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3

            Від упорядника

Українські народні голосіння — особливий жанр у системі уснопоетичної 
народної традиції. Через специфіку побутування і складнощі у фіксації голосіння 
значно рідше, порівняно з іншими жанрами, потрапляли в колекції записувачів і в 
архівні фонди. Пропоноване видання — підсумок багатолітньої роботи упорядника 
в цій галузі фольклору. Для означення нашого предмета дослідження пропонуємо 
термін українська голосильна традиція, який обіймає власне тексти голосінь, 
їх мелодію, інформацію про специфіку функціонування цього жанру, народні 
вірування, уявлення і вміння, пов’язані із побутуванням голосінь. Цю інформацію 
подаємо в коментарях під текстами голосінь.

Збірку поділено на чотири основні частини: наддніпрянська голосильна 
традиція, поліська голосильна традиція, бойківсько-опільська голосильна традиція, 
гуцульсько-подільська голосильна традиція. Різновиди голосінь (похоронні, 
поминальні, оказіональні, рекрутські, пародійні, сороміцькі, вторинні форми) 
відображені у заголовку кожного голосіння і, відповідно, у змісті. Позначено фіксації 
голосінь, здійснені під час живого виконання.

Голосіння, які були опубліковані, подаємо за першодруком, зберігаючи 
правопис видання (усього 561 текст). Корективи в таких текстах стосуються лише 
синтаксичних знаків, написання часток і великої літери. У випадках, коли нам вда-
лося відшукати рукописи опублікованих голосінь, — пропонуємо саме рукопис-
ний запис. Тексти голосінь, що були віднайдені в рукописних архівах, і нові записи 
публікуються вперше (усього 658 текстів).

До 100-річчя від публікації
збірника голосінь Іларіона Свєнціцького

та Володимира Гнатюка
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Усі тексти подаємо з поділом на рядки, згідно з ритмічними паузами (умовно 
кажучи — віршем), оскільки така форма найбільш адекватно презентує виконавську 
манеру, дає змогу наочно виявити поетичні особливості голосінь. Якщо текст голосіння 
в рукописі чи першодруці записано в рядок, то зазначаємо це в коментарях. Пропоно-
ваний поділ здійснено з урахуванням манери виконання голосінь, особливостей запи-
су тексту в рукописі і в передруках, на підставі збирацького досвіду упорядника.

Голосіння із рукописних фондів подаємо зі збереженням тогочасних право-
писних норм. Вносимо лише такі корективи: написання великої літери, часток не, 
ж та ін. — згідно з сучасним правописом. Розділові знаки розставлено за сучасними 
нормами. 

У паспорті голосіння подаємо якнайповнішу інформацію, яку вдалося 
віднайти.

До цього збірника залучено тексти голосінь із раніше опублікованих джерел, 
власні записи упорядника, записи голосінь із таких архівів:

• Наукові архівні фонди рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; 

• Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
НАН України;

• Державний архів Вінницької області;
• Рукописний архів Інституту народознавства НАН України, м. Львів;
• Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при 

кафедрі музичної фольклористики Львівської національної музичної академії ім. 
Миколи Лисенка;

• Поліський архів відділу етнолінгвістики і фольклору Інституту 
слов’янознавства Російської академії наук, м. Москва;

• Рукописний архів Навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-
Подільського державного педагогічного університету.

До видання долучено компакт-диск із аудіозаписами голосінь на замовлення, 
відео- й аудіофіксацією живого виконання голосінь в обрядовій ситуації. Це записи 
Осипа Роздольського, Олени Богданової, Надії Ковальчук, Юрія Рибака й Андрія 
Вовчака, Ірини Коваль-Фучило.

Подано нотні транскрипції голосінь із друкованих і рукописних джерел. 
Складаємо щиру подяку доктору мистецтвознавства Людмилі Єфремовій, яка 
люб’язно розшифрувала зразки голосінь, записаних нами на Полтавщині і Косівщині 
(№ 494, 498, 1215).

Щиро дякую усім, хто словом, ділом чи добрим помислом сприяв виходу у 
світ цього видання, а передусім Юрію Рибаку, Ользі Бєловій, Людмилі Іванніковій, 
Людмилі Єфремовій, Галині Довженок, Світлані Стефанович, Валентині Новійчук, 
Оксані Шалак, Юрію Легуну.
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Фіксація польового етнографічного й фольклорного матеріалу — надзвичайно 
важлива частина наукової роботи дослідника усної народної творчості. З плином часу 
ця робота набуває щоразу більшої цінності, оскільки розвиток цивілізації, соціальні 
трансформації, зміна акцентів у багатьох ціннісних категоріях спричиняють 
видозміну, а часто й занепад багатьох раніше надзвичайно популярних жанрів фоль-
клору. На цьому неодноразово наголошували наші попередники. Так, у слові «Від 
редакції» у виданні українських голосінь і похоронних обрядів Володимир Гнатюк 
перелічив основні причини занепаду фольклорної традиції: «Народня пісня, як і зага-
лом увесь фольклор, усі народні звичаї, народнє житє, народня ноша і т. д. вигибають 
і зміняються так швидко при теперішній освіті, широких комунікаціях залізничних, 
при численній зарібковій еміґрації, при напливі сільської людности до міст, при 
ріжних краєвих і державних законах, що управильняють і немов уніформують житє 
народа, що за кількадесять літ не лишиться нічого з теперішнього народнього побу-
ту» (Свєнціцький, с. ІІ)1. На щастя, цей видатний записувач, дослідник української 
усної словесності помилився, оскільки і сьогодні, через століття після написаного 
Володимиром Гнатюком, ми фіксуємо далеко не поодинокі зразки фольклору. Хоча, 
безперечно, наші ужинки значно скромніші, аніж надбання багатьох попередників. 
Такі втрати особливо виразно позначилися на казковій прозі, історичному епосі та 
багатьох циклах календарного фольклору. 

