарка).
Прекрасний Львів, виховані, інтелігентні люди, мила й гостинна
мама Софії Йосипівни... Вишуканий і ситний обід після карпатських
перевалів і бринзи... Усе пізнається в порівнянні!! (я не хочу сказати:
у порівнянні з київським побутом; порівняння – з експедиційними
буднями й святами...)
...Хіба можна сказати достатньо про людину, її потаємну та очевидно-суспільну сутність не те що в статті, але й взагалі?.. Кожен живе
багатовимірно. Але в одних це скероване на себе, задля себе, в інших
(у меншості, – яка ж, однак, творить націю, культуру та історію) –
на ствердження етносу й духовності. Розмову про Софію Йосипівну
можна продовжувати безмежно: є що сказати, є чому повчитися, є за
що подякувати. Лауреат кількох престижних премій. Ведуча програм
“Золоті ключі”, “Дзвонкова криниця”, які збирали мільйонні аудиторії
слухачів. Під її керівництвом захищено три докторських і два десятки
кандидатських дисертацій.
...Однак завданням мого нарису не було висвітлення життєвого
й творчого шляху видатної особистості, самовідданого науковця. Про
це вже й автор цих рядків, й інші учні та прихильники наукового хисту
Софії Йосипівни Грици писали (й писатимуть) ще не раз. Мені хотілося просто згадати кілька незабутніх (насамперед експедиційних, бо
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в житті фольклориста вони є визначальними) моментів нашого спілкування. І поділитися їхнім невгасимим світлом з колом читачів, у якому
Софія Йосипівна оточена пошаною та вдячністю.
Цілуємо Ваші руки, наша дорога! Здоров’я й наснаги! Ви – наша,
а ми – Ваші! Дай, Боже!
Студії мистецтвознавчі, 2007, № 4.

Анатолій Іваницький

Пісні Анни Драґан з Галицької Лемківщини
Таким є підзаголовок фундаментальної монографії Ярослава Бодака “Лемківщино моя мила...” (К., 2011 р.), виданої за сприяння Київського товариства “Лемківщина” та його голови Михайла Мацієвського. У книзі вміщено, оснащено науковим апаратом та прокоментовано
660 пісень, нотованих від переселенки з села Розділля Ґорлицького
повіту Краківського воєводства Анни Драґан (1903–1986). Усього від
неї Ярослав Бодак записав протягом семи років (1969–1976) близько
700 пісень різних жанрів, що побутували на Лемківщині у міжвоєнний
період. Видання знайомить із духовним світом однієї з тих найвидатніших українських жінок, які були носіями (а часто й творцями) таких
скарбів традиційної пісенної культури, які кількісно та якісно не мають відповідників у Слов’янщині.
Упорядник-записувач справедливо порівнює Анну Драґан з Явдохою Зуїхою з Поділля, від якої Гнат Танцюра записав у першій чверті
ХХ століття понад 900 пісень з мелодіями та чимало іншого етнографічного матеріалу. Анна Драґан знала не менше, але збирач не встиг
списати весь її репертуар. Вже з цього порівняння виникає глибокий
жаль про долю унікальної лемківської культури та її праматірних земель, з яких після другої світової війни лемків було брутально виселено до Радянської України, а тих, що залишитися в Польщі, дисперсно
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розкидано по її західних окраїнах. Про цю трагічну долю свого народу
Анна Драґан створила пісню:
Лемківщино моя мива, як ты нам пропава,
Як тая ясна зіронька, што з неба упава...

Відкриває книгу історико-географічна довідка про Лемківщину, де
висвітлено етноґенез лемків, які були частиною києво-руського племені хорватів. Описано побут, господарювання, процес міграції багатьох
лемків до Америки наприкінці ХІХ – початку ХХ століть.
Збірник вражає багатством пісень: один лише запис лемківського
весілля обіймає майже сотню сторінок – 290 пісень та докладний опис
обряду. У збірнику бачимо майже повний звід жанрів лемківського
фольклору: колискові, хрестинні, календарні (щедрівки, веснянки, собіткові – різновид купайла, жнивні), жовнірські, жартівливі, ліричні,
танцювальні, балади, польові, пастуші. Дві останні тематичні групи
є унікальними за музичними та виконавськими особливостями.
Польові пісні – ті, що виконуються під час сіяння льону, під час
косовиці, вибирання льону, під час обгортання картоплі та восени –
при її викопуванні. Пастуші (Володимир Гошовський називав їх гоєканями через заспівні слова “Гоя, гоя”) – це пісні-діалоги, спілкування
дівчат, що випасали на схилах пагорбів отари овець.
Польові та пастуші Я. Бодак називає трудовими. Тут, слід сказати,
упорядник піддався тенденції львівських фольклористів “відкрити”
трудові жанри в українському фольклорі. Оскільки це хибний погляд,
скориставшися нагодою, зупинюся на ньому докладніше. Джерело такого суперечливого погляду на функцію пісні знаходимо у В. Гошовського, який відніс до трудових копаньовські та гоєканя (“Украинские
песни Закарпатья”. – М., 1968, с. 31–32). У Я. Бодака відповідно це
пастуші та польові. Молодша генерація львів’ян пішла цим шляхом
далі: до трудових уже зараховуються й жнивні та косовицькі пісні
(“Традиційні пісні українців Північного Підляшшя”. – Львів, 2006,
с. 81–90, Лариса Лукашенко. До цього, певно, причетний Б. Луканюк
як редактор збірника, та Ю. Рибак як рецензент).
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До власне трудових у соціології та етномузикології слід зараховувати лише пісні, ритм яких включений до ритму виконуваної роботи.
І це судження не має винятків. В українському фольклорі такі пісні
відсутні, як би не було з того жаль. Тому називати пастуші, польові
та жнивні пісні трудовими означає ігнорувати їхні функції: такі пісні виконують задля розваги, коли в цей спосіб селяни вигадують собі
хвилини відпочинку від праці, – але ніяк не під час фізичної роботи, не
в згоді з трудовими рухами.
Зупинюся, для прикладу, на жнивних. Тяжка праця серпом чи косою ніяк не сприяла співові. Варто почитати Тараса Шевченка, який
писав про жнива, як про час майже нелюдського напруження (сім
потíв сходило, чи тут було до співу?!). У щоденнику (“Дневнике”, який
писано російською мовою) Шевченко висловлював захоплену вдячність винахідникові кінної косарки, яка рятувала людину від надмірно тяжкої праці. Тарас Григорович, на відміну від сучасних фольклористів, точно знав ціну виснажливої праці на жнивах. Якщо у жнива
й співали, то тільки, повторюю, під час перепочинку, що засвідчують
спостереження сучасників колишньої ручної праці. Спроба оголосити жнивні, копаньовські, гоєканя тощо трудовими свідчить тільки про
розмивання поняття функції трудової пісні. Теперішня критика спрямована не на адресу упорядника нинішнього багатющого збірника
Ярослава Бодака: він просто підпав під авторитет В. Гошовського, як
і інші адепти хибної “трудової теорії”.
Видання “Лемківщино моя мила...” оснащене фотоблоком, списком літератури і 23 покажчиками: емпіричними та аналітичними. Такої
кількості довідників не мало досі жодне видання українського фольклору. Серед емпіричних покажчиків – вказівник географічних назв,
жанрово-тематичний, весільного одягу, весільних дійств, алфавітний
словник діалектизмів (лемківської говірки). Останнє дуже важливо,
оскільки тексти пісень записувач подав з максимальним дотриманням
особливостей лемківської лексики, та з використанням у вимові характерних твердих голосних “ы”, варіантів “и” та “і”. Фольклористика не
претендує на точну передачу вимови: цим займається діалектологічна
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лінгвістика. Завдання фольклористів – подати артикуляційні та фонетичні форми, як вони звучать у співові. Це не завжди відповідає вимогам мовної діалектології, але кожна наукова галузь має власні завдання. Індивідуальна й співна “норми” виявляють насамперед вокальний
характер пісенного тексту.
Окремо слід відзначити покажчики аналітичні. Їх два: покажчик
(автор використовує слово “покáзник”) пісенних форм і другий – ритмічних структур та інтервально-звукової систематики ладів збірника.
У покажчику пісенних форм і ритмічних структур три позиції:
кількість складонот у реченні (те, що В. Гошовський називає індексом), пісенна форма (мелодична та ритмічна) та ритмічна структура
вірша (модельованого та розспіваного).
Другий покажчик присвячено інтервально-звукорядній систематиці ладів: за класами (числом звуків або інтервальної структури), підкласами (діатоніка, тритоніка, тетратоніка тощо), мажорного, мінорного та невизначеного нахилу. Обидві систематики було запропоновано
В. Гошовським (“Украинские песни Закарпатья”, М. 1968). Її варіанти
застосували О. Смоляк (“Весняна обрядовість Західного Поділля”. –
Тернопіль, 2001), Г. Похилевич (“Традиційні пісні українців Північного Підляшшя”. – Львів, 2006), А. Іваницький (“Історична Хотинщина”. – Вінниця, 2007). Обрана систематика (як, втім, кожна) не може
бути визнана зразковою. Але, як справедливо сказав свого часу Ф. Колесса, краще систематизація недосконала, аніж ніякої (Колесса Ф. М.
Музикознавчі праці. – К., 1970, с. 281). Це дуже трудомістка справа.
Тому усі спроби в цьому напрямкові слід вітати. Саме такими цілеспрямованими зусиллями прокладається дорога до пізнання законів
музично-фольклорного мислення.
Збірник Ярослава Бодака є відчутним внеском не тільки в обсяг
публікацій українського фольклору, але й засвідчує, що українська етномузикологія невпинно рухається шляхами ритмо-структурної типологічної школи, основи якої опрацювали Климент Квітка та Володимир Гошовський.
(Народна творчість та етнологія, 2012, № 3)
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Думки про всезагальну історію мистецтва і не тільки:
що було, що є, що буде
(рецензія-есе)
Відзив про книгу: Безклубенко С. Д. Всезагальна теорія та історія мистецтва (К., 2002. – 261 с.).

Книга, яка лежить переді мною, – “Всезагальна теорія та історія
мистецтва”. Не просто лежить, але й прочитана. За можливості: бо
обсяг відомостей, розуміння їх автором – Сергієм Безклубенком – потребує не лише уважного прочитання, але й врахування позиції автора
і вдумування.
Що є позиція? Ставлення до обраного предмету (мистецтво) і його
виклад. На відміну від більшості праць з галузей естетики і філософії,
автори яких здебільшого варіюють не так власне, як загальноприйняте
розуміння краси, історії, чуттєвості, автор від початку наголошує на
відстороненні від удаваного академізму (с. 2).
Свідчу: із Сергієм Даниловичем ми мали не одну розмову. Торкалися (я задавав питання, він відповідав – щось на зразок бесід “Бульвара” Гордона) фундаментальних (на відміну від біографічно-побутових
мотивів “Бульвара”) основ: мислення, художньої культури й розуміння
сутності устрою суспільства й життя. Не випадково торкалися й “Капітала” Карла Маркса. Мене здавна цікавила ця неординарна фігура. І,
зрозуміло, його аналіз політичної економії. Не меншою мірою погляди
цього філософа й економіста простежуються у висловах про мистецтво.
На початку монографії С. Безклубенка немало місця виділено на
розгляд цієї “філософії красного мистецтва” (вислів Гегеля). У цьому
контексті Карл Маркс згадується в основному через критику так званих послідовників (а краще “теоретиків”) марксистсько-ленінської естетики. Вони, за висловом С. Безклубенка, “вичесали” з праць Маркса
277

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

та Енгельса так звану “марксистську естетику”. Це “вичісування” коментується іронічно: “Якщо в кожному жарті є бодай доля істини, то
вона в даному разі полягає в тому, що так звана “марксистсько-ленінська естетика”, – таки була народжена “з голови” – тобто, вигадана...”
(с. 22).
С. Безклубенко розглядає цю схоластичну естетику як варіант
філософії мистецтва. Гідне місце відводиться І. Канту, з якого розпочинається не лише німецька класична філософія, але й нові погляди
на прекрасне, на ідеал. Не всі судження Канта ми зараз поділяємо. Зокрема, філософ відмовляв митцям у розумінні принципів побудови
художніх творів, тоді як науковці, на його думку, чітко усвідомлюють
усе, що роблять. Прокоментую, що за сучасними поглядами аналітичної психології (насамперед Карл Юнґ) несвідоме та усвідомлюване
належать до єдиної сфери психічної діяльності. Усе, що відбувається
на обох поверхах психіки, пов’язане. Інтуїція митця й науковця керуються єдиними законами. Лише художні образи набувають чуттєвої
форми, сприймаються не завжди усвідомлено як митцями, так і споживачами мистецтва, – здебільшого оминаючи експериментальні сфери логіки, математики, виробничої практики. Тоді як наукове мислення і наукова творчість переважно спираються на логіку. На фігури
повторності (дипластії, бінарні опозиції, класифікації, серіації), які
піддаються перевірці й виочнюються в строго доказових діях (утім, це
останнього часу викликає все більше сумнівів – наприклад: чи є мозок
єдиним джерелом мислення? Чи непорушна швидкість світла? Що переважає в молекулах ДНК – здатність до калькування чи інформація?
І т.д.). У зв’язку зі сказаним слід привітати обрану С. Безклубенком
історично-критичну точку зору на мистецтво і супровідні до нього
теорії.
У частині першій монографії Сергій Данилович виголошує ряд
спостережень. В античності мистецтво пов’язувалося з виробництвом
(зокрема, творів мистецтва). Не було розриву між духовним і матеріальним виробництвом у сферах творчості. Музика, поезія, драма, прикладні, ремісничі вироби належали до мусичних явищ. З Відродження
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і пізніше твори мистецтва стають предметом купівлі й продажу. Митці
пропонують товар. На нього знаходяться покупці. У мистецтві виникають товарні відносини.
За цією констатацією приховується властива авторові іронія. Мистецтво стало предметом купівлі й продажу. Цілком за викладками
Карла Маркса. Митці у наш час примушують платити “покупців здебільшого з-поміж “грошових мішків” (с. 6). Митці, які колись були обслугою, паріями-ремісниками, змусили грошовитих людей сприймати
їхні вироби як величезну грошову цінність. Саме так. Чи це не іронія?
Іронічна сама історія мистецтва. І не менш – смаки покупців, які, за
окремими винятками, не насолоджуються творами мистецтва, а гендлюють.
У зв’язку зі сказаним вище, розглянемо тлумачення автором поняття естетики. Цьому присвячено спеціальний підрозділ “Естетика як філософія мистецтва”. Автор пише: “...подібно до того, як від
стародавнього “любомудрування” відбруньковувалися, відгалужувалися, стаючи самостійними, позитивні (природничі. – А.І.) науки, звужуючи сферу філософії доти, поки за нею залишилася по-суті лише
гносеологія, так і від мистецтва “відлучилися” матеріально-виробничі галузі його (ремесло), аж поки його не звели до “чисто” духовного виробництва – різновиду пізнання та ідеології” (с. 7). У ранні часи
(до Відродження) художня творчість була виробництвом. “Очищення”
мистецтва від ремесла почалося від ХVІІ і завершилося в німецькій
філософії вже у ХІХ столітті. З цього часу опікуватися мистецтвом почала філософія. Від античності, де мистецтво ототожнювалося з поняттям прекрасного, за Лесінгом, на перший план виступає досягнення істини, правди, відповідного враження.
Якщо частина перша монографії містить огляд теорій (поглядів на
мистецтво), то частина друга присвячена теорії мистецтва і складається з 9-ти розділів. За обсягом ці частини непропорційні (відповідно 28
та 254 сторінки із висновками). Це право автора. Але не менш справедливо було б не вживати поняття частин, а дати монографію на 10
розділів.
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У першому параграфі ставиться питання: що таке мистецтво?
І відповідь подається за трьома характеристиками: сутність, специфіка, походження. Мабуть, сутність і специфіка є все ж таки синонімами. Інша річ – їхнє наповнення, яке при зовнішній майже тотожності
назв залежить від уміння автора сказати власне слово в означених параграфах.
Стосовно сутності бачимо тлумачення термінології (знання, вміння, виробництво тощо) і звертання до проявів мистецтва: мистецтво
взагалі, мистецтво уподібнення, мистецтво усвідомлення світу.
Специфіка мистецтва стоїть в ряді з двома іншими видами пізнання: наукою та релігією. Мистецтво послуговується образами та
уявленнями, часто фантастичними, часто поза межами практичного
досвіду. Релігія заснована на вірі, яка допомагає багатьом людям переборювати прикрощі життя (як сказав Вольтер, коли б Бога не було,
його варто було б вигадати). Наука, останній “винахід” (і, можливо,
далеко не кращий) людства, послуговується методами необмеженого
нагромадження знань (с. 31). Далі – мистецтво є засобом перетворення світу. Потім – мистецтво є засобом комунікації, специфічною формою виробництва.
Після цього ставиться ряд інших питань: коли виникло мистецтво,
що було приводом для виникнення мистецтва. При цьому автор розглядає передусім печерний живопис та скульптуру – те, що опредмечене. Та, на мій погляд, занадто мало (побіжно й недостатньо для
розуміння позиції) автор зупиняється на розкритті головної причини
виникнення мистецтва. А вона, вочевидь, полягала в потребі винайдення механізму управління первісним стадом, родом, племенем, родоплемінним об’єднанням. Неандерталець і кроманьйонець існували
в умовах колективної сугестії – впливу емоцій і психічного навіювання. Первісне мистецтво виникло саме з потреб організації суспільного (родового) життя, його дисциплінування. Так поступово склався
інститут жерців (волхвів, шаманів та ін.). Саме в мистецтві народжувався такий зараз привабливий для властолюбців інструмент і засоби впливу на “маси”. Подивіться телевізор безпристрасно, почитайте
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газети, послухайте політиків – у вас не залишиться сумніву, читачу,
що усе це технологія впливу на незрілий розум. Творці первісного
мистецтва були, як і зараз газетники, композитори, оратори-балакуни
тощо – особистостями, які прагнули владарювати. Лише одна різниця:
тоді була (в палеоліті) влада сильних і мудрих (усе, що маємо зараз, –
мова, культура, землеробство – їх заслуга), а зараз влада... яка і кого –
самі знаєте.
Однак ближче до справи.
У розділі другому автор розглядає виникнення культури, яку називає “олюдненням світу” (с. 41). Разом з тим він не ідеалізує досягнення техногенної цивілізації: “Доводиться... визнати, що земну культуру
характеризують не лише польоти землян на місяць, але й виготовлена ними хімічна та бактеріологічна зброя; не лише те, що виставлено
в художніх музеях, але й у Бухенвальді та Освенцимі, у Кунейтрі та
Прип’яті...” (с. 41–42). В останньому імені мається на увазі Чорнобильська катастрофа.
В “олюдненні світу” послідовно розглянуто три сходинки: процеси
естетизації (від “огидного” до “прекрасного”, від “смішного” до “великого”), метисації (нема такого “зла”, щоб на “добро” не обернулося)
та процес сакралізації. Останнє найглибше і найпотаємніше. З латинського кореня (священне) це уявлення про таємниці жертвоприношення, виникнення культу предків, метафоризація добра і зла через
ототожнення уявлень з предметами і поняттями. Розгляд підводить до
виникнення релігії, епохи й причин її появи і навіть загадок “життя
після життя”, які не менш актуальні сьогодні, ніж у палеоліті.
Окреслені процеси мали особливе значення для виникнення художньої форми (і взагалі форми як такої). Її пошуки й становлення
відбувалося двома основними й паралельними шляхами. Перший був
пов’язаний з технологіями виробництва, насамперед ужиткових знарядь. На цьому шляху швидко виявляються “ті чи інші недосконалості
успадкованої технології виробництва, [тому] люди прагнуть без особливих вагань і сумнівів вдосконалювати техніку й відповідно – способи її застосування, добиваючись вищої її ефективності, або, як
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прийнято казати, продуктивності праці” (с. 87). Відбувалося узвичаєння. Воно супроводжувалося магічними ритуалами: молитвами, чаклуванням, закляттям. Процеси естетизації, метисації та сакралізації і є
наслідком узвичаєння.
На відміну від швидких змін (з погляду історичного часу, хоч цей
час обіймав тисячоліття) у галузі виробничих технологій та форм виробів, магічні обряди відзначалися незрівнянно більшою стійкістю
(або, інакше кажучи, консерватизмом). Цей консерватизм і сприяв естетизації вірувань та уявлень.
Наведу приклад із близької мені галузі – музичного фольклору.
Особливо виразно естетизація й сакралізація простежується у музичній ритміці обрядових пісень – колядок, веснянок, купальських,
весільних та ін. У цих жанрах існують створені ще в землеробському
неоліті ритмоструктурні знаки: вони різні. Народний співак ніколи не
сплутає колядку з весільною піснею – і не за змістом тексту, а саме
за музичною формою. Тому що наспіви, наприклад, зимового сонцестояння ініціювали в магічних уявленнях наговір на успіх землеробського року. Ритмоструктурний каркас обрядових пісень було сакралізовано в неповторних формах, які обслуговували тільки ці, а не
інші утилітарні (виробничо-технологічні) дії. І хоч технологія землеробства змінювалася, музична символіка Зими, Весни, Літа (Купайло),
Весілля тощо кілька тисячоліть утримує властиві їм звукові формули.
Подібним чином можна виявити шляхи сакралізації й естетизації інших магічних явищ (прикмет, заговорів, ворожінь та ін.). Естетизація йде поруч із канонізацією. На цьому шляху (канонізації)
формувалися (й формуються) смаки, звички, навіть моди (хоч це вже
переважно короткочасні явища). Короткочасність моди пояснюється
десакралізацією мистецьких явищ в цілому та все більшим (а зараз
фактично тотальним) пануванням профанного. Якщо колядка існує
від неоліту, то пісні сучасних поп-виконавців і поп-композиторів
не витримують подеколи й кількох місяців, а то й повторного виконання.

282

Звід четвертий. Рецензії. Відзиви

Первісна міфологія породжувала стійкі (протягом тисячоліть) образи й форми (ті ж казки, гомерівський епос). Вони живуть всупереч
невротичним тенденціям нашої цивілізації.
На зміну міфології з часом прийшли сучасні міфологеми – штучні й нетривкі, багато в чому хворобливі симптоми нашого часу. Вони
особливо характерні для історії, політики, економіки тощо, і часто
шкідливі, а то й небезпечні. “Отже, – підкреслює С. Безклубенко, –
коли мова заходить про міфи та міфологію, належить чітко розрізняти про які власне йдеться – ті, що вже перейшли до світу мистецтва,
чи ті, якими намагаються підмінити реальні наукові знання, концепції,
теорії” (с. 97). Ці спостереження С. Безклубенка – власне уточнення
засвідчених негативних тенденцій розвитку сучасної, такби мовити,
ноосфери. Кожен критично мислячий учасник історії (власного буття)
замислюється над тенденціями розвитку суспільства.
Економічні закони було відкрито Карлом Марксом: кризи, перевиробництво, цінність праці, додатковий прибуток. Цікаво, що закони
економіки (“купи-продай”) від ХІV до ХХ століття поширилися й на ту
частину суспільної практики, яка, за Арістотелем, не належала до ремісництва. Виникає питання: чи полотно художника (будь-якого) справді варте, наприклад, мільйона доларів; чим обумовлена ця ціна? Даруйте, але печерний живопис палеоліту і за вартістю прожитого часу,
і за вражаючою силою узагальнень і воднораз конкретики й точності
бачення фізіологічних рис важить далеко не менше (а часто й більше).
У параграфі “Мистецтво і влада” (підзаголовок “Замість післямови”) викладається погляд на тоталітаризм. Не в політичному розумінні, а в оцінці автором психології влади. “Тоталітаризм – в широкому розумінні – як система духовного, політичного та економічного
пригнічення людей виник не вчора і, на жаль, не щезне завтра. Тож,
уявляється, є необхідність з’ясувати роль і стихію взаємин мистецтва
і влади” (с. 149).
Мені особливо імпонує поняття “стихії”. Загальновизнано, що технічний прогрес небезпечно випереджає моральне дозрівання людства,
і як симптом, – ця недозрілість простежується серед владолюбців. Цій
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категорії населення (правлячого прошарку, який запопадливі журналісти хрестять “елітою”) мало властива духовність і тим більше самокритичність. Панує зиск. Стихія зиску. Після нас – хоч потоп. І він
таки гряде. Стихія грошей перетворює людину в раба “золотого тільця”. А це мертва сутність: не приносить ні здоров’я, ні благодаті, ні
спокою, ні вдоволення. Лише спонукає до подальшої гонитви за примарами.
Мистецтво також не завжди втішає. Але ті тривоги, які породжує
справжнє мистецтво, – це порухи пробудження душі. Останнє насамперед стосується музики, якій належить таємниця безпосереднього проникнення вглиб істоти слухача. У книзі Сергія Безклубенка
є розділ “Музичне мистецтво”. При тому цьому безмежному за впливом і не піддатністю до розумового аналізу видові художнього самовираження людини, скажімо так, – засобові віддзеркалення світу
в безпосередніх почуттях, – відведено небагато: 10 сторінок. Знаючи
й шануючи схильність Сергія Даниловича до співу (не раз підтягали
удвох – зрозуміло, в міру наявності “вокальних даних”, – але завжди
з насолодою класичні романси для двох голосів Глінки та Лисенка,
Афанасьєва-Чужбинського та ін.). Тому я з інтересом приступив до
читання розділу про музику.
Як ми співали, я знаю: з задоволенням. Для себе. Згадую сторінки
з монографії Леоніда Махновця про Григорія Сковороду, який (Сковорода) був залюблений у спів (є відомості, що йому належать і деякі
партесні композиції). У ті часи побутовий спів (вчений чи не вчений)
був потребою живої душі. І трохи сумно: спів, колись такий всезагальний (селянство, ремісники, провінційні священики й дяки, школярісемінаристи, дрібномаєткове панство, інтелігенція), зараз поступово
втрачається і миршавіє – через втлумлювання безталанної, дешевої
продукції усякого роду “зірок” – тієї ж “еліти”. Наші емоції від радості співу-музики зміщуються у бік споживання: техніка задмінює живу
музику, живе спілкування.
Міркування Сергія Даниловича про музику позначені окресленням, насамперед у підтексті, всезагальної тенденції очерствіння душ
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(а взагалі це торкається усіх видів мистецтва). На початку автор розглядає грецьке коріння означень музики й музик, а далі торкається переносних значень: музика сфер, музика долі й аж до іронічних висловів “набридла ця їхня музика”, “ну, завів музику”!
Другим пунктом слідує: “Коли виникла музика?”
Дійсно: коли й чому. Цим я займався багато часу. Тож цікаво дізнатися і сторонню думку: “Точної відповіді на це питання... повсякденної хронології немає і, певно, ніколи не буде” (с. 120).
Відповідь є. Але вона лежить не у сфері музики. Це стосується неподільності мислення. І ставити питання, коли виник той чи інший
різновид мистецтва – завідомо безперспективно. Свого часу, зацікавившись загадками походження музики, я зрозумів принципову хибу
істориків мистецтва.
Загальноприйнято вважати, що первісне мистецтво було синкретичним – інакше – неподільним на види (танець, спів тощо). Але (парадокс!) визнаючи неподільність художнього опанування людиною
природи і власної істоти, музикознавці, театрознавці (та інші – знавці)
намагаються (кожен на власний лад) пояснити джерела (ґенезу) рідного й близького саме йому виду “мистецтва”, зважаючи на професійніуявлення, набуті в обмеженій сфері доступного досвіду.
Я ніяк не хочу образити мистецтвознавців, музикознавців тощо.
А що стосується практичних представників музики, малювання, театру та ін. – артистів, композиторів, художників, – їх взагалі мало цікавлять загадки виникнення їхнього мистецтва. І, мабуть, правильно.
Бо це сталося близько ста тисяч років тому. Адже варто лиш спробувати зануритися у цей безмір – і емоції блякнуть, втрачається наснага до
так званих художніх відкриттів. Чому “так званих”? А як інакше можна атестувати претензії Малевича з його “квадратом”? Чи атоналізм
Шенберга, який має виключно фізіологічний вплив? І взагалі – що
таке художність? Піднесення чи падіння людини? Усе більше простежується падіння. Але чи це є явищем художності? Відбувається естетизація одноденок: творів та “зірок”. Крок до зірок... А справжні зірки
залишаються недосяжними.
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У розділі шостому, крім музики, викладено також погляд на походження казок, міфів, ужиткового, декоративного мистецтва, театру,
кіно. У розділі міститься багато відомостей про ці види мистецтва.
Спільна риса всіх глав – відлік від засвідчених в історії перших відомостей про види мистецтва (з археології міфології, палеоживопису,
античності тощо).
Було б не зайве для такого ерудованого й нестандартно мислячого
філософа, як Сергій Безклубенко, вийти за межі академічної прагматики й торкнутися сфери езотерики. Як би ми не ставилися до Рене
Генона, Карла Юнга, Хазрат Інайят Хана та ін., при сучасних сумнівах
стосовно теорії Ейнштейна, неясності “чорної матерії” та ефіру, – не
зайве було б коротко (у вступному чи заключному параграфі розділу
“Становлення мистецтва” розглянути й думки неакадемічних мислителів).
Це побажання стосується й розділу “Методологія пізнання”. Автор розглядає термінологію (метод, творчий метод, ідеологія, гносеологія, психологія творчості). Кілька десятків років тому (на жаль, не
пам’ятаю ініціали й рік видання) я прочитав роботу Солдатова “Методология современной биологии”. Праця десь на 500 сторінок. Мені,
етномузикологу, вона дала більше, ніж методологічні праці колег-гуманітаріїв. Я не сподівався зустріти схожого методологічного екскурсу
в роботі С. Безклубенка – це мала би бути окрема монографія. Однак,
при всій згоді з обсягом і скерованістю роботи Сергія Даниловича, хотілося б знайти в цій фундаментальній праці не тільки талановитий
опис мистецтва та його, розкладеного на види походження, але й, як
я вже вище сказав, знайти на сторінках роботи нові, хай суперечливі,
судження.
Сказане щойно торкається насамперед суб’єктивних суджень моїх,
як рецензента, але... Чи не час науковій думці звільнятися від шор
картезіанства? Робота С. Безклубенка настільки всезагальна, у кращому розумінні, що висловлені побажання залишаються “приватною
власністю рецензента”. Використаю епіграф С. Безклубенка до одного з розділів його жорстко-критичної праці про Сполучені Штати:
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“Взирая на солнце, прищурь глаза свои и ты смело разглядишь на нем
пятна” (С. Безклубенко. Ошибка дона Христофора Колумба. – К.,: Альтерпресс, 2006, с. 68).
“Всезагальна теорія та історія мистецтва” – дійсно всеохоплююча
книга. Походження мистецтва, релігія, експресіонізм постають через
бачення автора. Тому книга не просто інформативна (незвичайно інформативна) – в тексті виочнюється ставлення С. Безклубенка до минулого, сучасного і містяться роздуми про майбутнє.
Додам іронічне зауваження: історія й теорія – “гальмівні” дисципліни для індивідуумів, які самореалізуються в почуттєвих сферах
(виконавці, композитори, фанати-слухачі). Коли вступаєш в історикотеоретичні сфери, хочеш-не хочеш, якщо ти прагнеш мислити, – мусиш прийняти жорсткі умовності споглядання: за можливості маєш
очиститися від безпосередніх емоцій.
У заголовку рецензії є слова: “Що було, що є, що буде“. Я дуже коротко, побіжно оглянув роботу С. Безклубенка, вдався до відхилень,
що спонукалися згодою й подеколи незгодою з автором, який торкається в мистецтві того, що було і що є. А “що буде”? Поживемо – побачимо. І зауваження: у такій багатоаспектній роботі, рясній на авторів численних досліджень, мав би бути іменний покажчик.
(Сергій Данилович Безклубенко. Бібліографічний покажчик. До
80-річчя від дня народження. – К., 2012)
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Софія Грица,
доктор мистецтвознавства, професор

Нові досягнення у фольклористиці
Українська музична фольклористика,
що має визнані наукові здобутки, давно
визріла до узагальнюючих праць, у яких
би був підсумований погляд на онто- і філогенез фольклору, способи та наукові напрями його досліджень, збереження, едиторську справу тощо.
У 1997 р. вийшла у світ праця А. Іваницького “Українська музична фольклористика (Методологія та методика)”. Це
своєрідний компендіум – зведення знань
про фольклор з часів становлення фольклористики як науки в Україні, Славії й на
Заході, про методи його вивчення з активною критичною позицією автора, науковця, аналітика, який зарекомендував себе вже цілим рядом серйозних
праць. Обговорене видання є доповненням до його попередньої монографії “Українська народна музична творчість” (К., 1990). Концепція
нової праці має цілком визначену мету – пособити (а вона є навчальним посібником) “гуманізації освіти” у вузах, дати потрібний обсяг
знань з фольклору, який, цілком солідаризуємось з автором, “є одним
з найбагатших джерел пізнання історичною Людиною найцікавішої
зі світових таємниць – таємниці самої себе”. Праця виходить за межі
вузько-фольклористичного профілю на рівень філософсько-культурологічного. Уміння бачити фольклор у ретроспективі визначається
розумінням його теперішнього і майбутнього стану. В цьому не відмовиш А. Іваницькому, практикові-збирачеві народної творчості, доброму музикантові-теоретикові, здатному бачити її цілісний процес,
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відділити основне від другорядного, дедуктивно вибудувати ієрархію
проблем, не випускаючи з поля зору їхньої часової та просторової
зумовленості. Узагальнюючий характер праці не заважає авторові заглиблюватись у тонкощі структурного аналізу слова й музики у фольклорі, який добре проілюстрований матеріалами здебільшого власних
польових записів.
Праця складається з 5 розділів: 1. Від первісного мистецтва до
фольклору. Ґенезис музики; 2. Історія фольклористики; 3. Наукові
школи та напрями; 4. Аналіз фольклорного твору; 5. Документування народної музики. З них кожен ділиться на параграфи, яких разом
31. Далі йде післямова, коротка анотація англійською, бібліографія,
іменний та предметно-тематичний покажчики, таблиця вживаних при
транскрипції спеціальних позначень. Книга багато ілюстрована фотоматеріалами, написана доброю дохідливою мовою (видана на кошти
фонду “Відродження”). Перші три розділи вводять у витоки фольклору, фольклорне мислення, інформують про публікації музичного фольклору з найдавнішого часу, оцінюють різні наукові напрями й школи,
вагу персоналій у галузі фольклористики та сучасної етнології. Два
наступних розділи спрямовані на впорядкування вже існуючих розробок аналізу музичного фольклору, здебільшого Колесси, Квітки, Гошовського та ін., вносять розмежування поміж “прагматичним” аналізом, тобто таким, що охоплює соціологічні та психологічні дані про
особистість носія фольклору, його поведінку, про способи виконання,
та “структурним” аналізом твору, що має за предмет народнопісенний
вірш, ритм, форму, ладову будову народної музики і весь комплекс
ознак народної пісні. Усім викладом матеріалу, його науковою інтерпретацією А. Іваницький підносить рейтинг фольклору та фольклористики як базових галузей у вивченні історії культури та мистецтва.
Багато уваги автор приділив критичній оцінці нотацій народної
пісні, проблемі, яка здавна, ще від О. Сєрова, дискутується в музичній фольклористиці з різною мірою результативності у слов’янських
та неслов’янських етномузикознавчих школах в залежності від фольклорного матеріалу, який є об’єктом вивчення. Вельми важливою
289

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

у книзі є, чи не вперше, методично викладені послідовності дій в процесі транскрипції народної музики, аналітичні операції, які повинні
її попереджати, а саме, увага до стилю матеріалу, будови вірша, характеру словесно-пісенного ритму (часокількісного чи акцентного),
варіацій у строфі, виконавських особливостей, зокрема у зразках багатоголосся вокального, інструментального складу. Без менторських
декларацій, типу “час найвищий задуматися над перевиданням “золотого надбання”, А. Іваницький розробляє потрібні засади для наукових едицій на протидію аматорству, залишаючи далеко позаду псевдодидактику і деяких охочих до неї фольклористів-професіоналів.
Слабким місцем у нашій галузі є відсутність автентичних пам’яток
народного мелосу, які б засвідчували його первісне звучання нижче
межі ХVІ ст. У першому цікавому і пошуковому розділі книги, залучивши матеріали археології (відомий комплекс музичних інструментів
з Мізина Мадленської епохи) як свідчення світоглядних уявлень автохтонного населення України пізнього палеоліту, спостереження лінгвістів про властиві первісній мові емоційно-спонукальні функції, що
відбивалися на мовній і музичній інтонації, А. Іваницький наголошує
на їхньому первісному інтонаційному синкретизмі, що й дає право йти
за логікою тексту в класифікації словесно-музичних типів мовлення.
Серед найдавніших автор виділяє просте речення, у музиці повторність або серіацію (перша епоха); складносурядне речення – паратаксис – повторення початкового експозиційного речення в музиці (друга
епоха); гіпотаксис – складнопідрядне речення у вигляді респонсорної
строфи (третя епоха). За наявності перегуку в цій класифікації з Ф. Колессою (порівн. однорядкова варіаційна, паратактична, респонсорна
строфи – “Ритміка українських народних пісень” // “Музикознавці
праці”), автор на основі аналізу обрядового матеріалу з Полісся, Карпат, що зберегли залишки архаїки, робить сміливі висновки про те, що
спільний для індоєвропейських племен у ІІІ–ІІ тисячолітті [до н.е.] обрядовий шар культури мусив розпоряджатися інтонаційними засобами, які спираються на оформлення думки у прості та складнопідрядні
речення, отже, й мелос, зважаючи на його речитативний характер, не
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надто відрізнявся від того типу, до якого спонукають названі реченнєві
структури.
Праця А. Іваницького дає доволі широкий обсяг інформації про вітчизняне та зарубіжне народознавство, про наукові школи й напрями
(міфологічну, міграційну, історичну, про функціоналізм, структуралізм у сучасній етнології), про їхні прояви в музичній фольклористиці
у працях К. Штумпфа, Е. Горнбостеля, Р. Лаха, К. Квітки, Ф. Колесси,
В. Гошовського та ін.
Як усяка серйозна і цікава робота, праця А. Іваницького провокує
до дискусій. Вірш дум автор кваліфікує як тонічний, насправді ж він
“вільний” квантитативної природи. Співанки-хроніки, як пише автор, “з’являються в кризовій ситуації урбанізації”. Проте їхні витоки
у Карпатах стадіально збігаються із розвитком опришківського епосу
та козацькими думами в центральній Україні. Обсяг і жанр посібника
не дають змоги заглиблюватись в історію кожної проблеми. Та надто
вибірковий діалог автора з попередниками і з сучасниками позбавляє
читача можливості слідкувати за науковою спадкоємністю проблем,
розвитком поняттєвого апарату в музичній фольклористиці. Водночас
опора автора на дискусійні ланки у цій галузі перетворюють її із “традиційної” в сучасну, нетрадиційну. Книга А. Іваницького “Українська
музична фольклористика” цілком відповідає основному її завданню:
оновленню інтерпретації дисципліни музичної фольклористики в системі цінностей вітчизняної та світової науки і є цікавим явищем у її
розвитку.
(Журнал “Українська культура”, 1999, № 6)
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Олена Бріцина,
кандидат філологічних наук

З музичного життя історичної Хотинщини
Іваницький А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне дослідження. Збірник фольклору. – Вінниця: Нова книга. – 2007. – 576 с., нот., фото.