Сьогоднішні експедиції свідчать, що попри значні суспільно-цивілізаційні ме-
таморфози, небачені трагічні події в житті української традиційної громади, зміни в 
ієрархії культурних цінностей дослідникам все ж вдається записати, подекуди і в жи-
вому побутуванні, весільний обряд, ліричну пісню, баладу, замовляння, різдвяне ко-
лядування, демонологічні легенди і перекази, короткі фольклорні жанри. Голосіння 
у цьому переліку трапляються дедалі рідше, хоча всі наші інформатори одностайно 
твердять, що ще не так давно це був дуже популярний жанр. Звісно, марно сьогодні 
сподіватися на розквіт голосильної традиції, проте процес занепаду цього звичаю ще 
й дотепер дещо гальмується певними особливостями, зумовленими природою плачу, 
закономірним бажанням людини розповісти про свою втрату, «викричати» своє горе. 
Ці фактори разом із консервативністю похоронного обряду нині, як і в попередні 
часи, сприяють збереженості голосіння.

Історія фіксації українських голосінь обіймає понад сто п’ятдесят років. Її 
можна поділити на кілька етапів.

Перший етап — від середини ХІХ ст. і до виходу збірки голосінь Іларіона 
Свєнціцького в 1912 році. У цей час найактивніша фіксація і публікація текстів цього 
жанру відбувалася на Наддніпрянщині й Гуцульщині.

Українські голосіння: історія фіксації 
і локальні особливості побутування

1 
Тут і далі повну назву видання див. у Переліку скорочень.
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Перші опубліковані українські голосіння знаходимо в праці російського ет-
нографа і археолога Олександра Терещенка «Быт русского народа» (СПб, 1848). Це 
голосіння матері за донькою, перекладене російською мовою, подане в контексті 
опису похоронного обряду (див. коментар до № 4), а також пародійне голосіння, 
записане, очевидно, на Полтавщині (№ 4) (Чубинський, с. 700–701). Перше 
голосіння, із незначними виправленнями, увійшло до видання Чубинського, а дру-
гому пощастило значно менше, воно залишилося непоміченим і в жодне видання 
українського фольклору, на жаль, не увійшло. Таке ігнорування цікавим різновидом 
жанрової системи голосінь від самих початків історії їх фіксації стало визначаль-
ним: тривалий час пародійні голосіння практично залишалися поза увагою збирачів 
і фольклористів. Водночас рукописи Порфирія Мартиновича (ІМФЕ, ф. 11), а та-
кож подальші, значно пізніші фіксації цих пародій свідчать, що вони були досить 
популярні, виконувался принагідно і функціонували як анекдот.

Наступною була публікація голосінь у збірнику Амвросія Метлинського «Народ-
ные южнорусские песни» (К., 1854). Три тексти уміщено в розділі «Песни житейские», 
підрозділ «Поминальные плачи и причитания». Голосіння записані на Лівобережній 
Україні. Перші два тексти «Плач матери над дытыною» і «Плач дитей над матерью» по-
дано віршем, а третій «Плач дочкы над могылою матери» — у рядок. Тексти подано зі 
збереженням діалектних особливостей (№ 1–3)2. Достеменно не відомо, хто фіксував 
ці голосіння, можливо, це зробив сам видавець. У паспорті вказано лише приблизне 
місце кожного запису: Остер, Гадяч, Саратовська губернія. Можна стверджувати, що 
ця публікація й визначила основні тенденції майбутньої фіксації і публікації голосінь, 
а саме: збереження діалектних особливостей, занотовування повторів без спрощення, 
друк віршем або в рядок, означення адресанта і адресата (суб’єкта і об’єкта) голосіння, 
відсутність уваги до ситуації записування, зокрема без згадки про те, що це фіксація на 
замовлення, опускання імені виконавця. Що ж стосується жанрового поділу голосінь, 
то він відображений у заголовку: упорядник виділяє два основні види похоронних 
голосінь — власне голосіння на похороні і поминальні голосіння.

Наступна публікація голосінь з’явилися в журналі «Основа» 1861 року. Йдеть-
ся про два голосіння, можливо, самозаписи Льва Жемчужнікова, згадані з пам’яті, 
уміщені під назвою «Голосіння українок». Вони постали як відгук на смерть Тараса 
Шевченка. Тексти подані в рядок, із наголосами, у контексті опису похорону поета. 
Перший текст відчутно позначений літературним впливом, а другий досить близький 
до народної голосильної традиції. Імені виконавиці не зазначено, проте вказано, що 
присутні на похороні Тараса Шевченка українки прагнули оплакати свого земляка, 
хоча в цьому їм перешкоджали присутні 3 (№ 5). 

2 Тут і надалі в дужках зазначено номер голосіння в нашому виданні. У коментарях до кожного голосіння подано інформацію 
про першу публікацію або, якщо текст опубліковано вперше, зазначено одиницю зберігання у відповідному архіві.
3 «Волненье чувств едва сдерживалось; украинки готовы были разразиться родным плачем. Тянуло расстаться по-своему, 
хотелось оплакивать с причитаньем, голосить. Казалось, дух Шевченка утешился бы этими поэтическими рыданьями 
своих землячек. Этот порыв в украинках был бы естественен; незнакомые лица замыкали им уста. Здесь, нам кажется, 
место этому плачу. Пусть он выскажется, пусть огласит могилу — и дойдет на родину». Жемчужников Л. Воспоминание 
о Шевченке; его смерть и погребение // Основа. — 1861, март. — С. 16.
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Із 1862–1863 років збереглися рукописні фіксації голосінь Григорія Залю-
бовського. Це три тексти, зафіксовані із різними назвами, записані в рядок, уміщені 
серед пісень без зазначення інформатора. Перше «Причитаніе по сыну» зафіксоване 
у травні 1862 р. на Катеринославщині в с. Ульянівка Новомосковського повіту. Два 
інші записані в Харкові у вересні 1863 р.: «Дівчина ту’жить по батькові», «(Причита-
ние) По рідному братові, сестра-дівка». Дві останні фіксації фонетично точніші. У 
них проставлено наголоси, використано латинське j (№ 6–8). 