Любов’ю й розумінням природи усної
традиції народу просякнуте нове видання студій та записів музичного фольклору відомого фольклориста-музикознавця
Анатолія Іваницького. Регіональне дослідження фольклорної традиції має глибокі корені не лише у вітчизняній, але й у
світовій науці, та обговорювана книжка
не лише увібрала найважливіші надбання наукової думки минулого, а й значною
мірою втілює та розвиває теоретичні пропозиції, висунуті сучасною наукою. Знаменно, що це відбивається не лише у методології та змісті дослідження, а й особливостях його едиції: це одне
з нечисленних наукових видань фольклору, яке супроводить компактдиск з електронними версіями електронних фіксацій (ідея та створення компакт-диску належить А. Богороду). На диску відтворено і найважливіші монографічні дослідження науковця. Це надає публікації
ролі своєрідного “проміжного фінішу” на науковому шляху автора, що
підбиває підсумок певного етапу його творчої діяльності й відкриває
перспективи нових наукових обріїв.
У короткій рецензії ми не маємо змоги обговорити всі аспекти роботи, що варті уваги, тому передусім привернемо увагу до тих, які видаються найістотнішими для подальшого розвитку фольклористичних
студій, і важливі не лише для фольклористів-музикознавців, а й для
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усієї фольклористичної спільноти. Зауважимо при цьому, що саме музикознавчі питання, розглянуті в роботі, цілком заслуговують на окрему фахову розмову.
Вартим обговорення й розвитку у фольклористичних дослідженнях видається регіональний аспект вивчення усної традиції.
Для сучасної фольклористики загалом характерний потяг до якнайуважнішого спостереження за явищами усної традиції в їх реальному
функціонуванні, тому інтерес науковців дедалі частіше концентрується на певному регіоні, осередку чи навіть окремому виконавцеві,
а зафіксовані тексти щоразу досконаліше відтворюють не лише зміст
вербального й музичного тексту, а й особливості його виконавського
втілення. Саме кроки, зроблені збирачем та укладачем у цьому напрямі, видаються особливо важливими й перспективними. У цьому сенсі
публікація стає шляхом до створення нових за типом едиції корпусів
фольклору, які Л. Гонко визначив як “повні” (у оригіналі thick – О.Б.),
тобто сповнені інформації про контекст та особливості виконання.
Розвідки, скеровані у цьому напрямі, цілком закономірно заступають
на місце студій, що реалізують романтичну парадигму оцінки й розгляду фольклору. Тут домінує пошук загальнонаціональних особливостей та залишків колишньої величі “золотого віку” фольклору. Ці
розвідки знаменують новий етап осмислення усної традиційної творчості. Принципово важливою в цьому сенсі є орієнтація автора на
дослідження стану традиції на певному історичному зрізі та розгляд
динаміки її розвитку через зіставлення фіксацій, здійснених “слідами”
попередників (С. Венґрженовського – М. Лисенка) із власними записами. Це дозволяє скористатися здобутками синхронного аналізу (типологія наспівів) та застосувати діахронний метод – розгляд динаміки
змін в усній традиції. Орієнтація ж на “спостереження над музичним
побутом і традиціями”, як слушно зазначає автор (с. 5), стає джерелом зміни акцентів і ракурсів аналізу – від традиційного естетичного
(а часом так званого “ідейно-естетичного”) до культурно-антропологічного, завдяки чому до поля зору потрапляє ширше коло матеріалів, і не лише “естетично довершених”, а таких, що відбивають плин
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реального фольклорного життя й побуту і не завжди укладаються
в нормативні уявлення про художню та змістову (“ідейну”) досконалість. Це цілком відповідає домінуючим в сучасному науковому дискурсі тенденціям до розгляду явищ не лише у “кодифікованих”, а й
у спонтанних варіативних формах їхнього вияву. Тому закономірно,
що й способи транскрибування текстів скеровані на максимально точне відтворення варіативних рис виконання (с. 5–6). Така тенденція також знаменує відносно рідко сповідувану збирачами текстологічну позицію. Зауважимо, що збирач послідовно її дотримується не лише при
нотації, а й при відтворенні вербальних текстів та їх фонетики (прикметно, що і його увагу привертають навіть зміни у вимові представниць різних поколінь виконавців (с. 401), закорінені в особливостях
мовної ситуації1).
Плідним і позитивним аспектом роботи є критико-текстологічний аспект аналізу, якому автор приділив значну увагу. Це дозволяє
детально розглянути не лише власні фіксації, а й особливості записів
попередників. Розвідки такого плану досить рідко привертають увагу
сучасних фольклористів. Тому їхнє значення важко переоцінити.
Ще однією вартою обговорення рисою публікації є те, що її автор
з притаманною послідовністю, точністю й докладністю характеризує
різні жанрово-тематичні групи пісень, вміщених у збірці. Цілком суголосно з сучасними тенденціями укладач не оминає явищ, які раніше
могли б викликати застереження чи то з боку естетичного (“жорстокі
романси”), чи то з ідеологічного (йдеться про твори, у яких упорядник
відзначає “не зовсім радянський зміст і настрій”). Попри те, що сучасні збирачі й дослідники стали приділяти посилену увагу тим явищам,
що раніше ігнорувалися наукою (наприклад, сороміцькому фольклору,
Свого часу цю особливість подальшого розвитку лінгвальних явищ передбачав
М. Грушевський, який наголошував на тому, що за панування фонетичного принципу
правопису останній своєю чергою впливає на вимову (див.: Грушевський М. До управильнення українського правопису // Україна. 1925, кн.. 5. с. 189–191), тому змін у фонетиці, спрямованих на зближення звукової форми слова та його писаного відтворення, неможливо уникнути.
1
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повстанським пісням тощо), важливим є не лише те, що таким чином поповнюються наші знання про фольклорний репертуар. Вартий
уваги сам принцип, суцільного обстеження фольклорних явищ, який
протягом тривалого часу викликав заперечення навіть таких видатних
збирачів, як В. Гнатюк та Б. Грінченко. У їхніх рецензіях переважають заклики до відбору, пошуку нового та досконалого і негативне
ставлення до позитивістського спрямування діяльності таких, наприклад, збирачів, як О.Малинка, які сповідували принцип повного опису
репертуару. Прагнення осмислити фольклорний побут у повноті всіх
його складових дуже важко пробивало собі дорогу у фольклористиці,
а часом викликало сумніви й самих виконавців. У цьому сенсі важко
втриматися від доволі розлогої цитати, що в емоційній формі відбиває
не лише теоретичні позиції збирача, а й практичні психологічні перепони, що поставали на його шляху. А. Іваницький пише про роботу зі
співачкою Паладією Мудрик: “Колись гарна співачка, репертуар якої
був традиційний, вона не дуже пошановувала те, що приніс новий
час. Мабуть, її інтуїтивній естетиці не надто до вподоби були новації.
І зімпровізувала вона те, що колись чула (бо мелодію явно пам’ятала
нетвердо), лише відповідаючи на мій інтерес до її співу й різноманітності репертуару. Хоч десь, як мені здалося, і не дуже схвалювала мою
готовність записувати все – а, може, й “аби-що” (як читалося в її розумному погляді)” (с. 45). Відтворення записами максимальної кількості усних текстів, а також особливостей комунікативного контексту,
в яких вони поставали, є важливим джерелом осмислення не лише
окремих текстів чи творів, а й місця й ролі усної традиції в житті народу та механізмів його функціонування.
Усе сказане пояснює, чому цілком переконливою є позиція автора
щодо визначення роботи передусім як музично-етнографічного регіонального дослідження (с. 6), що лише за формальними ознаками має
вигляд збірника текстів. Про це свідчить і науковий апарат видання.
Додані до текстів покажчики у переважній більшості є також результатом аналітичної праці укладача. За кількістю та якістю підготовки
таблиць і покажчиків видання вирізняється серед сучасних публікацій.
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Особливу ж увагу привертають коментарі до текстів, сповнені численних спостережень, що мають широкий діапазон – від особливостей
виконавської манери співаків та специфіки побутування традиційних
явищ (виконавського контексту та контексту виконання) до аналізу
типології, структури і поетики творів. Ці коментарі є посуті науковими розвідками, що містять детальний аналіз текстів і в певному сенсі
є взірцевими, особливо ж для молодих фольклористів, до уваги яких
спрямована публікація. Саме цей аспект також заслуговує на увагу.
Особливо відрадно, що книжки такого типу адресовано не лише
науковому загалу й представникам “чистої науки”, а й молоді, що оволодіває началами музичної фольклористики.
При цьому таку позицію не лише задекларовано в анотації, – вона
є наскрізною позицією автора книжки, що спрямовує думки й інтереси читачів у плідне русло і має стати запорукою подальшого розвитку усіх плідних тенденцій, що їх запропоновано автором публікації.
(Народна творчість та етнологія, 2007, № 6)
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Микола Ткач,
кандидат історичних наук,
професор Київського національного
університету культури і мистецтв

Музика мови і мова музики
Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького
“Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації
та декодування народної музики”. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками.
В космічному оркестрі
Підвладно все одній руці.
Павло Тичина

Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на землі. Він же
застосовується й до питання походження
людини та розвитку людства в цілому. Тут
усе постає в так званій історичній ретроспективі: пітекантроп, далі – синатроп,
далі – неандерталець, далі – кроманьйонець і – сучасна людина. А так як людина
є продуктом культури (сумніватися в цьому, мабуть, не варт), то цей же принцип
застосовується й до питання походження
й розвитку культури. І безумовно – її формотворчих факторів: мислення, мистецтва,
мови. І хоча існує цілий ряд теорій щодо походження цих чинників
культури, однак концептуальний принцип лінійності на сьогодні, на
жаль, залишається аксіомою для всіх їх без винятку. У цілому такий
підхід створює у дослідника й читача відчуття дещо зверхнього ставлення до предків, до їхнього світогляду, до давнього мислення, до
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первісного мистецтва та знань. Як на мене, така стереотипність є не
лише перепоною для глибинного вивчення таємничих подій і явищ
життя на землі, а одночасно й стає на заваді сучасного духовного вдосконалення людини та культурогенезу взагалі.
Звичайно, коли йдеться про короткий історичний період розвитку
того чи іншого явища суспільного життя людини, то методологія лінійного підходу певним чином виправдовує себе. Вона дає можливість
проаналізувати як загальні тенденції розвитку явища, так і детально
висвітлити всі окремі події та особливості його розвитку; дати оцінку окремим течіям, винятковим виявам та постатям. Проте у випадках розгляду процесів походження тих чи інших явищ культури та її
формотворчих чинників: мистецтва, мови, мислення; розвитку їхнього сакральної й семіотичної складової, форм мислення, що є наслідком виявлення світогляду, історичний підхід завжди наштовхується
на цілий ряд суперечностей і не дає позитивних результатів. У таких
випадках дослідники зазвичай схиляються до спрощеного аналізу та
суб’єктивних суджень. І людина в розрізі таких досліджень часто постає не подобою Творця, а лише маленькою дресированою істотою.
Останні наукові відкриття в галузі генетики, біології, психології, ядерної фізики, геофізики та астрофізики, астрономії, археології, космології, етнографії, міфології частково змінили цей усталений погляд на рівень первісних знань людини, її мислення, ступінь
її взаємозв’язку з природою, сутність первісної релігії та мистецтва.
Цьому сприяли й наукові праці багатьох зарубіжних та українських
науковців, таких як: Л. Леві-Брюль, К. Леві Стросс, К. Юнг, М. Еліаде,
М. Чмихов, Р. Генон, С. Кримський, О. Знойко, Ю. Швайдак, Р. Фурдуй, В. Даниленко, А. Кіфішин, Ю. Шилов, Л. Гумильов, В. Іванов,
В. Топоров, І. Юдкін. До цього ряду я відніс би й працю провідного
українського вченого в галузі етномузикології А. І. Іваницького “Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. Сама назва, на перший погляд, видається якоюсь незвичною. Адже термін синтаксис зазвичай
пов’язують виключно з мовою. А тут ідеться про фольклор і музику.
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Проте глибше знайомство з нею переконує в слушності саме такої назви. Праця присвячена питанню вивчення генетики та взаємозв’язку
процесів людського мислення, мови й музики. Питання ці не прості
й надзвичайно глибоко втаємничені. Вони вже не одне тисячоліття
хвилюють людський розум і не знаходять ясної відповіді. Серед науковців і мислителів світу існує безліч версій, гіпотез, припущень,
спроб дошукатися істини. Але таїна залишається. Очевидно, що проблеми походження мислення, музики, мови є по суті проблемою походження людини як такої. І тому їхнє вирішення так чи інакше лежить
у царині цієї віковічної таїни. Хто ти, людино: маленька беззахисна
жива часточка макросвіту чи творча й руйнівна сила його – Демон
і Бог водночас?
Як і багато праць попередників, робота А. Іваницького також не
дає вичерпної відповіді на всі поставлені запитання. Та він, мабуть,
і не ставив перед собою такого завдання. Очевидно, що її й не може
бути, як немає остаточних відповідей на безліч запитань із проблем
життя на землі. Але ця монументальна праця визначається тим, що
захоплює і вражає сміливістю думки, неординарністю наукових підходів, комплексною методологією дослідження з використанням не
лише гуманітарних, а й новітніх здобутків інших галузей науки; чіткою аргументацією, послідовністю та принциповістю у відстоюванні
тих чи інших положень чи тез дослідження. Переконаний, що у вдумливого читача вона не тільки викличе інтерес, але й стане об’єктом
мислення, спонукатиме до пошуку власної відповіді на поставлені автором запитання. І це, гадаю, найголовніше. Мене вона полонила ще
й тим, що питання, які розглядає Анатолій Іваницький, уже довгий
час є предметом і мого зацікавлення. Я неодноразово розлядав ці питання у своїх статтях, розділах книжок та усних дискусіях. Друкував
навіть невеличку розвідку окремим виданням під назвою “Генеалогія
слова” (2004). Тому, опрацювавши роботу А. Іваницького “Історичний
синтаксис фольклору”, у мене природно виникло бажання не просто
відгукнутися, а саме подискутувати, помислити, з чимось погодитись, а щось заперечити. А головне – зрушити разом з ним і читачем
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усталені й законсервовані матеріалістичні погляди на природу буття
світу і людини в ньому зокрема. Особливо звернути увагу на ті стереотипи, що виникли під тиском ідеологічних чинників у часи тоталітарного режиму. А щоб читачеві була зрозумілішою суть розмови,
я обрав у своєму відгуку на книгу доволі простий спосіб – разом із
читачем пильним оком пройтися сторінками монографії, зупиняючись
на найвагоміших та найбільш дискусійних положеннях, тезах та висновках автора.
Зауважу відразу, що монографія А. Іваницького написана в чіткій
відповідності до існуючих у нинішній науці вимог, які стосуються
подібних наукових праць. Вона складається із Вступу і трьох частин
(розділів). Перша частина історіографічна. Друга – теоретична. Третя – аналітична. Передмову до книги написав Микола Жулинський,
відомий український літературознавець, академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України. На початку Вступу автор, посилаючись на визнаних авторитетів (В. Вернадський, Л. Гумільов, Л. Залізняк, К. Квітка) обстоює думку про потребу міждисциплінарних підходів у глибинному дослідженні проблем культури і духовності та
застосуванні принципів логіки. Логіка, на його думку, є “інструментом
мислення”. Із цим важко не погодитись, коли йдеться про внутрішню
закономірність процесу мислення. Адже інтуїтивно-чуттєве мислення теж підлягає цій закономірності. На цій підставі автор намагається з’ясувати механізми взаємодії слова й музики у народній пісні. Але
тут варто було б відмежуватися від формальної, сиріч – понятійної логіки. Інакше можна потрапити до пастки: у випадку застосування її до
зразків обрядового фольклору, де понятійна логіка часом абсолютно
відсутня. Автор заявляє про обраний ним шлях координованого вивчення мислення, мови та музики. Слушність такого підходу нібито
очевидна. Частково в ході досліджень автор долучає сюди й усі інші
жанри первісного мистецтва та вірувань. І ось тут виникає запитання: чи правомірно ставити ці три різновиди людської діяльності як
рівнозначні? Адже музика це лише один із жанрів мистецтва. У тому
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числі й первісного. Разом з тим музика, як і інші жанри мистецтва,
є невід’ємною складовою мови. Вона й досі використовується не лише
як засіб чуттєвого взаємозв’язку та магічного (сугестивного) впливу
на людину, а й як засіб обміну інформацією. Скажімо, голос трембіти у пастухів Карпат, заклична мова музики військових та весільних
маршів. “Ми говоримо про мову, – зауважує О. Потебня у своїй праці “История русского языка”, – розуміючи під нею сполучення членороздільних звуків, і не торкаємось інших її проявів, таких, як мова
музики”. Отже, мова музики існує. Це є незаперечним. І тому музика
є складовою як мислення, так і мови. Зрештою, трохи далі автор сам
доходить думки, що “мова й музика тривалий час розвивалися в руслі єдиного звукового потоку”. І все ж, відповіді на хвилюючі автора
питання “на які в музикознавчій літературі не було задовільних відповідей: як виникла музична форма? які механізми зв’язків музики
й мови? коли, як і чому виникло музичне мистецтво?”, А. Іваницький
вважає за доцільне шукати не в самій музиці, а в “триєдності “мислення – мова – музика”. Методологічною підставою для розгляду
цієї “тріади” у спільних координатах автор обирає твердження Еммануїла Канта про логіку, як науку, що вивчає “принципи мислення
взагалі, незалежно від різноманітності об’єктів”. І доходить висновку,
що не може бути “ізольовано-самодостатнього мислення”, і що всі
форми й види мисленої діяльності є проявом єдиного механізму мислення. У такому разі автор мав би зауважити для себе й те, що тоді
так само не може бути й ізольовано-самодостатньої мови: “музичної”,
“графічної”, “пластичної”. Адже вона також є проявом єдиного механізму мислення. Інша річ – вірування, що є витоком світогляду. І вони,
очевидно, лежать в основі нашого мислення й мови. Звичайно, музику
автор обрав предметом свого дослідження і це зумовлювало такий хід.
А проте запитання залишилося.
Наступним важливим підходом у вивченні та систематизації народної музики, про що заявляє автор, є застосування ним категорій
сакрального й профанного. Ці терміни, як зазначає сам автор, вперше були запроваджені А. Іваницьким у попередній праці “Хрестоматія
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з українського музичного фольклору”. Цей підхід на мою думку важливий тим, що, без урахування сакральної складової, вивчення первісного мистецтва і фольклору не може дати якихось позитивних наслідків до його пізнання. Гадаю, що тут не допоможуть навіть спроби
декодування символіки. На жаль, на сьогодні переважна більшість теоретичних праць у царині мистецтва ґрунтується зазвичай на естетичній складовій, що первісно несла лише вторинне навантаження. І саме
в цьому цінність заявленого автором підходу.
У Першій, історіографічній частині своє праці А. Іваницький звертається до джерел музичної форми, її становлення та часу (періодизації) у фольклорі; зосереджує увагу на проблемі сегментації та синтактики в етномузикології. І доволі ґрунтовно, посилаючись на такі
визнані авторитети, як: О. Востоков, К. Квітка, Ф. Колеса, Л. Мазель,
О. Потебня, П. Сокальський, І. Срезневський та ін., доводить правомірність застосування цих термінів не лише у лінгвістиці, а й при вивченні народної музики. Він, зокрема, проводить лінійне зіставлення
граматично-фонологічних та музично-синтаксичних одиниць. Але тут
автор стикається з цілим рядом суперечностей у поглядах дослідників
на синтаксичну проблематику та термінологію у фольклорі. Зокрема,
А. Іваницький зауважує ту обставину, що фольклористи, як філологи
так і музикознавці, у своїх дослідженнях досі не розглядали проблеми
синтаксису. А від середини ХІХ ст. фольклористика взагалі “відмовляється від постановки ґенетичних проблем”. Тобто, зауважимо для
себе, фактично зосереджується на профанному: специфіка народного
віршування, ритмо-мелодика тощо. Цей індуктивно-механістичний
підхід, як вважає автор, “приніс немалі теоретичні здобутки. Насамперед – точний формалізований аналіз, моделювання та систематизація ритмічних конфігурацій у наспівах фольклору зумовили створення
теорії ритмоструктурної типології та опрацювання методики ареальних досліджень”. А. Іваницький тонко аналізує теоретичні напрацювання щодо сегментації пісні (мелодії і тексту) відомих музикознавців та дискусій навколо цього питання. Аналізує також приклади
повторень у веснянках, русальних піснях, вбачаючи в цьому фактори
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магічного підтексту. Щоправда, обминає наявність рефренів (колядки)
ланцюгової форми зв’язку частин тексту у формі повторень останнього рядка пісні. Наприклад:
Тиха, тиха на морі погода,
Тиха, тиха на морі погода.
А ще тихша на те літо буде,
Тоді милий з походу прибуде.
Тоді милий з походу прибуде...
Прийшов милий з походу додому
Та й стрів милу в хаті на порозі...

Такі повтори, що йдуть із глибини століть, очевидно, спонукані не
лише потребою утримувати необхідний ритм. “Первісні люди, – зазначає А. Іваницький, – співали не тільки задля розваги”. А я б сказав:
насамперед не для розваги. Розвага належить до профанної діяльності
людини. Вона хоч і невіддільна від сакральної, але виконує зазвичай
роль стимулу до дії і не більше. Зрештою, внаслідок проведеного аналізу, автор доходить думки, що “сегментація пісні виникла на підставі
взаємодії цілого ряду складників обрядово-магічного дійства”. А розвивалась вона, на його бачення, імовірно, “через посередництво мислення, що керувало і мовою, і обрядодійством”.
У наступному розділі цієї частини А. Іваницький аналізує напрацьовані теоретичні засади музикознавців щодо синтаксису фольклору. Зокрема Г. Конюса, Л. Мазеля, Ю. Кремльова, Є. Назайкінського,
К. Квітки, Ф. Колесси, В. Гошовського, М. Штокмара, Є Мелетинського, М. Харлапа. У ході аналізу автор порушує проблеми інтонації
та логіки в музиці; єдності тексту й мелодії в пісні; взаємозв’язку
мови і музики. Ставиться питання спорідненості й відмінності між
цими двома видами психічної діяльності людини та виявлення первісності: що ж було першим – мова чи музика? Як постає з аналізу,
спроби виявити в зародженні мистецтва та мови якийсь один вид
комунікації є безрезультатним. Як на мене, причиною цьому є матеріалістична лінійність в осмисленні зародження та еволюції життя на
землі; використання терміну “мова” лише до членороздільної мови
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людини, у якій домінує формальна логіка. Очевидно, що і мова й музика є породженням свідомості та мислення людини. Характерно, що
уже навіть у ХІХ ст. Платон Лукашевич відзначає надзвичайно високу мелодійність живої мови селян Київщини. Та й сьогодні за мовною
мелодикою селянина неважко визначити, з якого він етнографічного
регіону України: Чернігівщини, Наддніпрянщини, Полтавщини, Поділля, Карпат? Тут же можна порівняти ритмомелодику варіантів фольклору цих регіонів. І ми побачимо надзвичайну ритмічну й мелодичну
спорідненість говору й музики. Тому слід гадати, що первісна членороздільна мова, яка ще ґрунтувалась не на понятійній, а на магічній,
міфічній та асоціативній логіці, нічим не відрізнялася від пісні. Отож
існувала та й існує не лише мова музики, а й музика мови. Як писав
Поль Верлен: “Найперше музика у слові”.
Тривалий час я займаюся реконструкцією писемних текстів старослов’янського правопису. Він теж досі у наукових колах вважається
таємницею. І хоч існує граматика так званої церковнослов’янської
мови, яку Філіп Фортунатов назвав мовою спотворених українських
релігійних текстів, але вона є штучною. Бо ґрунтується на засадах
морфології. Тоді як в основу старослов’янського правопису покладено інтонацію й наголос. За висхідної інтонації склад наголошується
з найвищою активністю. А за низхідної – на склад з найнижчою активністю. Активність складів упорядник і читач визначав місцем літери в алфавіті. І коли наголос не потрапляв на належне місце, відповідно до вимови, то писець викидав із ряду одну чи дві літери. Таким
чином спроваджував наголос у потрібне місце. Зміна інтонації на
письмі позначалася паузою між ланцюгами літер або паузою з крапкою, що означало й зміну активності наступного складу. Коли ж треба було починати з “нульового” стану, то писець ставив знак з п’ятьма
крапочками та хвилястою лінією. Інколи такі знаки ставились навіть
усередині слова. Це вказує на першочерговість значення інтонації та
наголосу перед словом чи фразою. Отже, старослов’янський писець
працював подібно до сучасного музики. Лише мав справу не з сімома
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знаками (нотами) звуків за висотою звучання, а з сімома знаками (літерами) звуків за інтонаційною активністю, що визначала наголошення складів у реченні. Щоправда і саме речення визначалось не логікою
змісту, а знову ж таки інтонацією. Це власне і були сегменти. Я не помилився, кажучи про сім літер алфавіту. Адже всі звуки, що їх умовно
означають літери алфавіту легко поділяються на головні, відлунні та
допоміжні. Головні – це сім твердих приголосних (Б, В, Ґ, Д, З, М,
Р) та один відкритий голосний (А). За тих часів їх називали небесними. Відлунні – це глухі та пом’якшені приголосні: П, Л (Ў), Г (К, Х),
Т, С, Н, Й (ЛЬ). За тих часів їх називали земними. Допоміжні – шиплячі та африкати (Ф, Ц, Ч, Ш, Щ), видозмінені голосні (Е, Ѣ, И, І,
О, У), йотовані (Є, Ї, Ю, Я), ліговані (ДЗ, ДЖ, ЖД, Ж,), носові (Ѫ)
тощо. Окрім того, голосні звуки та їхні знаки усвідомлювались як
вияв жіночої статі. А приголосні та їх літери – як вияв чоловічої статі.
І тому у випадку написання голосного не в парі з приголосним, писець мусив ставити над голосним значок покриття – дасію. Як зазначає Афанасій Селіщев, письменник уже кінця ХІV – першої половини ХV ст. Костянтин Констиченський, прибічник складної орфографії
архаїчного напрямку, вимагав писати голосні на початку слова або за
умови окремого використання лише зі значком та апострофом. “Голосні, – наголошував він, – це жінки, а приголосні чоловіки. Тільки
вдома у присутності чоловіка жінка може бути без головного покрову.
Так і на письмі: голосна літера в поєднанні з приголосною буває непокрита, без дасії і без апострофа” (А. М. Селищев. Старославянский
язык. – М., 1951. – С. 55). Це ще один доказ того, що, без урахування
сакральності, вивчення фольклору та первісного мистецтва не може
дати бажаних наслідків.
Одним із проблемних завдань наукової праці А. Іваницького є періодизація та хронологізація фольклору. Питання далеко не просте.
Воно порушувалось багатьма фольклористами. Як і в інших сферах наукового пізнання, тут на сьогодні існує цілий ряд розбіжностей у поглядах та підходах до вивчення проблеми. Автор пояснює це
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неопрацьованістю методики. Внаслідок чого, зазначає він, відсутні
відповіді на запитання:
– на що періодизація має опиратися;
– як виглядає „ключ” до фольклорного часу;
– де його шукати;
– які вихідні посилки дозволяють аргументовано ставити проблему періодизації та хронологізації народної музики;
– нарешті: чи вона об’єктивно можлива.
На останньому питанні я й хотів би зупинитися. Адже без його вирішення сенс у решті відпадає. На думку автора, з огляду на сучасні
наукові досягнення в різних галузях науки та вдаючись до методу синтезу їх, “судження про неможливість часового виміру минулих епох...
зараз вже не видається непохитним”. А. Іваницький аналізує різні концепції, критерії датування, позиції, підходи та спроби окремих науковців (М. Блінова, А. Волик, В. Гошовський, В. Даниленко, В. Єлатов, К.
Квітка, Б. Поршнєв Ф. Рубцов) вирішувати цю проблему; вказує на те,
що основні невдачі цих спроб полягають у тому, що вони “спиралися
виключно на музичні факти та їх видовий аналіз”. І зізнається, що ще
будучи аспірантом, він зацікавився існуючими теоріями та поглядами
на походження музики. А вивчення привело його до їх критичного перегляду та до потреби залучення знань з інших галузей наук. На тій же
порі, каже він далі, сформувався і його головний постулат, що “покладений в основу нинішніх теоретичних пошуків причин, обставин, часу
виникнення музики: закон єдності мислення”. Ця важлива засаднича
думка червоною ниткою проходить через усю наукову працю автора.
І тому для мене дещо дивними видаються його окремі розмірковування щодо первісності мови й музики, інших видів мистецтва. Так ніби
часом йому не вистачає сміливості заперечити й відкинути стереотипні постулати, незважаючи на авторитети, що стоять за ними. Щоправда, розглядаючи формаційний критерій датування пісенних форм, що
найхарактерніше виявився в радянський період, А. Іваницький аргументовано й послідовно розкрив його хибність та оманливість як на ту
пору, так і в нинішній час. Ґрунтується він, як зауважує автор праці, на
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літературоцентристських методах дослідження. Тут беруться до уваги історичні асоціації, мова, зміст, образи, назви окремих предметів.
А те, що на зразки мелодій упродовж історичного часу могли накладатися нові й нові тексти, зауважується менше всього. Завершуючи
розділ, А. Іваницький переконливо стверджує, що лише спираючись
“на загальні закони мислення та логіку, можна сподіватися, що за їх
допомогою вдасться стягти в єдиний вузол інтонацію музичну та інтонацію мовну. І, як наслідок, – вийти на підступи до хронологізації та
періодизації народної музики та її структурних і навіть виразових чинників”. Справді, означити часові рамки мистецтва найоб’єктивніше
мабуть таки можливо лише через призму світосприйняття й мислення. Хоча й тут можна збитися на манівці. Адже прояви первісного
світосприйняття й мислення бувають притаманні й нашому часові.
Тим більше, що воно проявляються в мистецтві своїми архетипами.
А останні черпаються з генетичної пам’яті людини. Ну, скажімо, автор “Слова о полку Ігоревім”, описуючи битву на Немизі, каже: “На
Немизі снопи стелють головами, молотять чепи харалужними”. Це –
ХІІ ст. А вже інший автор, майже на тисячу років пізніше, описуючи
бій повстанців УПА, пише: “Лежать трупи, як ті снопи, по усім роздоллі”. Подібно ж можуть перегукуватися й музичні образи. Очевидно, що періодизація та хронологізація фольклору швидше за все має
опиратися на обряд. Як на мене, перш ніж братися за визначення часу
первісної появи фольклорного твору, слід визначити, до якого циклу
свят та обрядів належить чи міг належати цей твір: календарні, родинні, ремісничі, землеробські, мисливські, рибальські. Далі спробувати
встановити конкретний обряд та його місце в ньому. Врахувати всі
світоглядні нашарування й залучити для розшифровки надбання інших галузей наукових знань. Адже первісно не існувало жодної пісні
чи танцю, а так само й інших видів мистецтва поза обрядовими циклами та святами, що супроводжувались численними прикметами та
повір’ями. Ось, наприклад, популярна нині серед фольклорних гуртів
пісня: “Була в мене парова машина”. На перший погляд та за сучасною кваліфікацією – жартівлива побутова пісня. Але ж приспів у неї:
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“Музиканти мої, ви заграйте мені – коваля”. Танець “Коваль” належить до циклу родильних та хрестильних обрядів. А міфічний коваль,
як небесний творець дитини і як її земний батько, згадується в багатьох піснях і приспівках цього обрядового циклу. Ще складніше там,
де текстова частина зазнала повної заміни. Це стосується насамперед
колядок, веснянок, русальних та купальських пісень. А проте не менше таїни і з іншими фольклорними зразками. Скажімо, є така пісня,
яку за сучасною кваліфікацією фольклористи відносять до ряду соціально-побутових: “Ой пряду, пряду”. За текстом вона справді близька
до цього ряду:
Ой пряду, пряду, спатоньки хочу,
ой схилю я головоньку
на білую постілоньку,
ляжу та й засну.

Але мелодія її явно магічно-заклинальна. І до якого періоду вона
належить, сказати важко. Тому тричі слушне зауваження А. Іваницького, коли він каже, що окремими фольклористами навіть не береться до
уваги думка про те, “що текст певного змісту міг бути підкладений під
старий наспів у будь-якому сторіччі, навіть у ХХ”.
Друга частина монографії А. Іваницького теоретична й спрямована вона на вирішення проблем мислення. Автор як учений і як великий ерудит намагається простежити й теоретично сформувати саму
еволюцію мислення, його стадії та різновиди; розкласти всі процеси
видозмін в свідомості та підсвідомості людини й застановити їх поетапно, простеживши динаміку еволюції мислення в межах історичного відтинку часу: палеоліт, мезоліт, неоліт, сучасна доба. Він оперує великою кількістю теоретичних розробок, суджень, термінів щодо
форм мислення різних дослідників (В. Алексєєв, С. Бібіков, Д. Бубріх,
В. Бунак, Я. Голосовкер, В. Гошовський, В. Даниленко, П. Єфименко, В. Іванов, Б. Поршнев, А. Спіркін, А. Столяр, Д. Фрезер, П. Тейяр де Шарден, В. Топоров), аналізує та зіставляє їх. З цього аналізу
виринає безліч розходжень та суперечностей у поглядах, відсутність
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єдиної термінології щодо форм мислення. А отже – і єдиного бачення
цієї проблеми. Ось тільки перелік застосовуваних різними дослідниками варіантів термінів щодо форм мислення, які наводить автор у своїй
праці: абстрактне, алогічне, дифузне, деталізоване, міфологічне, дологічне, прелогічне, сублогічне, магічне, імагінативне, символічне,
образне, наочно-дійове, наочно-образне, власне-мислення, первісне,
дитяче, понятійно-логічне, логічне, абстрактно-логічне, образно-художнє, причинно-наслідкове, предметне, мовне, домовне, музичне.
Чи можливо у такому термінологічному накопиченні збагнути: що ж є
мислення як явище? Причому, на думку дослідників, одні з наведених
форм належать до первісного – палеолітичного періоду. Потім у ході
еволюції вони нібито відійшли. А на їх місце прийшли інші форми
мислення.
Сам же процес еволюції мислення та людини загалом постає у поглядах дослідників, які певним чином поділяє і автор монографічного
дослідження, лише як наслідок рефлекторної діяльності мозку, спонукану її трудовою діяльністю та набуттям досвіду. Я не поділяю цих
поглядів. Як на мене, вони навіть принижують людину. Тому з величезною насолодою і вдячністю А. Іваницькому за виявлену позицію,
я прочитав у цьому розділі ще й ось такі думки, у яких автор, за його
ж словами, підтримує тезу П. Тейяра де Шардена, що “історичний
час – це всього лиш пряме продовження неоліту”.
“Суспільство початку ХХІ ст., – зазначає А. Іваницький, – усе ще
схильне бачити в наших попередниках епохи землеробського неоліту первісних дикунів. А вже про музику й мистецтво того часу навіть
серед освічених прошарків побутує уявлення, як про примітив, що не
має ні достатніх засобів виразності, ні форми. Однак варто замислитися, що: неолітична людина завершила тривалий шлях створення мови;
використовувані нині граматичні форми (за деякими винятками)
склалися тоді ж; у мисленні ми спираємося на логічні фігури, опрацьовані в палеоліті; створено систему вірувань, мистецтв, культури
в цілому (ми зараз лише варіюємо неолітичні досягнення, і нечасто
вносимо у ці здобутки щось хоч віддалік рівнозначне); опановане тоді
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ж землеробство й скотарство залишається (і не відомо допоки) основою нашого існування. Нічого вартого перерахованих досягнень наступне людство винайти не спромоглося. Уже цього (а це далеко не
повний перелік палеолітично-неолітичних здобутків) досить, щоб заперечити примітивність людини палеоліту, мезоліту й особливо неоліту. І наша погорда буде зміщуватися – чим далі, тим помітніше – у бік
вдумливої зацікавленості, має розвиватися стійкий інтерес, який зміниться у нинішньому тисячолітті подивом і захопленням перед подвигом людської мислі, що пробивалася сотні тисяч років крізь хащі
інстинктів”.
Не поділяючи матеріалістичних поглядів щодо постання й еволюції людини як такої, а також сутності мислення та його існуючих форм,
пропоную авторові й читачеві свою концепцію вирішення цієї проблеми. На мою думку, постання й еволюція людини пов’язані не тільки
й не стільки з її поступовим фізіологічним вдосконаленням, трудовою
діяльністю та профанним (зовнішнім) пізнанням світу, скільки з процесом її внутрішнього перетворення – духовного прозріння. Саме еволюція духовна спричинила еволюцію людини фізіологічну, інтелектуальну й соціальну. А відбувалося (відбувається й відбуватиметься) це
циклічно й поетапно. І не спонтанно, а в гармонійній єдності з циклічним розвитком світу загалом. Людина є продуктом духовності й культури. Якою є її духовність і культура, такою є й сама людина. Самобутність людини (роду, народу) як фактор, що виділяє її з природи та
суспільства – це насамперед її здатність створити для себе таке середовище і таку систему впливів, які забезпечили б успішне розкриття
її родових та природних здібностей. Це один із головних принципів
виховання – принцип природовідповідності, що його сповідував наш
великий філософ Григорій Сковорода. Тому, людина, як духовна сутність, не може бути більш чи менш вартіснішою залежно від епохи,
в якій вона проживає та стану технічної цивілізації суспільства. Так
само й епоха не може бути прогресивнішою чи регресивнішою, залежно від технічної цивілізації людства. Все залежить лише від рівня духовності людини й суспільства. Так само, як і в періодичному
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розвитку річного кола, не можна вважати період весни прогресивнішим від осені, тільки тому що це весна. І – навпаки. Та і в житті людини не можна вважати кращим періодом молодість, ніж старість. Усе
залежить від того, як ми зреалізуємося духовно в цей період.
З духовністю, на мою думку, пов’язаний і процес еволюції та форм
мислення. Тут важливо застановитись на тому, що мислення є породженням свідомості. Саме свідомості, а не інстинкту. І тому воно є наслідком духовної, а не фізіологічної (рефлекторної, психічної) діяльності людини. Очевидно також, що мислення – це діяльність не тільки
і не стільки мозку людини, як діяльність її душі. І пов’язується воно,
найімовірніше, з біополем – аурою. Отим золотим німбом, який ми бачимо на ликах святих. Чи не тому й у фольклорі високе духовне мислення порівнюється з золотом? А того, хто промовляє високо й з духовною наснагою, називають золотословом.
Ци дома, дома, господаренько?
Приспів: Святий вечір!
Кажуть служеньки, що є він дома.
Зберім ся, браття, ходім до него,
ходім до него на порадоньку.
Ой дасть же він нам мису золота,
мису золота, а другу срібла.