У 1860-х роках було здійснено перший нотний запис голосіння у с. Кохнівка 
Пирятинського повіту. Його автором є, найімовірніше, Григорій Ходоровський4 — 
видатний український піаніст, композитор і педагог (№ 9).

Із 1870-х років збереглися записи голосінь із Полтавщини, Полісся і Покуття. Це, 
насамперед, тексти із видання П. Чубинського (1877, Т. 4), подані віршем, без назви, у 
контексті опису похоронного обряду, зі збереженням діалектних особливостей, без зазна-
чення точного місця фіксації та інформатора (№ 10–12; 506). Майже такі самі едиційні 
принципи, лише із записом у рядок, властиві першій фіксації голосіння з Полісся, яку 
здійснив священик Дмитрій Булгаковський (опубліковано 1890 р.; див. № 505). 

Із цього часу збереглася нотна фіксація голосіння за чоловіком у записі Оскара 
Кольберга на Покутті (№ 894), подана в контексті опису похоронного обряду.

У першому періоді фіксації голосінь дуже плідними виявилися 1880-ті роки. У той 
час було здійснено записи на Опіллі, Волині, Поліссі, Поділлі, Наддніпрянщині. У 
с. Волків Турківського повіту (нині Турківський р-н Львівської обл.) зробив коротку му-
зичну фіксацію чеський дослідник Людвік Куба (№ 795). У короткому коментарі до свого 
запису він зазначив: «Це спів плакальниць, як я його записав на волківському цвинтарі. 
Те, що до нього я не маю більше тексту, не вадить, бо він складається із знайомих скорбот-
них ліній». Ці міркування ілюструють ставлення багатьох тогочасних фольклористів до 
записування голосінь — їх вважали надто прозаїчними, нічим не примітними, не варти-
ми того, щоб записувати від початку до кінця. Дуже часто записувачі зазначали приблиз-
но таке: далі повторює те саме. Зрозуміло, що точних повторів не було, до того ж, навіть 
повторюючи ту саму думку голосильниці добирали щоразу нових виражальних засобів. 
Можемо лише шкодувати, що це положення тривалий час панувало серед збирачів.

На Волині, а саме у селі Юрківщизна (Юрівка) Звягельського повіту в цей час 
провадить записи усної народної творчості Софія Рокосовська5. У її колекції зберегло-
ся два голосіння — за батьком і за дітьми (№ 507, 508). У текстах проставлено на-
голоси; досить точно відображено особливості місцевої говірки. Водночас із півдня 
Подільської губ. (Ольгопільський повіт) (нині Одеська обл.) маємо два записи свя-
щеника Степана Долинського: голосіння за донькою і за чоловіком (№ 899, 900). Усі 
ці фіксації подано без назви, в рядок у контексті опису похорону. Вони не передру-
ковувалися і не ставали предметом аналізу дослідників.

4 
Про Г. Ходоровського див.: Квітка К. Григорій Ходоровський // Записки Історико-філологічного відділу ВУАН. — 

1929. — Кн. 21–22. — С. 355–359.
5 Про її записи див.: Коваль-Фучило І. Софія Рокосовська — збирач фольклорних скарбів Звягельщини // Дослідники 
українського фольклору: невідоме та маловідоме. — К., 2008. — С. 315–319.
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Зовсім інша історія голосінь, записаних у цей час у Чернігівській і 
Катеринославській губерніях і опублікованих 1884 року Сергієм Брайловським (№ 17–
28). Дослідник умістив 12 текстів як додаток до статті «Похоронные причитания Юж-
ного края». Стимулом до появи цієї публікації став вихід у світ у Москві «Причитаний 
Северного края», зібраних відомим російським фольклористом Елпідіфором Барсо-
вим (у 2 т, 1872–1882). Брайловський пише про потребу видати «Причитания Южного 
края» і закликає всіх небайдужих надсилати на його адресу записи голосінь. Дослідник 
здійснив поділ голосінь на п’ять розділів за об’єктом оплакування: плач дружини над 
чоловіком, плач за матір’ю, плач над сином, плач за донькою, плач доньки за батьком. 
Відтоді і до останнього часу (аж до кінця ХХ ст.) цей поділ був визначальним у публікації 
голосінь, — його дотримувалися і в друкованих виданнях (І. Свєнціцький), і в рукопис-
них збірниках (С. Мишанич (ІМФЕ ф. 14-2, од. зб. 472)). 

Прибічником схожих едиційних принципів був і Христофор Ящуржинський. Він 
записав чотири голосіння в Уманському повіті Київської губ. (№ 13–16). Вони подані 
віршем (на відміну від публікації Брайловського, де тексти викладено в рядок), із на-
звами, як додаток до статті «Малорусские причитання над умершими» (КС, 1888, т. ХХ, 
с. 11–16). Це перша наукова студія, присвячена саме голосінням. Уміщена в популяр-
ному науковому виданні, вона сприяла зацікавленню цим жанром народної поезії се-
ред записувачів і дослідників, а самі тексти голосінь часто цитували і передруковували.

«Киевская старина» в цей час і надалі, аж до 1907 року, активно публікувала за-
писи похоронних звичаїв, зразки голосінь, дослідження, присвячені цьому матеріалу. 
Тексти голосінь найчастіше подавали записаними в рядок у контексті похорон-
ного обряду. Так видані записи Л. Ленчевського зі Старокостянтинівського повіту 
Волинської губ. (№ 901–903) і Михайла Васильєва з Харківської губ. (№ 29, 30). Для 
нас особливо важлива публікація голосіння Васильєва в «Киевской старине» (1889, 
т. 5–6), оскільки тут уперше зазначено ім’я інформатора, щоправда, на жаль, без дати 
народження чи згадки про вік.