Очевидно, що й сам процес мислення не є замкнутим у собі, а перебуває на взаємозв’язку з буттям цілого світу, з космосом. І в цьому
головна відмінність людської свідомості й мислення від інстинкту та
рефлексій тварин. І відповідно – людини від будь-якої живої істоти. Це
вказує на те, що людина завдяки свідомості, на відміну від інших живих істот, перебуває в автономному режимі з космосом (з Богом), хоч
і підпорядкована загальним законам буття. Чи не тут прихована божественність її душі? А внаслідок виявлень волі й мислення, людина
отримує варіанти вибору свого шляху. Недарма ж О. Довженко у своєму оповіданні “Воля до життя” вустами армійського хірурга говорив:
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“Є воля – є людина! Нема волі – нема людини! Скільки волі, стільки
й людини”.
Свідомість, як фактор духовного прозріння, є одночасно й джерелом світогляду людини. Вона зумовлює також вибір приналежності
людини до певної родової та суспільної формації. Яскравим прикладом є наявність або відсутність у людини (народу) національної свідомості. Ця обставина цілковито змінює її ставлення до себе та світу.
З нею пов’язана і відповідальність.
Усвідомивши себе, як суб’єкт існуючого буття, людина зразу ж постає перед проблемою вибору свого місця в ньому. Світ поділяється їй
на двоє: свій і чужий, прихильний і неприхильний, шкідливий і корисний, видимий і невидимий – життя і смерть. Звідси – бінарні опозиції
та трисутність – як вибір і як розвиток буття. Подібне ж відбувається і з дитиною. Спочатку вона чуттєво й зорово поділяє світ на своє
і чуже, добре й погане, пізніше виділяє образи (тата, маму) та асоціації; чинить відповідні інтерполяції та узагальнення. У неї з’являється
інтуїтивно-чуттєве та асоціативно-образне сприйняття світу. А отже –
відповідне мислення та логіка. Скажімо, якщо вона побачить трактор, що гуркотить: гир-гир-гир, а потім якусь людину, що кричить
і лається, то й ця людина для неї також: гир-гир-гир. Те, що асоціативна логіка за давнини мала місце в побуті, можна бачити з народної
усмішки про двох кумів, яку свого часу звіршував Степан Руданський.
Питає кум у кума: “Скільки верст до небес?” А той йому у відповідь:
“Сім”. – “Е-е, ні, куме. Якби було сім, то там корчма стояла б”. Це асоціація з тим, що від їхнього села до корчми якраз сім верст. К. ЛевіСтросс, говорячи про міфічне мислення, висуває думку про те, що міфічна логіка досягає мети не ланцюгово засобом послідовності, а ніби
ненароком – засобом бріколажу (від фр. Bricoler – грати на відскік,
рикошетом). Але це є ніщо інше як умовивід за рахунок накопичення
бінарних асоціацій. Тобто – це різновид асоціативної логіки. У музиці
вона може проявитися несподіваним поворотом ритмомелодики.
Отже, якщо первісна свідомість зумовила первісний світогляд
і первісне мислення, то щоб провести періодизацію та хронологізацію
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зразків фольклору, очевидно, слід опиратися також на наявні в них
елементи світоглядних мотивів. І може статися так, що текст пісні належатиме до одного періоду, а мелодія до іншого. Прикладом може
бути наведена в монографії А. Іваницького чотиризвукова фраза відомого в усім світі “Щедрика”. Текст щедрівки, у якому йдеться про
ластівку, що своїм щебетом повідує господарю про прибуток у господарстві – народження ягнят та родинну злагоду: “в тебе жінка чорноброва”, пов’язується з ближчими до нас часами. А мелодія очевидно
заглиблена в сиву давнину. Автор небезпідставно вважає щедрівку насиченою композицією бінарностей і відносить час її можливого створення до верхнього палеоліту. А саму операцію (хід наспіву) називає
серіацією. Що по суті означає циклічний розвиток внутрішніх структур буття або розвиток його первісного витоку (проявлення). “Наспів
“Щедрика”, – каже він, – слід розглядати як багаточленну композицію,
що формується з двох бінарностей (опозицій), які ритмічно творять
дзеркальну симетрію”. І тут виникає цікавий зв’язок оцієї “дзеркальної симетрії” в мелодії наспіву на рівні часу обрядового, а отже й сакрального виконання “Щедрика”. Він пов’язаний із другим головним
святом зимової тріади календарного циклу свят: у християнстві зі святами Василя та Найменування Господнього, а в дохристиянському (народному) уявленні – святом народження Місяця. Міфологічно Місяць
уособлює відлунний (дзеркальний) або проявлений (видимий) світ.
В українському фольклорі Василь це також ім’я Місяця. У віруваннях
українців ім’я є небесним двійником людини. Тобто – її дзеркальним
відображенням. І тому християнське свято Найменування Господнє
є також уособленням часу зародження відлунного (дзеркального) чи
проявленого (видимого) світу. Варто зазначити ще й те, що ластівка,
за народним повір’ям, приносить лад у господарство та злагоду в родину. По тому, як гніздяться ластівки на обійсті, у народі судять, чи
вестиметься лад у господарстві та злагода в родині.
Якщо в мелодії щедрівки, яку А. Іваницький пов’язує з верхнім
палеолітом, присутній образ циклічності буття, то слід гадати, що
у світогляді людини того часу існувало усвідомлення циклічності. На
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цьому наголошує й автор. “Особливості первісного мислення, – каже
він, – що заховані у фольклорі, полягають насамперед у циклічності
сприйняття світу. Міфологічна картина всесвіту уявляється як безкінечність, що замкнена у постійну круговерть (за землеробської епохи
це господарчий рік з його постійними сезонними повтореннями, що
обумовлені сонячним циклом). Саме із цієї особливості міфологічного
мислення й циклічності сприйняття світу походять різноманітні символи «круга», «замкненості» та повторюваності – у тому числі в музичній формі, в обрядових танках, в атрибутиці (вінок, наприклад,
крім солярного образу, є також символом кругової безкінечності)”.
Отже, усвідомлення циклічності буття можна пов’язувати не лише
з неолітом, коли вважають виникло мистецтво та релігія, в й далеко
ранішим періодом – палеолітом. На це вказує і дешифровка В. Куриленком орнаменту браслетів з Мізинської пам’ятки, що її пов’язують
з періодом Мадленської культури. Дешифровка показала, що нанесений на браслетах “цикл ідеограм” є ні чим іншим, як циклом зміни
фаз місяця. Тобто – місячним календарем (В. Є. Куриленко. В Чернігово-Сумському Подесенні. Записки засновника мізинського археологічного музею. – Шостка: ТПП “Зодіак”, 2005).
Таким чином, ми справді можемо стверджувати, що мелодії, подібні до “Щедрика”, сягають часів палеоліту. Але стверджувати, що
саме в такому вигляді і саме ця мелодія виникла в палеолітичну добу,
мабуть, не правомірно1. Адже, коли ми кажемо про “закон єдності
мислення”, то маємо усвідомлювати, що він і на сьогодні є чинним.
І всі форми світосприйняття та мислення, що зародилися на зорі людства, як на мене, нікуди не зникли. І не варт придумувати безліч термінів для не існуючого в природі явища. А зважаючи на те, що коли
У мене такого твердження немає. В “Історичному синтаксисі” на с. 229 я пишу:
“Зрозуміло, що текст цієї щедрівки, судячи з лексики, було складено в ХІV-ХVІ століттях (а то й пізніше). Елементи музичної структури “Щедрика” старші за його текст
принаймні на 10 тисяч років – вони такі ж давні, як і структура простого речення”.
Йдеться про логічні фігури, які використано не в мелодії, а в ритміці “Щедрика”. –
А. Іваницький.
1
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та або інша форма мисленевої діяльності людини справді існувала, то
вона нікуди не зникла. Інша річ, що для однієї верстви людей в один
і той же період та чи інша форма світосприйняття є домінуючою, проте в інший період і для іншої верстви – вона є вторинною. Ну, скажімо, сьогодні загалом домінуючим є логіко-понятійне світосприйняття
й мислення. Але у той же час для сьогоднішнього митця в період його
творчого натхнення домінуючим є інтуїтивно-чуттєве, асоціативнообразне та міфічне світосприйняття й мислення. Для віруючої людини в час молитви домінуючим є міфічне та магічне мислення. Зрештою, кожне явище буття сьогоднішня людина також може сприймати
й осмислювати по різному. Наприклад: ідемо вулицею, а назустріч нам
кіт чи кішка перебігає дорогу. За формою інтуїтивно-чуттєвого сприйняття й мислення ми маємо виявити чи то радісне захоплення його
оригінальністю, чи то гнітюче відчуття чогось неприємного; за логіко-понятійного сприйняття ми маємо визначити: кіт це чи кішка, якої
породи, чим стурбована; за асоціативно образним сприйняттям і мисленням – подумати, поєднавши з ним образ якоїсь людини: хитрий
кіт-ловелас або хитра й підступна кішка; за магічного – стурбуватися:
вдача чи невдача; за міфічного – усвідомити в цю мить себе котом чи
кішкою і виявити відповідні асоціації дій і наслідків. Очевидно, що на
цих формах ми й мали б зупинитися, не придумуючи того, що не існує
в природі. Можна навіть дещо звузити цей перелік основних форм.
Адже, форма асоціативно-образного світосприйняття й мислення цілком і повністю вбирає в себе й інтуїтивно-чуттєве: чуттєві асоціації
та чуттєві образи. А магічне мислення не існує поза міфічним. Адже
воно ґрунтується на повір’ї. Тобто, це лише один із різновидів міфічного світосприйняття й мислення. Отже, кожна із запропонованих
мною форм, звичайно, може ще кваліфікуватися за своїми внутрішніми різновидами. Скажімо, образи та асоціації можуть бути зоровими
(візуальними), чуттєвими, функціональними тощо.
Можна звичайно, спробувати й поетапно розставити пріоритетність тої чи іншої форми мислення. Так, за первісних часів, треба гадати, що домінувало інтуїтивно чуттєве та магічне мислення. Кажучи
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про інтуїтивно-чуттєве мислення, не слід гадати, що в ньому відсутні
пізнавальні процеси. Адже воно також підпорядковане законам розвитку буття як на рівні свідомості, так і на рівні підсвідомості. З ним
якнайтісніше пов’язана творчість у царині музики. Дещо пізніше поряд із магічним наперед могло вийти асоціативно-образне та міфічне мислення. А інтуїтивно-чуттєве – відійти на другий план. Як на
мене, міфічне мислення характеризується не тільки тим, що воно підпорядковується міфічному світогляду й міфічній моделі світу, а ще –
обов’язковою участю особи (оповідача) у розвитку подій впродовж
усього циклу міфічного буття. Його прояви можна бачити і в творах
сучасних митців, де не опосередковано виступає сам автор. Скажімо,
автопортрети Т. Шевченка. Чи поезія П. Тичини: “Я єсть народ, якого
правди сила ніким звойована ще не була...” В епоху неоліту, очевидно,
зародилося логіко-понятійне світосприйняття й мислення, хоча домінуючими все ще залишалися магічна, асоціативно-образна та міфічна
форми мислення.
У наступному розділі Другої частини своєї наукової праці А. Іваницький ставить собі за завдання теоретично з’ясувати питання походження й розвитку мови та співвідношення мислення й мови. Із усієї
суми теоретичних поглядів на порушену проблему автор виділяє три
головних. Перший він визначає як діалектичний, який був притаманний радянським науковцям та близьким до них за ідеологічним спрямуванням. Ґрунтувався він на “трудовій теорії” антропогенезу і його
найвиразнішим представником автор називає А. Анісімова з його головною тезою: “Мислення і мова – діалектична єдність”. Цього погляду автор категорично не сприймає, категорично відкидає і не вступає
в дискусії з прибічниками теорії.
Другий погляд А. Іваницький пов’язує з Б. Поршнєвим. За цим
поглядом мислення бачиться як плід мови. І тому всі види мислення
й свідомості зводяться лише до мови. Опонуючи прибічникові такої
теорії, А. Іваницький наводить приклади засвоєння папугами та іншими живими істотами (археоантропами) цілого ряду слів членороздільної мови. Але це, на його переконання, не спричинює зародження
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процесу мислення як такого. Автор порушує це питання й по іншому, запитуючи: “як слід оцінювати cклaднy діяльність мавп (і навіть
більш примітивних тварин), коли в ній присутні ознаки початків аналізу й синтезу (а не лише одних інстинктів)? Якщо це не зачатки мислення – тоді що? Мислення конкретне, операційно-предметне, у діях
простежується причинність, але мовного компонента тут, зрозуміло,
і в гадці немає”. Воно ніби й справді так. І на це є небезпідставні докази та експерименти, якщо говорити про мову інстинкту. А отже,
й відповідну рефлекторну діяльність мозку, яку можна було б назвати розумовою діяльністю, але ніяк не мисленням. Скажімо, звичайна курка спілкується і передає інформацію в різний спосіб: засобом
вигуків чи сокотання, наочним прикладом – показує, де і як слід добувати їжу і т. ін. Вона також може робити найрізноманітніші ходи,
аби приховати від господаря якісь свої наміри. Але де тут світогляд,
де спонука до пізнання, що лежить в основі людського мислення і є
джерелом її цивілізаційного розвитку? Водночас варто зауважити й на
тому, що людська мова це не якийсь там набір понять для накопичення
уявлень та обміну інформацією між людьми. Очевидно, питання слід
ставити зовсім по=іншому. По-перше: розмовно-інформативна функція людської мови – це лише одна з найбільш поширених на сьогодні
її функцій. Не менш важливою є ще пізнавальна, виховна, соціальна.
По-друге: людська мова – це не простий набір понять (слів, речень),
а унікальна комбінована система взаємозв’язку людини з оточуючим
її середовищем та всім світом існуючого буття. І не тільки проявленим
(реальним, профанним, екзотеричним), а й непроявленим (потаємним,
езотеричним) буттям світу. На це свого часу вказували Вільгельм Гумбольт та Олександр Потебня. А тому засвоєння слів папугою можна
розглядати лише як рефлекторну діяльність його мозку. Воно не може
стати мовою, як системою. І тому не може збудити процесу мислення. Подібно до того, як, скажімо, комп’ютер, не маючи відповідної
програми, не може розкривати файли. Чи, не маючи дозвільної системи, не може вийти в Інтернет. Узагалі просте засвоєння слів будьякою живою істотою не може збудити процесу мислення. Подібне
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відбувається і з людиною. Вона, наприклад, може вивчити кілька різних мов, але однак не стане більшим мислителем, ніж це їй дано від
природи. І тут автор монографії доречно наводить вислів П’єра Тейяра де Шардена: “Ніщо в світі не може зненацька з’явитися наприкінці, після ряду еволюційних переходів (хоч і найрізкіших), коли б
воно приховано не містилося на початку”. З чим слід абсолютно погодитись. А от з думкою того ж Шардена щодо свідомості, яку тут же
наводить А. Іваницький, я ніяк погодитися не можу. Суть її в тому, що
свідомість нібито така ж первинна, як і сама матерія. Це цілком матеріалістичний підхід. Він тупиковий і принизливий для людини. Так,
свідомість справді первинна. Але до чого тут матерія, яка теж первинна? Свідомість є породженням не матерії, а духу (надтонкої творчої
енергії, сакральності). І тому вона передбачає відповідальність особи
за свою діяльність, навіть якщо вона інстинктивна й не спроможна до
розвитку. Матерія ж ніякої відповідальності в собі не містить. У цьому
зв’язку мені імпонує думка А. Іваницького, яку він виявляє далі, аналізуючи працю Б. Поршнєва “О начале человеческой истории”, кажучи,
що не можна зводити “усі види мислення й свідомості лише до мови”.
І тому на його думку, Б. Поршнєв у своїй праці ставить “не питання
походження мислення як такого, але порушує питання виникнення
мовного мислення”. Однак, зауважує А. Іваницький, не можна ототожнювати загальну сутність мислення з якимось частковим та “проголошувати пріоритет часткового – мовного мислення – перед загальним
мисленням як таким”. Очевидно, що таке зауваження А. Іваницького
є і важливим, і доречним.
Третій підхід до вирішення поставленої автором проблеми постає
прямо протилежним щойно розглянутому. За ним стверджується випереджаючий розвиток мислення та вторинність мови. Тобто, мова
тут бачиться як плід чи наслідок процесу мислення. І вона цілком
і повністю нібито підпорядкована цьому процесові. А. Іваницький
аналізує праці та головні тези цілого ряду дослідників цієї проблеми
(Д. Бубріх, В. Бунак, В. Панфілов, А. Пешковський, С. Рубінштейн)
і в цілому поділяє саме цей теоретичний підхід. Для цілковитого
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ствердження автор опирається на думку С. Рубінштейна про те, що
“мислення завжди розпочинається з проблеми або питання, із здивування або сумніву, з протиріччя. Цією проблемною ситуацією визначається залучення особистості до розумового процесу: він завжди
спрямований на вирішення якогось завдання”. І тут я хотів би зауважити, що розумова діяльність це ще не обов’язково процес мислення.
У народі чітко розрізняють такі поняття: мудрий (умний), розумний
та грамотний. Мудрий (умний) – це такий, що здатний до мислення,
розумний – здатний до миттєвої розумової реакції на проблему, а грамотний – такий, що лише володіє знаннями. Від сільських людей часто можна почути такий вислів: усе розумію, а ума нема – не можу дати
ладу думкам. Тобто – відсутній процес мислення.
На основі проведеного аналізу наукових праць А. Іваницький робить кілька відповідних висновків та посилів. Перше зауважує він на
тому, що мислення бачиться як психологічна реакція, з чим не можна
не погодитись. Друге те, що воно не зводиться до мовної діяльності.
І третє – мислення в еволюційному й історичному розвитку випереджає мову. З двома останніми цілковито погодитися я не можу. Чому?
По-перше, повертаючись до думки С. Рубінштейна про те, що розумова діяльність і мислення (а я їх розрізняю) завжди спрямовані на
вирішення якогось завдання, варто зауважити, що для вирішення будьякого завдання потрібен інструмент мови. Не обов’язково вербальної,
що безумовно виникла пізніше. А по-друге – мова є породженням самої природи буття. Кожну живу істоту природа від народження наділяє
певною мовою. Її засобом кожна пташка, звір, земноводна істота виказує і своє бажання, і своє задоволення, і свою тривогу. Тобто – вона
є ґенетичним надбанням. Очевидно, слід розрізняти мову, як продукт
інстинкту, й мову, як продукт людської свідомості й культури. Тому,
очевидно, мислення хоч і випереджає мову в фізіологічному процесі,
але сумнівно, що воно може випереджати її в еволюційному та історичному розвитку. Інша річ, коли, посилаючись на Д. Бубріха, автор
стверджує, що “між мисленням та мовою існує такий зв’язок, коли
певним типам мислення певних історичних епох відповідає певний
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стан мови (граматичних форм)”. І тут немає чого додати чи заперечити. Висновок автора про те, що “посилаючись на тезу про єдність
мислення можемо говорити про аналогічні музично-синтаксичні явища тієї ж епохи”, є чітким і зрозумілим. Я б тільки зняв вислів “граматичних форм”. Він звужує поняття про мову. Адже існує не лише
звукова чи вербальна мова. Є мова жестів, міміки; музична, образотворча, міфічна тощо. Якщо мислення є реакцією на проблему, то мова
є виявленням свого ставлення до проблеми. Тобто, мова – це один із
способів самовираження живої істоти.
Теорій про походження людської мови є чимало. Вони суперечливі
між собою. У своїй монографії А. Іваницький торкається праць кількох науковців (С. Кримський, Б. Лобовик, А. Леонтьєв, О. Мельничук,
П. Гальперін, В. Петров, Б. Поршнєв, О. Потебня, Б. Рибаков). Аналізуючи їх, автор загострює увагу на питаннях модальності (спонукальної, питальної, розповідної) мовних речень, важливості інтонації на
початковій стадії розвитку мови; опираючись на думки своїх попередників, пробує з’ясувати основні етапи розвитку людської мови, виділяючи з них три головних: дії з матеріальними предметами, дії в голосовій мові та дії в умі; аналізує та досліджує принципи становлення
синтаксису мови та синтаксичної відповідності між текстом і наспівом
пісні, сурядності та підрядності речень; досліджує синтагматичне членування у реченнях, виявляючи паралелі та відмінності між музикою
і мовленням; у підсумку схематично окреслює можливі стадії розвитку мислення, мови та народної музики. Як на мене, напрацювання ці
інтуїтивно проникливі, аналітично узагальнені й цікаві. Але їм бракує
логічно прозорої опори на саму проблему походження та принципи
розвитку мови. Шкода, що автор обминув у своїх дослідженнях своєрідну працю Ніколая Марра “Яфетичні зорі на українському хуторі”
та роботу О. Потебні “История русского языка”.
Я не поділяю усталених у мовознавчій науці підходів щодо походження мови. І більше схильний до теорії Н. Марра про чотири вихідних елементи. Імовірно, що вони виступали як засадничі символи
й уособлювали образи фундаментальних стихій постання буття. З них
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могла утворитися й розгалужена система символів. А так як в основі цієї системи покладено образи фундаментальних стихій буття, то
людська мова, на моє переконання, є не просто системою символів,
а системою образів і асоціацій, що уособлюють сукупність закономірностей розвитку існуючого буття. Тобто – його алгоритмом. У цьому переконують дослідження з міфології. На це вказує і О. Потебня.
“Мова, – каже він, – не є сукупність знаків для позначення готових
думок, вона є системою знаків, такою, що здатна до невизначеного, до безкінечного розгалуження” (А. А. Потебня. История русского
языка // Потебнянські читання. – К.: “Наукова думка”, 1981. – С. 134).
Отже, первісна мова людини складалася з системи засадничих символів, як образних уособлень фундаментальних стихій буття та асоціацій до них. Ці символи могли виявлятися у вигляді звуків, мелодій,
таночків, жестів, міміки, графічних накреслень, пізніше – предметів,
їжі тощо. Асоціації до них містили в собі певні ознаки засадничого образу: чуттєві, функціональні, формальні, змістові тощо. Тому первісні
слова були багатозначними і використовувались у різних сферах і галузях людської діяльності засобом асоціації або інтерполяції. Сучасна граматика називає їх коренями мови. Відомо, що майже всі корені санскритської мови були односкладовими. Тому якщо, наприклад,
образ стихії життєдайності означимо засадничим звуковим символом
(коренем) “ГО”, то тоді “ГО” – це і хмара, що дає дощ, і земля, що дає
живність, і корова, що дає молоко. І відповідно – сонце також усвідомлюється коровою, і галактика, як суцільне зоряне молоко – теж корова.
А проте, при використанні багатозначного слова-символа для виявлення думки, воно отримувало лише одне конкретне значення. “Кожного
разу, – зауважує О. Потебня, – коли ми вживаємо слово, воно є тільки в одному значенні. Слово, як акт думки, неодмінно має тільки одне
значення” (Там же. – С. 131). Комбіноване поєднання ознак засадничого образу дозволило нашим предкам виділити відповідні словесні
форми. Наприклад: функціональну ознаку засадничого образу (дієслово) позначимо звуковим символом “ят”. Тоді з її допомогою отримаємо: роб яти (робити), круж яти (кружляти), гул яти (гуляти), ор яти
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(орати) і т. ін. Причому, одному із символів надавалась чуттєва ознака
головного образу, іншому формальна, ще іншому – функціональна і т.
ін. Яка з двох ознак була головним виразником думки, та й наголошувалась. Наприклад, слова “мука” і “мука” можна розглядати як сполуку двох елементів: му + ка. Тут елемент “му”, імовірно, пов’язаний
із чуттєвим образом інерційної стихії тертя й поглинання: йму. А елемент “ка” із змістовим образом цієї стихії – первісною матерією: ка
у єгипетській міфології – душа Землі, порох. Коли наголошується другий склад, маємо продукт переробки зерна: мука. А коли наголос падає на перший склад, маємо чуттєвий вияв процесу перетирання зернини: мука. О. Потебня також зазначає, що індійські граматики для
виявлення значення санскритських коренів ставили біля них дієслова.
Наприклад: да – давати, бра – брати та т. ін. І робить висновок, що
“був такий віддалений час, коли предки індоєвропейців говорили не
флективними словами, як ми, а найпростішими елементами, із яких
жоден сам по собі не означав жодної з наших частин мови, тобто коли
не було ні імені, ні дієслова, адже да само по собі не вміщує жодної
з ознак, яка характеризується як дієслово” (Там же. – С. 156).
Далі наставала черга вторинних символів, що вже поставали як
окремі поняття, як слова. Наприклад: засадничий символ “РОД”. Від
нього маємо: за функціональною ознакою – родити; за чуттєвою –
рідний, родич; за формальною – вродливий та уродливий; за консистенцією – рідкий; за кольором – рудий (руда – кров). Від вторинних
утворювались символи третього, четвертого ряду і т. ін. Далі відбувалися асоціативні комбінації між новоутвореними символами. Всі вони
групувались за своїми функціональними чи формальними ознаками
та підпорядковувались засадничим символам. Останні, очевидно, усвідомлювались сакральними. Адже вони пов’язувались з образами сакральних стихій та явищ буття роду. Одночасно засадничі сакральні
символи персоніфікувалися й усвідомлювались як міфічні персонажі – боги. Вони, очевидно, уособлювали критичні величини сакральних стихій і явищ. І тому були ключовими під час проведення магічних обрядових дійств. Ключові символи озвучувались у рефренах,
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заклинаннях, сакральних вигуках. Ця традиція збереглася у фольклорі
й до наших днів. Цілком імовірно, що кожного разу зі зміною світоглядних (релігійних) орієнтирів ключові символи замінювались. Подібно до того, як замінюються вони в текстах обрядових наспівів упродовж річного кола. Пізніше, і особливо після прийняття християнства,
їх зміст загубився. Весь процес становлення членороздільної мови
індоєвропейців О. Потебня поділяє на три головні ступені. На першому ступені – мова, на його думку, складалась із окремих елементів, де
кожне слово-символ являло собою сувору й повну єдність. Тобто – не
мало складових. На другому ступені ці слова-символи стали поєднуватись: корені формальні (суб’єктивні, іменні, прикметні) поєднались
із коренями функціональними (об’єктивними, дієслівними). Але той,
хто говорив, усвідомлював їх окремими символами (елементами). На
третьому ступені відбулося повне злиття окремих елементів з відповідним усіченням їхніх частин, що в сьогоднішній граматиці називається флективністю.
Таким чином, первісна мова повністю складалась із образів та
асоціацій до них. Отже, й первісне мислення було асоціативно-образним, магічним та міфічним. І ґрунтувалось на первісному світогляді.
Чи була ця мова розгалуженою? Думаю, що ні. Адже навіть сьогодні
(на що вказує й О. Потебня у зазначеній вище праці) дитині достатньо
менше 100 слів, щоб вона могла виявляти свої думки і розповідати про
все, що її оточує. А, скажімо, автор “Слова о полку Ігоревім” у своєму славетному творі використав усього 860 слів. Цілком очевидно, що
й за своєю формою це була ще не цілком словесна комбінація. А одночасно – і мова, і спів. У епоху неолітичної революції, коли з’явилося
землеробство, скотарство, торгівля та ремесла і відповідно – знаряддя праці, очевидно, що виникла потреба в більшій кількості слів.
З’являлись вони за тим же принципом: як похідні асоціації від наявних
образів-символів. Ось, наприклад, як могло звучати подібне речення,
що його наводить О. Потебня: “Оратай ралом оре ралю” (Там же. –
С. 136). Так поступово розщеплюються багатозначні слова, утворюючи однозначні понятійні. І відповідно – з’являється логіко-понятійне
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сприйняття й мислення. Але в обрядах та інших магічних діях продовжувало зберігатися й домінувати асоціативно-образне, магічне та
міфічне мислення. Очевидно, що десь на цій порі виникла й традиція. Вона й зберегла цей принцип аж до наших днів. Тому аналізувати фольклорні зразки лише на основі формальної логіки та естетики
є абсурдним. А. Іваницький, опираючись на думку О. Потебні, що
мистецтво є мовою художника, яка нічого не передає, а лише вмикає
мислення, у своїй праці пояснює причину не сприйняття й не розуміння стародавнього мистецтва багатьма сучасниками. “Очевидно, – каже
він, – у таких випадках відсутній «механізм» (досвід, знання, звичка
тощо), який вмикається (чи, навпаки, не вмикається). І не стародавнє
(первісне, незвичне нам) мистецтво недосконале – просто ми «глухі»
до нього, воно без потрібного ресурсу (підготовки, вивчення, входження в його закони, в архаїчні пласти первісного мистецтва та фольклору
тощо) не в змозі «увімкнути» те в нас, чого немає або чого не вистачає
для приведення в дію нашої власної думки та почуття”. І тут важко
не погодитись, адже те мистецтво є сакральним. І тому головним для
нього є не естетична складова, а саме релігійно-сакральна. А естетична є лише допоміжною. Так само і в текстах та, очевидно, й музиці
первісного фольклору: головною є не понятійна логіка, а міфічна (асоціативно-образна та магічна). І не господарсько-побутова чи лірична
складова, а саме сакральна. Тому й слово у фольклорі постає не як акт
думки, що має лише одне понятійне значення, а як об’єкт мислення,
як той чинник, що вмикає мислення (якщо воно вмикається, повторимо за А. Іваницьким) і як інструмент світотворення. Наприклад, слово “зерно”, як акт думки, вмикаючи понятійну логіку, усвідомлюється
як рослинне насіння: ячмінь, просо, жито тощо; як об’єкт мислення,
вмикаючи асоціативну логіку, усвідомлюється істиною чи знанням
(згадаймо притчу про сіяча із Євангелії, коли сіяч бачиться як Господь
і коли зерно то падає при дорозі, то на камінь, то в терни, то, нарешті, на добрий ґрунт і дає плід сторицею); як інструмент творення,
вмикаючи міфічну логіку, усвідомлюється передумовним фактором
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зародження буття: “Сію, сію, засіваю... Роди, Боже... і у полі, і в оборі,
і у мисці, і в колисці”.
І хоч в більшості зразків наявного фольклору присутня нібито
й формальна логіка, але то лише зовні. Насправді там за асоціативно-образною та магічною символікою прихований сакрально-міфологічний зміст. Але трапляються й такі зразки, у яких формальна логіка
абсолютно відсутня. Як от, наприклад, та, що її вмістив М. Стельмах
у збірнику “Народні перлини” (К., 1971):
Через наше сельце
везено деревце.
Стій, калинонько, стій
за морем далеко.
А з того деревця
роблено комірку.
Стояло, світило
місяців чотири.
У тій комірці
роблено кроватку.
Стояло, світило
зірочок чотири.
На тій кроватці
дівочки спали.
Стояло, світило
місяців чотири.
Дівочки спали –
пісеньки співали.
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Стояло, світило
зірочок чотири.
Котилось яблучко
з гори додолу.
Стояло, світило
місяців чотири.
Час вам, дівочки,
із гуляння додому.
Стій, калинонько, стій
за морем далеко.

На початку третього розділу другої частини своєї праці А. Іваницький робить невеликий за обсягом, але надзвичайно глибокий і насичений розмаїттям наукових поглядів екскурс-аналіз щодо проблеми
походження музики. Автор насамперед зауважує, що на сьогодні це
питання до кінця не з’ясовано. І що існує чимало гіпотез, але “бракує доказової теорії”. Серед авторів поглядів на походження музики
є представники різних галузей, починаючи від античних часів і до
сьогодні. А. Іваницький наводить думки філософа й соціолога Герберта Спенсера й філософа і психолога Карла Штумпфа, економістів Карла Бюхера і Макса Вебера, музикознавців Ріхарда Валлашека, Жюля Комбар’є та Курта Закса і зауважує, що “автори оглянутих
теорій шукали відповідь на генезис музики, спираючись на власні
фахові знання та наукові інтереси”. На його думку, їхні погляди мають взаємно суперечливий характер, їм бракує єдиної логічної підстави. І головне – жоден з них не ставить питання генезису музики
як розвиток синтактики-формотворення, яка, на його думку, “значно
випереджала становлення категорій мелодики та музичного ладу”.
Автор ще раз наголошує на необхідності при вивчені цього питання
заглибитися в закони мислення. А. Іваницький вважає, що без цього
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глибоко просунутися в дослідженні даної проблеми взагалі не можливо. І стверджується в думці про те, що мова й музика на зорі людського буття утворювали єдиний звуковий потік. Власне, про це ми вже говорили трохи раніше. Але у цьому розділі автор додає ще ряд цікавих
суджень з античних часів та власних польових спостережень. Так, на
користь теорії про “єдиний звуковий потік” на початку буття він наводить слова давньогрецького історика Страбона. У них стверджуються надзвичайно цінні думки, які у фольклористиці поки що, зауважує
А. Іваницький, не обговорювалися. Зокрема те, що за давнини слово
“співати” часто вживали замість слова “говорити”. І що мова – родове поняття, її види – ритмічне й прозаїчне мовлення. Сучасне російське та давньоруське “язик” якраз і означає “мова”. Але слово “язик”
за давнини вживалося також з ознакою “рід”, “плем’я”, “народ”. Отже,
мова справді – родове поняття.
Із власних польових спостережень А. Іваницький наводить цілий
ряд фактів спільності живої розмовної мови та співу. Це стосується і термінології співаків, які часом не розрізняють понять “казати”
й “співати”, і їхніх надзвичайно гармонійних взаємопереходів від співу до розмови і навпаки. Власне на цю обставину я теж вказував трохи
попереду. І тому повністю погоджуюсь з автором монографії, що “припущення про виникнення музики через дивергенцію єдиного звукового потоку може вважатися центральним пунктом генезису”. І тут виникає питання, якого автор чомусь не торкнувся у своєму дослідженні:
з чого ж починається диференціація цього єдиного потоку? Річ у тім,
що всі свої дослідження А. Іваницький побудував не просто на музичному фольклорі, а саме на пісні. Але ж коли йдеться про музику і її
генезис та еволюцію, то не можна обминути інструментальну музику.
Очевидно, що вона виникла дещо пізніше від голосового співу. А чи
існував на початку буття спів без слів? Очевидно, що ні. Спів, мабуть,
і був першим виявленням мови. Але повернемося до інструментальної музики. Археологи свідчать про існування музичних інструментів
ще в палеоліті (Мізин). Їх використовували під час ритуальних дій,
а також, можливо, для передачі якоїсь інформації на відстані. Але для
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нас цікаво те, що за їхньою допомогою могли створюватись і відтворюватись певні мелодії та ритми. Тобто, саме за їх допомогою музика
відділилась від мови і постала як різновид мистецтва. Внаслідок чого
стала ще більш сакральним явищем. І тут ми маємо повернутися до
законів мислення, на чому наголошує у своїй праці А. Іваницький. Поетапно розвиваючись, людська мова поступово переходила у своєму
повсякденному побуті зі сфери асоціативно-образного, магічного та
міфологічного мислення до сфери логіко-понятійного. Не цураючись,
щоправда, цих форм і до сьогодні. Особливо на терені села. Музика
ж залишилась і надалі у сфері інтуїтивно-чуттєвих образів та асоціацій до них. Тобто, не тільки в первісному, а ще й у непроявленому
бутті. Кажучи інакше – у потойбіччі. Звідси, очевидно, і незряча співоча традиція, і кобзарство в Україні. Незрячі співаки та музиканти
усвідомлювались посередниками між двома світами: світом предків
і сучасників, Богом і людьми. Особливе місце займає також музична
магія. І, зокрема, та, що пов’язана з голосом музичних інструментів.
Річ у тім, що звук у непроявленому світі міфологічно близький до
вогню у проявленому світі. Якщо вогонь із мертвечини виймає живе
тіло – полум’я, то звук музичного інструмента так само із мертвечини (дерева, каменя, шкіри, жили) виймає живу душу – голос. Отже,
невирішеним і не з’ясованим залишається питання появи перших музичних інструментів. Якщо голосова мова і голосова музика (спів) характерні й для інших живих істот землі, то інструментальна музика
є лише прерогативою людини. І є ознакою цивілізації.
У наступних підрозділах цієї частини А. Іваницький аналізує
й досліджує витоки й принципи становлення та розвиток музичної
інтонації, виразності й ладу; особливості мелодико-інтонаційного
синкретизму мови й музики; вплив модальності на характер мелодії
та принципи формування модальності; з’ясовує логічні основи музики; періодичність синтаксичних конструкцій; приклади паратаксису
та гіпотаксису в народній музиці. До процесу дослідження залучено
значний нотний матеріал. Тому своєрідною є процедура досліджень.
Маючи певні концептуальні розходження з автором щодо заявленої
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проблематики, на які я вище вказував, та не будучи спеціалістом у царині музикознавства, я не беруся коментувати ці підрозділи детально.
Лише відзначу глибоку обізнаність автора у порушених питаннях та
насиченість науковим та прикладним матеріалом.
Третя частина наукової праці А. Іваницького аналітична. У ній автор приступає до практичного вирішення порушеної проблеми. Вона
містить у собі вісім нарисів. Перший нарис присвячений проблемі
формування музичного ладу, принципів та механізмів ладового мислення. Автор аналізує кілька зразків фольклору, детально розглядаючи міжстрофову респонсорність та плагальність наспівів. Цікавим
видається його аналіз русальної пісні “На грєной нєдєлі”. На думку
автора, у дуже віддалені часи перші рядки цієї пісні мав виголошувати
волхв. А решта учасників услід за ним у вигляді приспіву стверджували сказане.
У другому нарисі А. Іваницький аналізує два типи весільних наспівів – ладкань. Крім музичних особливостей наспівів, автора також
цікавить питання виникнення передладканок та їхньої ролі в обряді
у далекому минулому. Дослідник цього питання до кінця не з’ясовує,
але дає читачеві можливість замислитися над порушеною проблемою.
Цінним є й те, що аналіз проводиться з використанням нотного матеріалу.
У третьому нарисі А. Іваницький обрав для аналізу й реконструкції відому етнологам та фольклористам своєю оригінальністю й таємничістю купальську пісню “Гей, око Лада”. Пісня записана без мелодії
й очевидно з порушенням синтактики співаного тексту. Знаю з практики, що коли людина не співає, а переповідає текст пісні, то вона зазвичай подає це не зовсім точно, з певними дефектами. Інколи пропускає
додаткові слова, окремі звуки, повтори. А інколи взагалі подає текст за
довільною інтерпретацією. Тож завдання реконструкції тексту не завжди буває простим. Добре, якщо відома ритмомелодика. Тоді переказану частину можна реанімувати засобом приведення її до ритмічного
ряду. У даному випадку вона відсутня. Автор, як на мене, обрав доволі продуктивний шлях, розпочавши з класифікації й систематизації
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досліджуваного матеріалу. Для з’ясування типології пісні “Гей, око
Лада” А. Іваницький поділив увесь купальський масив пісень на три
умовні групи. Перша – респонсорно-діалогічні. Вони на його думку
“структурно уособлюють формульну емблематику купальських свят”.
Друга група – типи пісень, тотожні з зимовою “Маланкою”. І до третьої групи він відніс всю решту пісень та забав, що виконуються на
Купайла. А далі шляхом розщеплення текстів ряду купальських пісень
за принципом: “заспів – соло – гурт” або “рід – волхв – рід” здійснив
аналіз ряду купальських пісень та структурну реконструкцію тексту
пісні “Гей, око Лада”. І визначив її як таку, що належить до пісень
першої сформованої ним класифікаційної групи – респонсорно-діалогічних. Що ж до реконструкції мелодії та розшифровки міфологічних
символів і мотивів, то це, на його думку, завдання на майбутнє – для
“кібернетичної етномузикології”. Хоча, як на мене, можна обійтися
й без кібернетичних технологій. Пісні з ритмоструктурою, подібною
до “Гей, око Лада”, серед купальського циклу можна знайти. Скажімо:
“Проти Івана сонце іграло” або “Піду в садочок, нарву квіточок”. Порівняймо: “Гей, о-ко Ла-да, Ле-ле Ла-до-ве”; “Про-ти І-ва-на сон-це ігра-ло”; “Пі-ду в са-до-чок, нар-ву кві-то-чок”.
Щодо міфологічної символіки, то вона пов’язана з календарною
точкою літнього сонцевороту. У цій точці стихія сонця (умовно – Сонце), дійшовши вершини своєї активності, повертає на зиму – до пасивного буття. У міфологічних тлумаченнях предків Сонце бачиться
як око неба – простору світових вод. Володарем цього простору є Лад
(Світовид, Брахма, Стрибог, Нептун). Повернення стихії сонця до
пасивного буття образно постає як його вихід із океану світових вод
або – із води. Тому “око Лада з води виходить”. Перун, як міфологічний володар активної стихії буття світу – прани, а отже й усієї потуги
простору, у цей час перебуває в найбільшій силі. На цій же основі він
усвідомлювався Отцем світу. Тому він “отець над Ладом” – володарем простору. Купало, як божество, ототожнювався з еллінською богинею хліборобства та родючості Церерою та малоазійською Кібелою
і вважався богом достатку. Але тут, у цій пісні, є цікава аналогія між
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стосунками богів і людськими стосунками. Перун вміщує в собі всю
потугу простору, а Лад – його розвиток. Тому відносно живого буття вони обидва постають як батьки: Перун – як кровний, а Лад – як
духовний. Отже, переносячи їхній духовний зв’язок на світ людей,
вони є кумами. Звідси в купальській пісні й з’явилося: “А кум і кума –
у нашу хату”.
Четвертий нарис автор присвятив аналізу форми російської протяжної пісні. Завдання нарису – дослідити закономірності, які лежать
в основі строфіки такого типу пісень. Для цього застосовано методику
масштабно-синтаксичного аналізу. Проведений аналіз дозволив зробити аргументовані висновки, що спростовують деякі теоретичні напрацювання попередніх дослідників.
П’ятий нарис А. Іваницького пов’язаний з синтаксисом фольклорних текстів. Автор простежує особливості форм та синтаксису наспівів у процесі розвитку суспільного життя людини, робить свої теоретичні припущення стосовно розвитку мислення та етногенезу. На цій
основі він вважає нарис як доповнення до розділу “Час у фольклорі”
і як вступ до проблеми історичного часу в культурі.
У шостому розділі цієї частини автор на прикладі двох весільних
пісень не без успіху чинить спробу з'ясувати принципи взаємодії слова й музики у фольклорі; особливості поетичного паралелізму в музичному фольклорі та еволюції мислення й музики. Від себе хочу
зауважити, що паралелізм у фольклорі є виявом одного із принципів
його синкретизму. У свою чергу синкретизм фольклору ґрунтується на
світоглядному принципі існування єдиної міфологічної моделі світобуття. За цим принципом буття природи, відповідні людські почуття
і її діяльність усвідомлюються як наслідок дії єдиної стихії в розвитку
буття. Причому ці наслідки паралельно проявляються. Але спочатку
в природі, а вже потім – у людському житті. Звідси: орати й сіяти –
значить жити родовим життям; ламати калину – значить переходити
на інший рівень розвитку буття. Варто зауважити, що калина зацвітає
на межі весни і літа, а обрядове ламання її традиційно здійснюють на
Першу Пречисту, тобто – на межі літа й осені.
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Сьомий нарис третьої частини праці А. Іваницького знову повертає читача до проблеми езотеризму у фольклорі – сакрального та профанного. Нарис побудовано як на прикладах та принципах власного
наукового досвіду та власних ідеях автора, так і на постулатах Генона Рене за його книгою у російському перекладі “Символы священной науки”. Автор зізнається, що ідеї декодувати деякі доступні на сучасному рівні науки явища сакральної традиції, збережені в народній
музиці, прийшли до нього після попередніх етномузикознавчих досліджень, у яких за основу аналітичного інструментарію були взяті логічні фігури мислення. А також внаслідок ознайомлення з ідеями Рене
Генона. Моє особисте враження від прочитаного нарису в цілому позитивне й схвальне. Я опрацював його з неабиякою користю для себе.
Разом з тим маю деякі концептуальні й інші розходження щодо порушеної проблеми та способів її вирішення. На думку автора, фольклор
є абсорбентом духовного поступу людини впродовж майже мільйона
років. Тобто – середовищем, що вбирає в себе весь духовний набуток
людства від початку буття. І з цим не можна не погодитись. Зауважуючи ту обставину, що “фольклорна культура (мабуть було б точніше
сказати – традиційна культура. – М. Т.) увібрала й пронесла до сьогодні численні спадки колишніх вірувань, культів, ритуалів”, А. Іваницький закидає насамперед філологічній науці те, що вона, досліджуючи
фольклор, звертала свою увагу переважно на зміст пісенних текстів.
Адже, на його думку, більша частина з них “склалася за нових часів,
замінивши давні магічні сакральні формули”. Тоді як ритмоструктура
наспівів, вважає він, зберегла в собі ще “неолітичні, закодовані у формі ознаки її магічно-сакрального призначення”. Отже, на думку автора, завдання нинішньої історичної науки та етномузикології – виявити
ці ознаки та “уточнити час і особливості постання та функціонування
обрядових наспівів”. У цілому не заперечую такої думки. Можливо,
й справді у наспівах збереглося більше сакрального, аніж у текстах.
Хоч до поняття сакральності ми ще повернемось. Мабуть, і спроби
здійснити таке завдання матимуть якийсь позитив. Хоч важко сказати,
чи практично можливо це взагалі. Але зауважу друге: чи це є таким
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архіважливим установити імовірний історичний час появи музичної
чи словесної форми? З романтично-патріотичного погляду може й так.
Я вже на початку говорив, що в нинішній науці склався і превалює
принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на землі.
Я тоді не вжив слово “профанного”. Але, даруйте, який принцип, такі
й результати досліджень. Мабуть, на сьогодні не варто доводити, що
буття світу і людини в ньому розвивається не за законами історичного
(профанного), а за законами циклічного часу, первісним у якому є так
званий міфічний час. Друге це те, що ми практично живемо не лише
у проявленому, а й у непроявленому циклічному часі. І протікає той
непроявлений час також у кожному із нас. Це дає можливість кожному із нас прозрівати в собі мистецькі форми та ознаки сакрального
призначення найдавніших періодів історичного буття. А отже й створювати відповідні мистецькі зразки. А ми в такий спосіб віднесемо їх
до якогось історичного періоду. І тут варто звернути увагу на ще один
вияв синкретизму у фольклорі, що виявляється завдяки міфічному
мисленню. Чи, як мовить А. Іваницький – закону єдності мислення.
Полягає він (синкретизм) у тому, що будь-який фольклорний твір несе
на собі триєдине формальне навантаження. Перше виявляється через
логіко-понятійне сприйняття твору – верхня частина айсбергу. Друге – через асоціативно-образне, морально-філософське сприйняття
твору. І третє – через магічне та міфічне сприйняття. Очевидно, сила
традиції виявляється не лише в збереженні зразків давнього мистецтва та знань, а й у збереженні давнього міфічного мислення та у реальній спонуці до творчого прозріння на принципах цього мислення
й давнього світогляду. А. Іваницький у цьому ж нарисі зауважує, що
“традиція, за Рене Геноном, виникає як результат і досвід духовної
ініціації”. Очевидно, саме тому за давнини митець (волхв, колядникбереза, складач обрядів і гімнів) удосконалювався у двох напрямах.
Перше – витончував (усамітнювався, постився, молився – чинив над
собою обряди ініціації) інструмент творення – душу. Друге – підвищував майстерність. Перше вважалося головним. Завдяки цьому вдосконаленню він міг прозрівати архетипи і повертати їх до життя. Тому
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не слід необачно відкидати без уваги зразки ліричного чи іншого не
обрядового фольклору, що з’явився не раніше ХVІ–ХVІІ ст. Тим більше, що, як уже зауважувалось, під побутовим чи ліричним текстом
може бути підкладений архаїчний наспів. Отже, фольклор у собі – це
ще зовсім не вивчена етнологічна проблема. Свого часу я був у жахливому розпачі, коли усвідомив, що зникають безцінні зразки народної культури. Але врешті збагнув, що ніщо в світі не зникає безслідно
й не виникає з нічого. І тут доречно навести використану в праці А.
Іваницького думку В. Вернадського: “Вивчаючи історію науки, легко
переконатися, що джерела найважливіших сторін наукового світогляду виникли поза областю наукового мислення, проникли в нього ззовні, як увійшло в науку ззовні всеосяжне її уявлення про світову гармонію, прагнення до числа”. Очевидно, важливішим є виявлення не
історичного, а знакового та критичного часу в циклічному розвитку
буття. Тобто, часового відрізку (річному, місячному, тижневому, добовому циклі), а почасти й тої миті, за якої відбувається критична зміна
його розвитку. У житті природи довкілля це календарний цикл. А в
житті людини – вікові та соціальні віхи її життя. Разом з тим ці обидва цикли за давнім міфологічним світоглядом підпорядковуються
принципу єдиної міфічної моделі буття світу. У народному та релігійному календарі знакові дні й періоди найменовані святами. Цим і пояснюється та обставина, що колядки можуть співатися, окрім періоду
різдвяних свят, також на день народження, після першого зажатого
снопа. А деякі веснянки – на весіллях. І що ще навіть у другій половині ХХ ст. люди не дозволяли собі співати весільних пісень у період
посту; колядок – влітку чи навесні, а купальських та веснянок взимку
й восени. За цим стояло усвідомлення, що порушення такого порядку
спричинить непорозуміння між людьми та аномалії в довкіллі природи. Відповідно до календарної знаковості (свят) складалися і тексти,
і мелодії. Щодо цього в мене є чимало публікацій у різних періодичних виданнях та окремих авторських. Неодноразово подавав я й декодовані тексти колядок, щедрівок та веснянок. Тому, на мою думку,
твердити однозначно, що наспів відомого “Щедрика” був створений
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за часів неоліту, я б не став. У цьому зв’язку не можу також погодитися
з думкою А. Іваницького, що появу обрядовості слід відносити до часів неоліту. Цю думку він обґрунтовує пристосуванням землеробства
до сонячного календаря. Але я вже попередньо зауважував про існування місячного календаря ще за часів палеоліту (Мізин). Ба – більше!
Уже використовувались музичні інструменти. Мабуть, не для забав,
а для магічних ритуальних дій. Та й збиральництво і мисливство не
обходилось без ритуалів, які дожили й до наших днів. І ще одне в цьому зв’язку. Говорячи про сакральність фольклору, не можна обмежуватися лише символікою, міфічними мотивами й образами як у мелодіях,
так і текстах. Важливим є час в усіх його циклічних виявах, місце та
характер виконання твору. А також внутрішнє сприйняття й ставлення
до сакрального твору та його виконання самим виконавцем.
Завершується сьомий нарис А. Іваницького чотирма висновками.
У першому стверджується думка про те, що наспіви обрядового фольклору є сакральними свідками тисячоліть. Із цим важко не погодитись.
Але я додав би, що й тексти також, хоча можливо й менше. Тому категорично не можу погодитись з другим його висновком, що тексти
обрядового фольклору нібито є переважно профанними. І відсилаю
незгодних зі мною до моєї розшифровки тексту щедрівки, що ми її
записали з Надією Данилевською в селі Шарине Уманського району
1986 року від сестер Марії Макаренко та Софії Запорожець (Микола
Ткач. Дерево роду. – К., 1995. – С. 93–101). Третій висновок полягає
в тому, що колективну пам’ять слід розглядати як історичний транспортер – механізм передачі й збереження ву часі сакральної традиції.
І четвертий висновок, який я вважаю абсолютно слушним, вказує на
те, що декодування сакральної символіки на сьогодні потребує оновлення методів і завдань історичних досліджень.
У восьмому нарисі розглядаються особливості ритмоструктурної
типології фольклору, її генетичні витоки, принципи упорядкування
ритміки сегментів, ритмічні конфігурації у процесі ритмічного розвитку та моделювання пісенного ритму. Загалом, не зважаючи на власні концептуальні та інші дискусійні неприйняття й зауваження, вважаю наукову монографію А. І. Іваницького “Історичний синтаксис
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фольклору” монументальною дослідницькою працею і творчою
вдачею автора. І щиро бажаю подальших успіхів у здійсненні ідей
та намірів.
(Сіверянський літопис, Чернігів, 2011, № 5)