Того ж 1889 року маємо запис голосіння Марії Гаморак із Снятинського повіту 
(№ 904). Запис зберігся в рукописному архіві Етнографічної комісії НТШ (ІМФЕ, ф. 29–
3, од. зб. 170). Він був опублікований у газеті «Народ», а згодом у зібранні І. Свєнціцького. 
Зазначено ім’я інформатора, збережено особливості місцевої говірки. У цій самій одиниці 
зберігання маємо записи чотирьох голосінь Ірини Рибчаківни із Городецького повіту в 
Галичині (нині Львівська обл.) (№ 797–800), записані в рядок із зазначенням точного 
місця запису й імені інформатора, без дати фіксації. Ці тексти не увійшли до видання І. 
Свєнціцького. Можливо, вони були надіслані Етнографічній комісії надто пізно.

У 1888–1895 роках здійснював записи у селах Лубенського повіту Полтавської 
губ. видатний український фольклорист, етнограф Василь Милорадович (№ 31–124). 
Його матеріал був опублікований 1897 року у виданні «Сборник Харьковского исто-
рико-филологического общества», т. 16. За точністю передачі, кількістю фіксацій, 
охопленням об’єктів оплакування (тут уперше подано голосіння за бабусею, тіткою, 
ятрівкою, кумою, сусідкою) — це неперевершена колекція голосінь, записаних на 
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невеликій території за незначний період часу. Фіксації Милорадовича вражають ба-
гатством поетичних засобів і прийомів, глибиною передачі скорботи, добірністю на-
родного слова. Вони назавжди і цілком справедливо дають підстави вважати, що Пол-
тавщина — край із найпоетичнішою голосильною традицією. Чимало голосінь (№ 36, 
39, 44 та багато інших) є справжніми шедеврами, якими наша усна словесність може 
пишатися перед світом. Очевидно, це був час розквіту голосильної традиції, оскільки 
жодному іншому фольклористові так і не вдалося перевершити ці записи.

Усі тексти подані віршем і впорядковані за адресатом, тобто об’єктом оплакуван-
ня. Записам голосінь передує опис похоронних звичаїв на Лубенщині і невеличка перед-
мова до них під назвою «Похоронный плач». Водночас необхідно зазначити, що Милора-
дович здійснював відбір матеріалу. Саме тому в його колекції немає жодного невдалого6, 
а також зовсім відсутні пародійні плачі, хоча такі тексти і до нього, і після нього, аж до 
наших днів побутують у цьому краї. На таку люстративну позицію В. Милорадовича, оче-
видно, вплинула думка Брайловського, яку той висловив у публікації голосінь у журналі 
«Русский филологический вестник»: «Пусть читатель не удивляется однообразию и сход-
ству их и пусть не считает преждевременно их ничего не стоящими. Ведь это только сы-
рой материал, — материал не обработанный и не собранный в надлежащем количестве. 
Потом, когда накопится его достаточно, можно будет из нескольких вариантов выбрать 
лучшие и более ценные в научном отношении… Тогда и явится своего рода сборник При-
читаний края южного»7. Щоправда, на той час це була типова практика, що відображала 
літературознавчий погляд на фольклор — під час фіксації та публікації різних його жанрів 
(казок, пісень, легенд і т. д.) звертали увагу передусім на досконалість тексту з погля-
ду літературного, поетичного. Тому існувало поняття «кращих» і «гірших» варіантів. 
Отже, після публікації Барсова збирачі-фольклористи цілеспрямовано здійснювали по-
шук «кращих і найбільш цінних» текстів, тому їхні збірники не відображали справжньої 
тогочасної голосильної традиції. Першим поставив під сумнів наукову доцільність такої 
видавничої практики Павло Гнідич аж у 1914 році.

1890-ті роки також важливі у дослідженні голосильної традиції, оскільки саме 
в цей час зафіксовані перші зразки рекрутських голосінь (№ 125–128). Їх появі знову 
ж таки завдячуємо Василю Милорадовичу, який подав кілька фрагментів рекрутських 
голосінь у контексті опису проводів рекрута до війська. Це, насамперед, голосіння 
матері за сином, один текст голосіння сестри за братом. Свою високу оцінку голосінь 

6 Терміном невдале голосіння називаємо тексти, які викликали осуду слухачів, тобто присутніх на похороні людей. Таких 
текстів можна записати чимало. Виявити їх нам допомагало питання, сформульоване приблизно так: чи були випадки, 
що хтось голосив і казав щось таке, чого не слід говорити. У цьому збірнику див., зокрема, номери 232, 793, 877. Не 
претендуємо на остаточний варіант цього терміна через його оціночну складову. Це, радше, народний термін, запози-
чений нами.
7 Захоплення плачами, записаними Барсовим, і в російській фольклористиці створило спотворене уявлення про голо-
сильну традицію. Орієнтація на високопоетичні зразки плачів Ірини Федосової, які значно ближчі до авторської поезії, 
аніж до народної, перешкоджала дослідникам фіксувати зразки плачів, що реально побутували в той час. Детальніше про 
це див.: Чистов К. В. «Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым» в истории русской культуры // Причи-
танья Северного края, собранные Е. В. Барсовым. — СПб., 1997. — Т. 1. — С. 400–405; Алексеевский М. Д. Похоронно-
поминальные причитания Русского Севера: проблемы собирания и современное состояние // Актуальные проблемы 
полевой фольклористики. Вып. 4. — Сыктывкар, 2008. — С. 36.
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Милорадович висловив у короткій фразі, що передувала цьому тексту: «И сестра про-
вожает новобранца следующею поэтическою речью» ([Милорадович], с. 82).

1898-го року журнал «Этнографическое обозрение», № 3 друкує численну 
добірку голосінь Олександра Малинки у статті «Малорусские обряды, поверья и за-
плачки при похоронах», яка у свою чергу входить у блок «О погребальных обрядах»8 
(№ 161–193). У цьому матеріалі Малинка дотримується нових едиційних принципів 
укладання голосінь. Так, тексти подано не за адресатом, а за локальним принципом, 
відповідно до якого стаття поділена на п’ять блоків, названих за місцем запису: 1. (Ах-
тырский уезд Харьковськой губер.); 2. (Неженский у. Черниговской губ.); 3. (Борзен-
ский уезд Черниговской губ.); 4. (Кролевецкий уезд Черниговской губ.); 5. (Мариу-
польский уез. Херсон. губ.9). Голосіння у четвертому розділі подано віршем, а в інших 
— в рядок. Очевидно, укладач подав їх так, як надсилали йому кореспонденти. Тут 
уперше зазначено прізвища дописувачів. У кожному розділі вміщено інформацію про 
похоронні звичаї певного регіону. У четвертому номері ЭО за 1898 рік як продовження 
публікації О. Малинки уміщено два великі голосіння, записані Сергієм Брайловсь-
ким в м. Мрин Ніжинського повіту (№ 509, 510). Важливо, що в паспорті коротко за-
значено інформатора — від дівчини. Це досить показово, оскільки не лише сьогодні, 
а вже й значно раніше, записати голосіння від молодих людей практично неможливо. 
Деякі наші респонденти зазначали, що голосити починали вже у старшому віці, коли 
втратили когось рідного. Той факт, що Брайловському вдалося зафіксувати такі довгі 
голосіння від дівчини, свідчить про поширеність і популярність голосінь у той час.

У 1890-х роках записано 14 голосінь у Харківській губернії (№ 146–159). Їх 
було зафіксовано в межах програми збору етнографічного матеріалу, організованого 
Харківським губернським статистичним комітетом. У слободи різних повітів місцевій 
інтелігенції було розіслано прохання записати народні звичаї, повір’я, обряди свого 
краю. Матеріали, зібрані за цією програмою, були оприлюднені на сторінках видан-
ня «Харьковский сборник», а 1898 року їх перевидано окремою книгою за редакцією 
В. В. Іванова «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии». Найчастіше 
тексти голосінь записані в рядок у контексті опису похоронного обряду. Тут упер-
ше зафіксовано інформацію від носіїв усного слова про голосильну традицію (див. 
коментар до № 146); а також нарешті — через півстоліття після запису О. Терещен-
ка, пародійне голосіння (№ 149); у багатьох текстах проставлено наголоси, подано 
невеликі тексти, на 2–6 рядків (№ 150, 152, 153). Наші польові дослідження переко-
нують, що саме такі тексти інформатори найчастіше подають на прохання заголосити. 

Абсолютно оригінальними, не схожими на жодні попередні і наступні записи 
голосінь, є фіксації цього жанру, здійснені Порфирієм Мартиновичем у 1890–1900-х 
роках (№ 129–145). Фольклорист уперше долучив до тексту коментарі інформатора 
безпосередньо перед виконанням тексту голосіння і після нього. Подання таких 
реплік надзвичайно важливе, оскільки завдяки ним стає зрозуміло, що запропоновані 
8 Сюди ж увійшли статті «Остатки язычества в погребальных обрядах в Малороссии» Х. Ящуржинського і «Новогреческие 
похоронные причитания и представления о загробной жизни» О. Малинки.
9 Тут помилка: Маріупольський повіт належав до Катеринославської губ.
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голосіння виконані на замовлення, а не записані в живому побутуванні. А такі тек-
сти принципово різні. Детальніше на цьому ми зупинимося в другій частині перед-
мови. Інша методологічна новація Мартиновича полягає у повторному записуванні 
голосіння за матір’ю, здійсненому одразу, а також згодом, через два місяці (№ 137–
140). Завдяки такій практиці фіксації ми маємо змогу побачити, наскільки схожі ці 
записи, фактично маємо сталу основу, де варіюється лише один-два рядки. Зазначено 
ім’я інформатора, місце запису, чи не вперше вказано точу дату запису.

Усі тексти подано зі збереженням фонетичних особливостей говірки. Для 
передачі певних звуків Мартинович використовує символи, яких ні до нього, ні після 
нього ніхто не застосовував. У текстах, репліках перед і після голосіння, а також у ко-
ментарях від носія традиції, які, до речі, Мартинович також зафіксував уперше, про-
ставлено наголоси. Мартинович подав два зразки пародійних голосінь. Перше з них 
(№ 134) — це своєрідний народний дотеп: шо я за тобою схазяйнувала — і ні в чому 
хліба не мала. Саме такі записи нам більше ніде не траплялися. Ця фіксація близька до 
голосінь за поганим чоловіком (див. № 160, 199, 345), але все ж відрізняється сферою 
побутування — такого голосіння не виконували на похороні. Своєю метафоричністю 
цей запис схожий із народним осудом нещирості голосіння (див., наприклад, комен-
тар до № 257):

  Дочки плачуть — криваві річки ллються,
  А невістки плачуть — одвернуться й сміються.
  Дочки плачуть: де нам матінку взяти,

 А невістки плачуть: несіть швидше з хати.
Дуже цікавий коментар маємо після голосіння за матір’ю (№ 129): «Охъ Боже 

мій, буде вже плакаты, не помо’жеться…». Схожі репліки записувачі фіксували у 
різний час, аж до наших днів. У них передано народне усвідомлення неможливості 
повернення померлого, яке набуло ритуального рівня вербалізації, саме тому такі 
фрази застосовують як формулу заспокоювання голосильниці (див. № 739).