Людмила Іваннікова,
кандидат філологічних наук

Монографічне дослідження родильно-обрядового
фольклору
Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками). Упоряд.
А. І. Іваницький [відп. ред. Г. А. Скрипник]. – Вінниця: Нова книга, 2013. –
454 с.; ноти.

З радістю і великим зацікавленням зустріла наукова громадськість новий фундаментальний збірник в упорядкуванні члена-кореспондента НАН України, доктора
мистецтвознавства, професора Анатолія
Іваницького “Пісні з родин і хрестин”.
Я тим більше зацікавлена, адже у свій
час вже рецензувала подібне видання –
“Хрестинні пісні” (Львів, 2007) в упорядкуванні Ганни Сокіл. Відразу зауважу, що
поява збірника А. Іваницького зовсім не
знецінює працю Г. Сокіл – це абсолютно
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різні видання, хоча й присвячені одному жанру, вони не виключають,
а доповнюють одне óдне, допомагають побачити це унікальне явище
з різних сторін: до систематизації та вивчення пісень упорядники застосовують різні методологічні підходи. Якщо в основі збірника Г. Сокіл лежить традиційний філологічний погляд на матеріал, то праця
А. Іваницького музикознавча, вона вносить новий струмінь у вивчення
цього рідкісного жанру. Кажу “рідкісного” – бо, як відомо, родильні
або хрестинні пісні записував ще Зоріан Доленга-Ходаковський, але із
семисот опублікованих пісень з його запису хрестинних налічується
аж... чотири. У підсумковому чотиритомному виданні “Руської трійці”
(Народные песни Галицкой и Угорской Руси) на кілька тисяч пісень
їх аж 21, у збірнику П. Чубинського цілих 12 і т.д. В етнографічній
літературі маємо десятки описів родин та хрестин, але вказівка на виконання пісень, тим паче розміщення їх в контексті обряду – велика
рідкість. Навіть у такій неперевершеній за змістом монографії Марка Грушевського “Дитина в звичаях та обрядах українського народу”
немає й згадки про пісні. Отже, навіть по тому, що в збірнику А. Іваницького подано 360 пісень (з них 260 з мелодіями) вже видно, що
це – безпрецедентний факт в історії української фольклористики.
А якщо врахувати і всю наукову частину – передмову, коментарі і додатки, рівень опрацювання матеріалу, – то без докорів сумління можна
назвати працю А. Іваницького першим комплексним монографічним
дослідженням родильно-обрядового фольклору.
Збірник розпочинається статтею “Від упорядника”, далі йде передмова “Пісні з родин і хрестин: джерела та проблематика” (с. 9–68).
Добірку матеріалів розпочинають три етнографічні нариси – Опанаса Марковича “Родини, хрестини і похрестини”, Олександра Малинки “Родини і Хрестини” та Ярослава Бодака “Лемківські хрестини
на Ґорличчині (с. 69–135). Це єдині в українській етнографії описи
обрядовості, проілюстровані пісенними зразками (а запис Ярослава Бодака включає й мелодії пісень). Решта пісень, що охоплює всю
фольклористичну спадщину ХІХ–ХХ ст. (записи Івана Бірецького,
Ф. Колесси, К. Квітки, Оскара Кольберґа, П. Медведика, Г. Похилевич,
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О. Роздольського, Г. Танцюри, Г. Сокіл, І. Хланти та ін.) розміщені
в п’яти розділах: “Родини (співи про бабцю й породіллю)”, “Хрестини (співи до немовляти й рідні)”, “Бесідні пісні (на хрестинах і похрестинах)”, “Пісні з пританцівками (на хрестинах і похрестинах)”,
“Пісні при колисці (на похрестинах)”. Уперше опубліковано близько
30 пісень з рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (записи М. Гайдая, Г. Танцюри, М. Корзонюка та ін.). А також (у додатку)
опис родин і хрестин з Поділля, зроблений 1915 р. Іваном Драбанюком. Знаходимо також близько 20 пісень із власних записів упорядника, які друкувались раніше в збірнику “Історична Хотинщина” (2008).
Значну частину видання займають додатки (с. 386–452): крім нарису
І. Драбанюка, це “Словник діалектизмів”, поданий Ярославом Бодаком, “Регіональний покажчик” записів пісень, “Покажчик складочислових структур” (який включає: 1.Ізометричні сегменти і вірші; 2.Гетерометричні сегменти й вірші”; 3.Нерегулярна будова віршів і строф.
Строфоїди; 4.Строфічна форма); “Покажчик музично-ритмічних форм
(композиційні типи за ритмічними моделями)”, що має таку ж структуру, таблицю “Ладо-звукоряди”, покажчик “ Збирачі (або публікатори) пісень”, “Звід тематики пісенних текстів“, “Алфавітний покажчик”
пісень, “Бібліографічний покажчик”, розширені анотації українською,
російською та англійською мовами. Ці додатки засвідчують велику
узагальнюючу теоретичну працю упорядника як етномузиколога, яка
частково висвітлена і в передмові, і в коментарях та преамбулах до
кожного розділу збірника.
У передмові, крім усього іншого, автор здійснює глибокий екскурс в історію збирання, публікації та дослідження родильно-обрядового фольклору, зокрема, детально аналізує збірник “Радзінная
паэзія” (Мінск, 1971) в упорядкуванні М. Я. Гринблата. Саме теза
М. Гринблата про те, що родильно-хрестинні пісні – здобуток лише
білорусів, спонукала А. Іваницького до розшуків українського матеріалу, які й завершилися рецензованим нині виданням. Збірник “Пісні з родин і хрестин”, однак, мав на меті не стільки спростувати тезу
338

Звід четвертий. Рецензії. Відзиви

білоруського вченого, скільки з’ясувати ареал поширення цих пісень,
їхні регіональні та музичні особливості, ґенезу й динаміку розвитку
та функціонування саме в Україні та на українських етнічних землях.
За географічним покажчиком видно, що все ж таки територія їхнього
побутування – це Правобережна Україна, і особливо пограничні зони
(Лемківщина, Галичина, Західне та Східне Поділля, Полісся, меншою
мірою Волинь, Закарпаття, Підляшшя та Бесарабія). Але трапляються вони на Київщині, Полтавщині, Холмщині, Покутті, і лише поодинокі зразки зафіксовані на Бойківщині, Гуцульщині, Буковині. Важко
в цьому вловити якусь закономірність, проте, очевидно, що українці,
особливо на давніх автохтонних територіях, безперечно були творцями родильно-обрядових пісень.
Збірник А. Іваницького, як зазначає сам упорядник, – це гіпотетичне відтворення жанрового складу, тематики й мелодики цього
виду фольклору, він є своєрідною реконструкцією музично-пісенних складників обряду, спробою показати цей обряд як музично-етнографічний комплекс. Реконструкцією томý, що, на відміну від інших обрядових пісень, ці мелодії не мають своєї типології, яскравих
музично-жанрових ознак. Тому, вдаючись до методу реконструкції,
А. Іваницький пропонує включити до обрядового комплексу ті пісні, які в давнину безсумнівно були його складовою частиною, але
з часом відокремилися і стали існувати поза обрядом як самостійне
фольклорне явище. Проте так і не утворили якогось окремого жанру, а мандрують по маргінесах різних жанрів – соціально-побутових,
жартівливих, застільних, танцювальних та ін. (залежно від потреб
виконавців). Та найчастіше вони все ж функціонують в межах родин
і хрестин (кумівські, бесідні, танцювальні). Отже, вони й тепер ще
значною мірою тяжіють до того обрядового комплексу, якому завдячують своїм виникненням.
Гіпотетичне відтворення складу збірника полягає в тому, що до
нього включені ті пісні, які, на думку Анатолія Івановича, могли в давнину бути пов’язані з родильним обрядом, хоч тепер уже цей зв’язок
встановити важко, – це пісні колискові.
339

Анатолій Іваницький. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії

Отже, виходячи з цих міркувань, автор не міг інакше впорядкувати
свій збірник, як за функціональним принципом (це при всьому тому,
що він і так вважає систематизацію за жанрами давно застарілою!).
Тому збірник і має назву “Пісні з родин і хрестин”, що об’єднує твори, які виконуються (або виконувались) під час застілля та здійснення
певних магічних ритуалів, і які самими виконавцями усвідомлюються
і подаються як такі, що пов’язані з цими ритуалами, тобто не лише сакральні, а й тематично споріднені з ними. Отже, мають функцію озвучити родильне свято, пошанувати учасників обряду – породіллю, бабу-повитуху, кумів. А. Іваницький поділив їх за музичними ознаками,
тому, наприклад, з’явився розділ “З пританцівками”. Але якщо уважно
розглянути тексти цих та бесідних пісень, то побачимо, що вони чітко
розмежовуються на дві групи: пісні, які мали в минулому обрядове,
магічне значення, та звичайні побутові пісні, в яких лише згадується
кумівство, як невід’ємне явище народного життя й побуту (взаємини
багатих і бідних, кумів-сусідок і т.п.). Певно, що ці пісні стали виконуватись пізніше у зв’язку з дефіцитом обрядових та з розважальною
метою. Між іншим, така практика не нова: О. Малинка, який, до речі,
перший в українській фольклористиці подав родильно-обрядовий
фольклор за функціональним принципом, зафіксував виконання на
хрестинах балад (зокрема про дітозгубницю), побутових і жартівливих пісень. І справді – у народі не розрізняють пісні за жанрами, а співають їх у певних підходящих обставинах, однак чітко знають, коли
й чого не можна співати, а що – доречно.
Ще хочеться зауважити стосовно назви родильно-обрядового
фольклору. Як правило, виділяють родильні та хрестинні пісні. Як на
мене, достатньо терміну “родильні пісні”, адже всі вони оспівують родини як акт народження та ритуали, з цим пов’язані. А чин церковного
хрещення не має жодного стосунку до цих ритуалів (хрестять і дорослу людину, але хрестини їй навряд чи хто справляє!). Очевидно, що
спільну трапезу, яка мала сакральний характер і пов’язана була виключно з пологами, замінили застіллям, яке власне й називають хрестинами, хрещення дитини ніяк не вплинуло на протікання обряду, він
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набув певних трансформацій, але по-суті залишився цілісним: хрестини – один з етапів родин, отже й всі ці пісні – родильні. Це, до речі,
зауважує й сам А. Іваницький у коментарі до пісні № 73 (с. 40).
Сам пісенний матеріал мене, як філолога, дещо розчарував. Адже
я сподівалася знайти тут якісь особливо архаїчні зразки, мало не архаїчні експонати. Але таких пісень (на відміну від календарних чи
весільних) дуже мало. Для словесника основною ознакою архаїчності тексту, його традиційності є поетичні засоби, насамперед символіка образів. Якщо розглянути підібраний матеріал з цієї точки зору, то
побачимо, що такі архаїчні зразки знаходяться не лише серед власне
родильних (або хрестинних пісень), а й серед бесідних, кумівських,
танцювальних, які займають більшу частину видання.
До найархаїчнійших, які справді мають (або колись мали) обрядове значення, належать пісні, наповнені образами-символами, що мають еротичний зміст. Це насамперед аграрні символи (орати, сіяти,
волочити, брати, терти, тіпати коноплі (№№ 267–270, 310–313, 328,
333), косити луг, сіножать (101–104, 154 тощо), символи, пов’язані
з мисливством (рвати боброву або кунію шубочку – 2–3), відображення етіологічних міфів (коваль, бовдур, він же комин – творець дитини
(158, 272–276); фалічний символ птаха (журавель, що прилітає до породіллі або випиває коноплі (262–271). Еротичний зміст у піснях має
спільне пиття меду-вина (82, 89, 147, 326–327), спільна трапеза кума
з кумою (280–281, 289–290, 295, 305), особливо приготування риби
або юшки з риби, у чому засвідчена її подальша готовність відтворення (6, 77–79, 83, 249, 294, 296–299), акт пригощання куми ягідками
(301–302, 304, 306, 323), принесення їй подарунків (281, 285, 286, 307,
309, 322), колисання куми (257), втрата чіпця кумою (58, 244), шлюб
діда з бабою, а можливо й (віддалено) блуд кума з кумою. Недоодягненість баби-повитухи (4–5, 7, 71, 73, 76–77) а пізніше – куми (282–283)
вказує на їх зв’язок із потойбічним світом. Усі ці пісні в давнину мали
безпосередній зв’язок з обрядом, а їхня еротика – репродуктивний магічний вплив. Подібні образи характерні й для календарно-обрядових,
і для весільних пісень (особливо тих, які співають під час перебування
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молодих у коморі). Так, наприклад, танець “Журавель” зафіксований
мною в с. Гнідин Бориспільського р-ну в контексті весілля, – його виконували коровайниці, граючи на затулі після того, як посадили коровай. “Дід” і “баба” характерні персонажі різдвяної драми “Маланка”
(можливо, пісні про бабу стали виконувати тут тому, що в них йдеться
про бабу загалом). Отже, усі ці пісні, незалежно від зафіксованої нині
жанрової приналежності, тісно пов’язані з обрядом саме своїм еротичним змістом, спрямовані на відновлення репродуктивної сили породіллі. Саме вони найдавніші.
Інший пласт обрядового фольклору – це ті пісні, що ілюструють
обряд. У них співається про те, як чоловік запрошує бабу-повитуху
і як вона поспішає до породіллі, зображується факт народження і хрещення дитини, обдаровування кумів квіточками, а також породіллі
й дитини, обрядове застілля тощо. Оце власне і є обрядові пісні, незалежно від їх музичного вирішення.
Решта пісень, що мають побутовий або жартівливий характер,
значно пізніші за походженням, споріднені лише тематично, їхня
прив’язка до обряду має оказіональний характер, а сфера функціонування досить широка. Чи доцільно було їх включати до збірника? Чи
мають вони ґенетичну спорідненість з родильною обрядовістю? Дуже
опосередковану, оскільки в них зображається кумівство лише як побутове явище, про що йшлося вище. Як філолог, я чітко розрізняю пісні,
які поза обрядом не можуть побутувати (а це, до речі, одна з причин
їх зникнення), які втратили обрядове значення, стали виключно розважальними, і які його ніколи не мали. Наприклад, дуже опосередковане відношення до обряду мають балади про блуд кума з кумою, внаслідок якого вони зацвіли відповідно терном і рожею чи калиною. Це
пристосований до християнського світобачення етіологічний міф про
інцест, де брат і сестра лише замінені кумом і кумою (як і споріднені
з ними легенди про виникнення річок і долин на місці блуду). Такі пісні фіксувались раніше то як купальські, то як русальні, мотив цей має
відгомін і в колядках (дівчина рве рожу, траву, терен, бажаючи мати
таке личко, волосся, очі).
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В останньому розділі книжки вміщено 25 колискових пісень
(а всього в збірнику їх 49, якщо врахувати записи О. Малинки та
Я. Бодака). Цей розділ, як і коментарі та преамбула до нього (а також
і частина передмови), мають гіпотетичний характер і, очевидно, викличуть найбільш суперечливі думки як у словесників, так і в музикознавців. А оскільки це – головна родзинка праці А. Іваницького, то
вважаю за необхідне зупинитись на ній найдокладніше.
Підставою для включення в цей збірник колискових пісень стало
те, що Олександр Малинка, описуючи родини і хрестини в містечку
Мрин на Чернігівщині, зауважив таке: “Перш ніж покласти в колиску дитину, баба кладе в неї кота, <щоб диті спало як кут>, <на кота
гуркота, а на дитину дремота> ; покачавши кота, вона його викидає,
хрестить колиску, кладе в неї дитину і заколисує її, наспівуючи “кота”
[...]. Затим бабку замінює мати” (с. 106). Далі О. Малинка подає 15 колискових, які співались на похрестинах. У преамбулі до запису хрестин з Лемківщині Я. Бодак також вказує, що колискові виконуються
“на хрестинах та родовинах” і подає 10 цих пісень (с. 116). У зв’язку
з цими двома фактами А. Іваницький вважає, що “є підстави ставити
питання як про ґенезу колискових, так і особливо про жанрово-пісенний склад похрестин”, – адже, на його думку, колискові “довершують
цілісну картину родин-хрестин” (с. 5). Цю думку автор неодноразово
повторює в передмові й у коментарях, намагаючись підкріпити її польовими матеріалами. Так, він стверджує, що не лише праця Малинки
дає підстави вважати, що родильно-обрядовий комплекс обіймає також і колискові пісні (с. 12), а й що це підтвердив згодом і Філарет Колесса, і Василь Кравченко і деякі інші вчені. Так, Ф. Колесса зауважив,
що з хрестинними піснями приколискові тісно зв’язуються музичною
формою, формою вірша, характером мелодії. Саме тому в збірнику
“Народні пісні в Підкарпатської Руси” (1938) він вмістив їх під спільною рубрикою “Хрестинні й приколискові пісні”. Так само вчинив
з ними і Яків Головацький у збірнику “Галицько-руські народні пісні”
(1878). А. Іваницький упевнений, що така спорідненість двох жанрів
не випадкова, а засвідчує спів колискових на похрестинах (с. 384). Це
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ж саме, на його думку, стверджують і згадки про спів немовляті в самих хрестинних піснях (с. 180, 183, 220, 229). Інтонаційне зближення
з мелодією колискових пісень А. Іваницький помітив і в сучасних записах хрестинних пісень і навіть музичних п’єс (с. 220, 228–229). Усі
ці факти, на його думку, невипадкові, підкреслюють зв’язок колискових з родильною обрядовістю, засвідчують початок їх виконання ще
на хрестинах (с. 220), а, отже, колискові пісні не слід зараховувати
до дитячого фольклору, а вони є частиною етнографічного комплексу родин. Таким чином, добірка колискових у збірнику “Пісні з родин
і хрестин” є спробою реставрації похрестин (с. 363).
Спочатку я поставилась до цієї гіпотези дуже упереджено, вона
здалась мені необґрунтованою, висновки поспішними та занадто категоричними. Хіба можна робити узагальнення на основі поодиноких
фактів? Якщо брати до уваги мелодику, то для мене це непереконливо. Мною, наприклад, зафіксована веснянка “Зайчик” та колискова
“Не йди, кицю, по водицю” на досить віддалених територіях (у межах
Хмельницької області), – вони співаються практично на одну мелодію, лише “Зайчик” більш динамічний, грайливий. Та годі говорити
про їхню ґенетичну спорідненість. Сам А. Іваницький стверджує, що
родильні наспіви не мають своєї типології, це симбіоз різних мелодій
пізнішого походження. Я ж помітила ще більш парадоксальне явище:
на відміну від інших обрядових пісень, де переважно мелодія зберігає архаїчні риси, навіть з новим, побутового змісту текстом, – тут навпаки, текст зберігає свою архаїку, а мелодія, втративши її, переводить
саму пісню із сакральної сфери в розважальну – на периферію обряду.
Отже, для мене, як для філолога, музична складова пісні не настільки
вирішальна, як складова словесна.
Здається мені, що для вирішення цієї суперечності слід звернутись
швидше до поетики тексту й до даних етнографії, причому, не лише
української.
Вище вже йшлося про те, що в родильно-обрядовій поезії, як ніде
більше, мав би бути сильний еротичний елемент. Чому б не розглянути символіку колисання, як відповідного акту, та значення колиски
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в традиційному народному світобаченні – чи мають вони стосунок
до родильної обрядовості? І перше, що спало на думку, – це той факт,
що у фольклорі “колисання” має здебільшого еротичне значення (кум
куму колише в кумівських піснях; дівчина (парубок), гойдаючись у колисці на дереві, видивляється нареченого (наречену); дівчину (молодицю) колишуть парубки:
Як була я мала, мала,
Колихала мене мама,
А як стала підростати,
Стали хлопці колихати:
І в колисці, і в коробці,
І в рядюжці, і в рядні.
Хлопці зверху, я на дні.
Я не ляжу сама спати,
Треба мене колихати.