На Наддніпрянщині наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття було чи не 
вперше зафіксовано голосіння в живому побутуванні. Запис здійснив видатний 
український прозаїк Іван Нечуй-Левицький (опубліковано — у 1910 р.) (№ 160). Це 
голосіння за поганим чоловіком, яке й було зафіксоване через його нетиповість, 
невідповідність вимогам жанру. Жінка у стані психічного стресу докоряє померлому 
чоловікові — п’яниці за свою тяжку долю.

Як бачимо, основні фіксації в межах першого періоду запису голосінь було 
здійснено на Наддніпрянщині, насамперед на Полтавщині і Харківщині, а також на 
Чернігівщині. На цих же теренах уперше занотовано й голосильну мелодію. На Західній 
Україні із 1890-х років маємо три нотні записи: Івана Колесси з с. Ходовичі Стрийсько-
го повіту (№ 800) і два записи із Холмщини (нині Республіка Польща) Л. Плосайкевича 
і Я. Сенчика (№ 801, 802).

Початком ХХ століття, точніше 1904–1907 роками, датовані записи голосінь Во-
лодимира Данилова і його дружини Юлії Данилової (Федорцової) на Чернігівщині 
(№ 511–523). Рукописна збірка із дев’яти текстів зберігається в НАРФ ІМФЕ. Деякі із 
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цих голосінь згодом були опубліковані в «Киевской старине» із зазначенням, що це за-
писи В. Данилова. У рукописі після всіх фіксацій зазначено: «Эти похоронные причита-
ния записаны в 1904 г. в с. Голубовке Новгород-Северского у. Юлией Васильевной Дани-
ловой (в девичестве Федорцовой). Напечатаны не были». Юлія Василівна — це дружина 
Володимира Данилова10. В «Україні» він опублікував два голосіння із записів дружини 
(№ 513, 516) без вказівки імені записувача. Друковані тексти містять чимало правок, — 
вони відчутно «українізовані». Ось, наприклад, фрагмент голосіння за сином. 

Рукописний текст Друкований текст

Сыночекъ, мій колосочекъ! 
Побросалъ ты своихъ д   точекъ-сироточекъ; 
Хто жъ ихъ буде кормить.

Синочек мій колосочок!
Побросав ти своїх діточок-сиріточок.
Хто ж їх буде кормити.

Очевидно, Данилов планував підготувати збірник голосінь, оскільки у статті 
«Обращение к читателям о собирании украинских похоронных причитаний» на-
голошував, що збирачам цього жанру потрібно обов’язково фіксувати ім’я, вік 
інформатора, описувати ситуацію запису, «также не следует ничего вычеркивать из 
записи, так как таким образом мы искажаем произведение и можем сделать его не-
годным для печати» (Україна, 1907, № 7–8, с. 228). У рукописі тексти подано в рядок, 
а в публікації — віршем. Кілька інших текстів голосінь, серед них і пародійні (№ 522), 
були опубліковані Даниловим у контексті дослідження про носіїв голосінь в Україні.

Отож досить тривалий період фіксації голосінь, а також достатній рівень їх 
наукового осмислення підготували ґрунт для виходу у світ першого, фундаменталь-
ного збірника голосінь «Похоронні голосіння», який був опублікований у 31-му 
томі Етнографічного збірника у спареному 31–32-му томі. Це сталося аж 1912 року 
у Львові завдяки зусиллям працівників Етнографічної комісії НТШ. Упорядником 
31-го тому Етнографічного збірника був відомий український філолог, фольклорист, 
музеєзнавець, громадсько-культурний діяч, доктор філологічних наук, дійсний член 
НТШ Іларіон Свєнціцький, а 32-ий том «Похоронні звичаї й обряди» упорядкував 
видатний український фольклорист Володимир Гнатюк. За географією охоплен-
ня матеріалу (це по суті вся територія сучасної України), системністю презентації 
матеріалу (було розроблено спеціальний квестіонар11 у справі голосінь), осмислен-
ням повноти подачі різних аспектів голосильної традиції (було опубліковано 11 студій 
про особливості побутування голосінь у різних регіонах), представленням різновидів 
жанрової системи голосінь (маємо тут похоронні, поминальні, пародійні, сороміцькі 
голосіння) це видання було абсолютно новаторським, воно стало достойним завер-
шенням тривалої збирацької і дослідницької роботи українських фольклористів у 
справі публікації голосінь. Значення цієї праці годі переоцінити. Вона не втратила 
своєї цінності до нашого часу. Відома російська дослідниця похоронного обряду Ольга 

10 Кирилюк Зінаїда. Епізод з історії української культури у спогадах літературознавця й фольклориста В. Данилова (Лист до 
Євгена Кирилюка) // Слово і Час. — 2012. — № 6. — С. 58. За цю інформацію складаємо щиру подяку Олександрі Бріциній.
11 Див.: Гнатюк В. Квестіонар у справі записування похоронних звичаїв і голосінь // Хроніка НТШ. — 1909. — Вип. ІІІ. 
Ч. 39. — С. 37–39.
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Олександрівна Сєдакова цілком слушно назвала це видання «великолепной коллек-
цией сведений об украинских обрядах»12.

Багатьом кореспондентам Етнографічної комісії було розіслано запитальники 
«у справі голосінь». На це прохання відгукнулося понад 30 респондентів. Усього в 31–32 
томі «Етнографічного збірника» разом із передруками було представлено 337 текстів, 
до того ж тут не враховано до десяти пародійних і сороміцьких голосінь, розміщених 
у передмовах і описах похоронних обрядів. До наукового обігу було залучено щонай-
менше 170 нових текстів голосінь. Географічно найповніше представлено Гуцульщи-
ну, Поділля, Бойківщину, Опілля, Буковину. Федір Коломийченко надіслав записи із 
Чернігівщини, а Петро Тарасевський і Данило Щербаківський — із Київщини. Деякі 
колекції текстів подано у супроводі невеликих передмов про особливості побутуван-
ня голосінь на певній території. Усі тексти подано «желехівкою».

Збірка І. Свєнціцького «Похоронні голосіння» має таку структуру. Відкриває 
видання коротка передмова В. Гнатюка «Від редакції», у якій стисло описано історію 
підготовки тому. Далі — студія І. Свєнціцького «Передмова», у якій знаходимо по-
яснення принципу укладення збірника, аналіз будови голосінь, тут же подано 
«Порівняну таблицю епітетів» у досліджуваному жанрі, здійснено короткий аналіз 
мотивів. Далі наведено список сіл і прізвища кореспондентів, які надіслали записи, а 
також перелік видань, з яких здійснено передрук. Після цього надруковано питальник 
«у справі голосінь» із 16 пунктів. Ці питання обіймали різні аспекти функціонування 
голосильної традиції, а саме: виконавці голосінь, голосіння під час похорону, передача 
традиції, особливості тексту, сприйняття голосінь слухачами, існування сороміцьких 
і пародійних голосінь. Однак не всі особливості побутування голосінь було охоплено. 
На жаль, у той час кореспонденти не мали завдання записувати імені інформатора, 
вони не цікавилися випадками невдалих голосінь, дослідники не порушували про-
блеми функціонування метафоричних (вторинних) форм голосінь (наприклад, про 
виконання таких голосінь в обрядах викликання дощу, див. № 634, 635), поза їхньою 
увагою залишилися оказіональні і рекрутські голосіння, а також особливості ситуації 
запису замовних голосінь; не подано коментарів інформатора, які, як свідчить прак-
тика, завжди супроводжують записи голосінь на замовлення. 

Дуже важливими для дослідження голосильної традиції є короткі описи по-
бутування голосінь у різних селах:

1. Охримович Олена «Голосіння в селі Волосянці, пов. Стрий» (с. 23–24);
2. Михалецький Осип «Голосіння в Тростянці, Снятин. пов.» (с. 25);
3. Дудєк Петро «Про плачок на Гуцульщині» (с. 25–26);
4. Шекерик-Доників Петро «Приказованє по умерлим» (у с. Голови Косівського 

повіту) (с. 26–28);
5. Сенчик Я. «Похоронні голосіння на Холмщині і Підляссі» (с. 28–29);
6. Тарасевський П. К. «Про голосіння в с. Шебекині, Курс[ької]. губ.» (с. 29–33).
У збірнику В. Гнатюка також подано таку інформацію:

12 Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. — М., 2004. — С. 26.
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1. Зубрицький Михайло «Голосіння» (у с. Мшанець і сусідніх селах 
Старосамбірського і Турчанського повітів) (с. 224–225);

2. Хромовська Володимира «Голосіння» (у с. Карлів Снятинського повіту) (с. 334);
3. Бордейний Іван «Голосіння» (у с. Молодія Черновецького повіту, подано 

одну нотну транскрипцію) (с. 334);
4. Деркач Василь [Голосіння] (у с. Вербовець Теребовельського повіту) (с. 375–376);
5. Мусянович Антін «Смерть» (у с. Віжомля Яворівського повіту, подано одну 

транскрипцію) (с. 381–382);
Наступний у книзі — основний розділ «Похоронні голосіння». Матеріал згру-

повано у 21 розділ, поділ здійснено за об’єктом оплакування, тобто за адресатом 
голосіння:

І. За дітьми малими;  VIII. Сироти за матір’ю; XV. За вуйком;
ІІ. За малою дочкою;  IX. Сироти за батьком; XVI. За ятрівкою;
ІІІ. За дорослою дочкою;  X. За сестрою;  XVII. За дівчиною товаришкою;
IV. За малим сином;  XI. За братом;  XVIII. За кумою; 
V. За дорослим сином;  XII. За бабою;     XIX. За сусідою;
VI. Вдовиця за мужом;  XIII. За дідом;  XX. Парубок за дівчиною;

VII. Вдовець по жінці;  XIV. За тетою;  XXI. Дівчина за парубком.

Принцип систематизації укладач обґрунтував у передмові: «В основу зібраного 
матеріалу беру збірного творця голосінь — жінку, починаючи від матери, що оплакує 
вмерлу дитину /…/ Найбільше ліричної поезії, в повнім значіню слова, знаходимо 
тільки в голосінях материй /…/ На другім місци поставлено плачі вдовиць з огляду 
на тісну злуку почувань осироченої матери й овдовілої жінки. /…/ Сирітські голосіня 
і за найближшою ріднею (братом, сестрою) поставлені на переході від переважно 
ліричних висловів глубокого жалю, пізнішої формації, зложених на взір попередніх, 
як складник похоронного обряду» (Свєнціцький, с. 2). Отже, основним принципом 
розташування розділів збірника є глибина вираженого у голосінні почуття.

У межах розділів матеріал подано згідно з «географічним розкладом українських 
земель від заходу на схід». Такий поділ також не випадковий, — І. Свєнціцький 
пояснює, що «провідною гадкою такого укладу було виказати язиково-поетичну 
зв’язь однородних голосінь даної місцевості; тим більше, що при такім укладі лекше 
прослідити їх зв’язь із голосінями сусідних племен» (Свєнціцький, с. 2). Ця думка 
дуже важлива у зв’язку із принципом укладання нашого збірника. До неї повернемося 
у другій частині нашої передмови.