Еротичний зміст цього акту знаходимо і в колискових піснях:
Колихала баба діда
Із вечора до обіда:
“Ой спи, діду, до вечура,
Звару качку ще й качура”.

Цікаво, що дитяча колиска якраз має ґенетичну спорідненість
із гойдалками (у піснях – колисками), які вішали в дні календарних
свят – на Великдень, Зелену Неділю, на Купала, на Петра. Гойдання на
них мало урожайну (щоб вище росли коноплі, жито, пшениця – тому
гойдались і діти, і старі баби) та шлюбну магію. Парубки гойдали дівчат, і кожен намагався погойдати свою, щоб одержати від неї подарунок – крашанку, хусточку – у знак прихильності. У купальських піснях
вставлялися імена тих парубків і дівчат, які спали разом на досвітках:
Молоденький Іваньо гойдався...
Там десь моя Маруся походжає...
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Є свідчення, що в Росії (а також у Болгарії) парубки, розгойдавши колиску, вимагали від переляканої дівчини назвати ім’я жениха або
того, кого любить; у разі відмови – погрожуючи перекинути дошку,
на якій вона стояла. Тетяна Агапкіна у монографії “Мифопоэтические
основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл”
(М., 2002) стверджує, що колиска (гойдалка) мала й ініціальне значення, гойдатись могла лише молодь, яка досягла шлюбного віку, але ще
неодружена, а також молоді подружжя – тобто молодь у репродуктивному віці. “Цель качания, – пише Т. Агапкіна, – по мысли Ван Геннепа, показать, что в этот момент человек не принадлежит ни к сакральному, ни к светскому миру... Человека изолируют, удерживают между
небом и землей” (с. 508). Отже, саме гойдалка допомагала молоді здійснити обряд переходу з одного соціального стану (неодруженого) в інший (одружений).
На мою думку, такий самий статус у народному світогляді мало
й немовля: воно вже не належить до небесного, сакрального світу,
з якого прийшло (лелека приніс), – але й ще не належить до земного,
людського. Тому й колиску підвішували до сволока і, очевидно, гойдання, крім прагматичних цілей, мало забезпечити перехід дитини
з одного стану в інший. Це – один з видів обрядів переходу. Не випадково в колиску припиняли класти, коли вже почне ходити і говорити
(або коли з’явиться інше немовля). Невипадковий і комплекс вірувань
про нечистість, шкідливість для оточуючих нехрещеної дитини і породіллі (хрещення сприймалося як знешкодження цієї істоти, прилучення її до стану живих, але якщо відкинути хрещення як акт пізніший
за походженням, то зрозуміло, що зміна статусу дитини пов’язана виключно з перебуванням її в колисці). До речі, вище вже йшлося про
напіводягненість бабусі та кумів, що також засвідчує їхній особливий
статус в обряді.
Отже, саме світоглядні уявлення аргументовано підтверджують
думку А. Іваницького про належність колискових пісень (а в тому, що
це вид магічного фольклору, ніхто ніколи не сумнівався!) до обрядового комплексу родин і хрестин, їхній прямий і тісний зв’язок із ним.
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Очевидно, що вони мали довершити обряд переходу малюка від одного стану до іншого, забезпечити його соціалізацію, в чому також ніхто
не сумнівається.
Сумнівним здавався мені й факт колихання кота на похрестинах
зі співом колискових пісень, зафіксований О. Малинкою та невідомий іншим етнографам. Можливо, Малинка якийсь неординарний
випадок прийняв за типовий факт (подібно до Боплана, після якого
звичай сватання дівчини більше ніхто не зафіксував), або цей звичай
мав вузьколокальне значення. А. Іваницький наводить ще одне свідчення – етнографа Василя Кравченка, що збирав матеріали в селі Бехи
Коростенської округи. Тут існував звичай, за яким, перш ніж класти
в колиску дитину, слід було поколисати в ній кота, щоб дитя мовчки
спало (с. 360). Згодом виявилось, що й сучасні вчені-фольклористи
ставляться до цього цілком серйозно. Відомий російський фольклорист А. В. Гура в енциклопедії “Славянская мифология” (М., 2011)
у статті “Кошка” пише: “По народным представлениям кот способен
благотворно влиять на сон. Поэтому образ кота, как и зайца, часто
встречается в колыбельных песнях. Перед тем, как впервые положить
ребенка в колыбель, туда кладут кота, чтобы ребенок крепко спал”
(с. 256). На жаль, автор не дає посилань на джерела (а це могла бути
й праця О. Малинки), не вказує ареал поширення звичаю.
Інша фольклористка, з Білорусі, Тетяна Валодзіна, в енциклопедичному словнику “Міфалогія беларусаў” (Мінск, 2011) ще більше
уточнює цей факт, спираючись на місцевий матеріал: “У ряді випадків
не дозволяли котові спати з дитям, бо від вуркотання в голові дитини
могли завестися жаби (зв’язок кота з хтонічним світом. – Л.І.). З іншого боку, кіт міг подарувати дитині міцний і добрий сон (порівняй:
співати кóта = співать колиханку). Для цього найперше в колиску клали чорного кота і заколихували, поки він не “запяець курлы” і не “заплюсціць вочы”. Але після цієї операції кота виганяли з хати” (с. 248).
На жаль, тут не сказано, хто й коли це робив.
У цій же статті наведено ще більш вражаючий факт: “У середині
ХХ ст. на Пінщині та Вілюйщині іще була обрядова гра під назвою
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“печи кота”, яку можна вважати реліктом давнього жертвоприношення. Гра полягала в тому, що пекли з тіста крендель чи коровай у вигляді кота й підвішували його до стелі в хаті. “Кіт” розгойдувався під
стелю, а учасники гри ловили його. Потім “кота” розрізали, ділили
між собою і кожен з’їдав свою частку” (с. 249). Так таємниця стає ще
більшою таємницею...
Отже, все це ще раз підтверджує, що обрядовий фольклор не можна розглядати односторонньо, з точки зору якоїсь однієї галузі наук,
тим паче висмикувати його з етнографічного, світоглядного комплексу, в якому він виник і функціонував не одну тисячу літ як синкретичне явище, – він потребує також комплексного вивчення, і не лише
в загальноукраїнському, а й загальнослов’янському контексті, і чим
ширший ареал буття, тим давніше те чи інше явище.
Особливу наукову цінність (як і в попередньому рецензованому
мною збірнику А. Іваницького “Обрядовий фольклор західних земель”), мають коментарі до пісень, зміст яких торкається переважно
музичної та віршової будови пісень (слід зазначити, що до всіх наспівів над нотним станом подано в цифровому виразі моделі складочислової структури вірша та музично-ритмічної форми). Певне місце
в них відведено оцінці хисту, пам’яті, знань співаків, методів збирання, запису та нотації пісень, спробі реставрації первісних віршових
форм. У коментарях (а також у передмові) Анатолій Іванович намагається з’ясувати причину того, що родильно-обрядовий фольклор не
має чіткої музичної ідентифікації, т. зв. “канонічних” наспівів, втрачає
(або й втратив) архаїчні риси. Можливо, припускає вчений, пам’ять
родильного обряду стерта християнством. Однак ця думка не здається мені переконливою, бо якраз пам’ять обряду не стерта – нині по
селах можна зафіксувати значний масив вірувань та обрядодійств,
пов’язаних з народженням дитини, присутні вони навіть у середовищі інтелігенції. Не знищило християнство і типологію календарних та
весільних пісень, а от що стосується Масниці чи Колодки – це поодинокі зразки, переважно новотвори... Слушною, на наш погляд, є думка, висловлена в коментарі до № 75 “Біжить, біжить та бабусенька”,
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записаної від Явдохи Зуїхи: “Весілля, похорон, колядування мають вагомий громадський сенс. А хрестини й родини є святом вузького кола
людей (насамперед родичів), не викликають всезагального громадського резонансу” (с. 144).
Етнограф Оксана Кісь у монографії “Жінка в традиційній українській культурі” (Львів, 2008) на основі польових матеріалів засвідчує,
що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в умовах бідності та багатодітності смерть дитини не вважалась трагедією для сім’ї, навпаки, їй іноді раділи: “Як умерла дитина, то щаслива година”, – говорить народне
прислів’я. Не годилось за нею дуже побиватися, плакати, правити парастас” (с. 175). Це наводить на думку, що й народження дитини в цих
умовах не приносило особливої радості. І це може бути одна з причин
того, що на кінець ХІХ ст. родильно-обрядовий фольклор був майже
забутий.
У коментарях висловлені цікаві спостереження над психологією народного виконавства та зміною ритмоструктури пісень, що випливає
з цього (с. 142, 166–167) – автор упевнює хистку грань між імпровізацією та пригадуванням забутого, що для мене, нефахівця з музики,
здається “вищим пілотажем”. За будовою структури А. Іваницький визначає походження навіть тих, які мають у народі численну кількість
варіантів (с. 191), а також і архаїчні зразки (с. 203, 245), ареал походження того чи іншого мотиву (с. 265). Цікаві спостереження над зміною природи фольклору та особливостями виконавства в умовах сцени,
гри на публіку (с. 279, 339): додавання новостворених приспівів з плесканням у долоні та ефектних вигуків, помірних вільних пританцівок
під час співу, що схвально оцінюється іншими присутніми. Все це, на
думку Анатолія Івановича, засвідчує тенденцію до порушення чистоти
фольклорної традиції на користь публічного фольклоризму. На жаль,
вказана стилістика зберігається й під час співу в побутових умовах.
Живі коментарі, що ґрунтуються на власних спостереженнях вченого, мені найбільше імпонують, адже вони допомагають зрозуміти ті
явища, які спостерігала і я у своїй фольклорній практиці, у повсякденному житті.
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Отже, праця А. Іваницького має непересічне значення як для історії фольклористики, так і для теорії фольклору (що нерозривно
пов’язані між собою). Сподіваюсь, вона знайде гідну оцінку сучасників, і, як справжня наукова робота, дасть поштовх до нових досліджень.
(Друкується вперше за рукописом Л. Іваннікової)
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В книге “Полевые тетради. Фольклористические исследования.
Рецензии” Анатолия Иваницкого, доктора искусствоведения, профессора, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, представлены избранные труды в четырех частях (на украинском
языке).
Часть 1 – полевые записки из экспедиций последней четверти
ХХ ст. по этнографическим землям правобережной и западной Украины (Буковина, Галиччина, Гуцульщина, Подолье, Полесье, Северная
Бессарабия).
Экспедиция 1970 г. по Карпатскому региону (возглавляла Софья
Грица, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины) представила возможность изучения музыкального быта гуцулов
и лемков (последние – вынужденные переселенцы из Польши). Полевые исследования 1973 г., которыми руководил Алексей Дей (заведующий отдела фольклористики Институту искусствоведения, фольклора
и этнографии АН УССР), осуществлялись по следам записей Зориана
Доленги-Ходаковского (собирателя начала ХІХ в.).
Три экспедиции по Киевскому Полесью (1981–83 гг.) проводились
под руководством А. Иваницкого в виде студенческой фольклорной
практики (сейчас это зона Чернобыльской трагедии).
Восемь экспедиций А. Иваницкого в Черновицкую область сочетали диахроническую и синхроническую научные цели: выявить варианты записей Сергея Венгрженовского, которые Николай Лысенко
опубликовал в 1912 г., и провести музыкально-этнографическое исследование народной музыкальной культуры исторической Хотинщины
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(междуречье Днестра и Прута). По результатам была опубликована
книга: Иваницкий А. “Историческая Хотинщина. Музыкально-этнографическое исследование. Сборник фольклора” (Винница, 2007,
576 с., с аналитическими таблицами ритмики, музыкальной формы,
ладовой структуры и аудиодиском. На украинском языке. Английское
и русское резюме).
Часть 2 – статьи по материалам полевых исследований исторической Хотинщины, посвященные народным певцам, инструменталистам, их эстетическим взглядам и исполнительскому искусству. Здесь
сосредоточена научная и отчасти художественная характеристика
быта, поведения народных певцов и инструменталистов, их эстетических взглядов и исполнительского мастерства.
Часть 3 – теоретические статьи. Они касаются теоретических проблем этномузыкологии, а также методологических положений монографии: Иваницкий А. И. “Исторический синтаксис фольклора: проблемы происхождения, хронологизации и декодирования народной
музыки” (Винница, 2009, 404 с. На украинском языке. Английское и
русское резюме), – в частности, разработанных автором методов исследования взаимосвязей “мышление–язык–музыка”. Третий раздел
своеобразен в том смысле, что в исследованиях используются не только дискурсивные, но и отчасти эзотерические методы.
Часть 4 содержит рецензии автора, а также коллег на его книги: по
фольклористике, полевым исследованиям, генезису музыкального искусства, отзыв на сборник-реконструкцию родильных и крестильных
песен и обрядов.
Книга Анатолия Иваницкого “Полевые тетради. Фольклористические исследования. Рецензии” выявляет системное видение автором
актуальных вопросов этномузыкологии. В работе рассмотрены: музыкальная маргинальная культура (историческая Хотинщина); моделирование и систематизация музыкальных типов; эволюция народного
творчества; авторство в фольклоре; народное исполнительство; синхронический и диахронный метод в музыкальной этнографии (сравнение материалов конца ХIХ в., опубликованных Николаем Лысенко,
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и записей автора спустя 100 лет); критика и текстология исполнительства и нотаций. В исследованиях используются многоуровневые подходы: междисциплинарный, музыкально-этнографический, функциональный, критико-текстологический, аналитический, сравнительный,
реконструктивный.
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Summary
The book (in Ukrainian) “Field notebooks. Folklore research. Reviews”
by Anatolii Ivanitskii, doctor of art history, professor, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, presents selected
works in four parts.
Part 1 – field notes from the expeditions of the last quarter of the 20th
century on the ethnographic lands of the right-bank and western Ukraine
(Bukovina, Galichina, Hutsulshchyna, Podolia, Polesia, Northern Bessarabia).
The expedition 1970 in the Carpathian region (headed by Sofia Gritsa,
corresponding member of the National Academy of Arts of Ukraine) provided the opportunity to explore the musical life of Guzuls and Lemkos
(the latter are forced migrants from Poland). Studies in 1973, headed by
Aleksei Dei (head of the department of folklore of the Institute of Art History, Folklore and Ethnography of the Academy of Sciences of the USSR),
were carried out on the basis of the records of Zorian Dolenga Khodakovskii (collector of the early 20th century).
Three expeditions in Kyiv Polesia (1981-1983) were carried out under
the supervision of Ivanitskii as a student folklore practice (now this is the
area of the Chernobyl tragedy).
Eight expeditions of A. Ivanitskii to Chernivtsi region combined diachronic and synchronic scientific objectives: to reveal the variants of the
records of Sergii Vengrzhenovskii that Nikolai Lysenko published in 1912,
and to conduct music and ethnographic research of folk music culture of
historical Khotinshchina (Dniester-Prut interfluve). According to the results
the following book was published: Ivanitskii A. “Historical Khotinshchina.
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Music and ethnographic research. Collected folklore” (Vinnitsa, 2007, 576
pages, with analytical tables of rhythmics, musical form, modal structure,
and audio CD. In Ukrainian. English and Russian summaries).
Part 2 – Articles based on field studies of historical Khotinshchina devoted to folk singers, instrumentalists, their aesthetic views and performing
art.
Part 3 – Theoretical articles. They concern theoretical problems
of ethnomusicology, and also methodological aspects of the monograph: Ivanitskii A. I. “Historical syntax of folklore: the problems of
origin, chronology and decoding of folk music” (Vinnitsa, 2009, 404
pages. In Ukrainian. English and Russian summaries), – in particular, the methods, worked out by the author, of studies of the relationship
“thinking – language – music”.
Part 4 contains reviews of the author and his colleagues of his books:
on folklore, field studies, genesis of music art, review of the collection-reconstruction of delivery and baptismal songs and rites.
The book by Anatolii Ivanitskii “Field notebooks. Folklore research.
Reviews” reveals systemic vision of the author of the urgent issues of ethnomusicology. The work highlights: musical marginal culture (historical
Khotinshchina); modelling and systematization of musical types; evolution
of folklore; authorship in folklore; folk performing art; synchronic and diachronic method in music ethnography (comparison of the materials of the
late 20th century, published by Nikolai Lysenko and records of the author
100 years later); criticism and textual study of performing art and notations. In the studies there multi-level approaches are used: interdisciplinary,
musical and ethnographic, functional, critical and textual, analytical, comparative, reconstructive.
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