Серед опублікованих нових записів найбільше голосінь на замовлення. Це 
невеликі тексти, до 10 рядків, записані і віршем, і в рядок, з дотриманням особливостей 
говірок, без наголосів. У паспорті тексту зазначено лише місце запису. Найчисленніші 
колекції надіслали Андрій і Пилип Сало із с. Лавриків Равського повіту (№ 808–821); 
Олена Кисілевська з Косівського і Коломийського повітів (№ 905–922); Осип Ми-
халецький із с. Тростянець Снятинського повіту (№ 929–935); Володимир Гнатюк із 
Криворівні (№ 942–951); Петро Шекерик-Доників з с. Голови Косівського повіту (№ 952–
958); Т. Бурачок із Журавлівки Брацлавського повіту (№ 974–981); Костянтин Широць-
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кий із кількох сіл Поділля (№ 990–1008); Олександр Рак із Буковини (№ 1010–1014); 
П. Брояковський з м. Паволоч Сквирського повіту (нині с. Паволоч, Попільнянського 
р-ну Житомирської обл.) (№ 1024–1029); Юрій Александрович з Поділля (№ 982–986; 
1031–1032); П. Тарасевський із с. Шебекино на Курщині (№ 194–201).

Кореспондентами до 31–32 тому Етнографічного збірника були, здебільшого, 
люди, які не мали досвіду запису фольклорно-етнографічного матеріалу. Вони 
успішно впоралися із поставленим завданням: було записано типові зразки голосінь 
із їхньої місцевості. Саме такою була мета Свєнціцького — він орієнтував записувачів 
на типові зразки, які би якнайбільше відповідали, так би мовити, інваріанту певно-
го регіону, якнайповніше репрезентували регіональну голосильну модель. Зрештою, 
саме це він декларував у передмові, коли зазначав про «збірного творця голосінь — 
жінку». У зв’язку з такою постановкою завдання слід наголосити на науковій позиції 
записувачів, які все ж пішли далі цього обмеження, і тому їм вдалося правдивіше 
відобразити основні аспекти голосильної традиції в обстежуваному регіоні. Серед 
таких записувачів варто передусім назвати учителя Михайла Кузьмака з с. Жаб’є 
Косівського повіту. Він надіслав два тексти, записані безпосередньо на похороні (№ 
962, 963). Це перша цілеспрямована фіксація виконання голосіння безпосередньо на 
похороні. Для матеріалів Кузьмака властива не лише увага до особливостей говірки, 
— він розставив наголоси у словах із можливими варіантами акцентування, передав 
на письмі вигуки голосильниці, подав її ім’я, і — що найголовніше (до того ж це було 
зроблено вперше), — записав репліки присутніх на похороні слухачів, якими вони 
заспокоювали виконавицю, і фрагменти розмови між ними. Це чи не найцінніші 
голосіння із колекції Іларіона Свєнціцького.

Цінний запис вдалося також здійснити А. Богдан-Сокольському в с. Сокіл 
на Поділлі. Це голосіння за неодруженою дівчиною, похорон якої містить елементи 
весільного обряду, а голосіння приурочене до різних його етапів, зокрема, до виготов-
лення вінка, одягання вінка померлій (№ 970). Все ж це голосіння на замовлення, про 
що свідчить коментар записувача «Як на вінкоплетеню є дівчина-сирота, вона голосить 
окремо» (Свєнціцький, с. 48). Сказане стосується також голосіння за неодруженим 
парубком, зафіксоване О. Марковим на Косівщині. Він записав текст, який викону-
вали під час лагодження деревця (№ 923).

Цікаві записи Юрія Александровича з с. Немирова Обухівського повіту (нині 
м. Немирів, центр Немирівського р-ну Вінницької обл.). Він зафіксував поминальні 
календарні голосіння на Різдво і на Великдень, що їх виконує мати, яка втратила сина 
(№ 1031). Це чи не єдине свідчення, яке вказує на існування в той час поминальних 
голосінь на Поділлі. Водночас це перший запис поминальних голосінь на замовлення.

Одразу три кореспонденти до збірника І. Свєнціцького, Олена Кисілевська, Петро 
Шекерик-Доників і Петро Дудєк, зазначили імена інформаторів, а О. Кисілевська — ще 
й точний вік інформаторів. Це було зроблено вперше.

Завдяки Михайлові Задвірному маємо нотну фіксацію голосіння (№ 983) з м. Му-
рафа Подільської губернії, причому зазначено ім’я виконавиці (див.: Свєнціцький, с. 4).

www.etnolog.org.ua

IM
FE



16

У записах П. Брояковського і В. Гнатюка проставлено наголоси.
Надзвичайно вагомим є внесок Іларіона Свєнціцького у справу видання і 

дослідження українських голосінь. Завдяки його зусиллям було зібрано і впорядковано 
значний обсяг інформації про українську голосильну традицію, більшою чи меншою 
мірою було представлено основні етнографічні регіони України, підсумовано зусилля 
багатьох фольклористів у цій галузі. Оскільки матеріал було зібрано за незначний період 
часу, то маємо зафіксований синхронний зріз тогочасної голосильної традиції. Таких чис-
ленних записів голосінь за короткий час більше не було в історії вітчизняної науки. Важ-
ливо зазначити, що Іларіон Семенович зібрав більшість голосінь, опублікованих раніше, 
розкиданих по різних виданнях. Уся ця праця заслуговує глибокої пошани і вдячності.

Порівняння друкованих раніше варіантів голосінь із поданими Свєнціцьким 
дає змогу виявити едиційні принципи упорядника. Їхній аналіз розпочнемо із 
зіставлення рукописного варіанта голосіння за бабою, записаного Володимиром 
Гнатюком у Криворівні (№ 949), яке збереглося у Рукописному архіві ІМФЕ (ф. 28-4, 
од. зб. 538). Для наочності наведемо повністю ці тексти. У другому стовпчику таблиці 
підкреслено усі місця, які було змінено.

* Тут наголос закреслено, що свідчить про особливу увагу записувача до акцентування.

Публікація Рукопис

ЕЗ. — Т. 31. — С. 124, № 282
Бабочко, моя солотка, бабко моя любенька. Не-
раз ти нас, бабко, сироток погодувала. Ти нераз, 
бабочко, сама була’ голодненька, а нам, бапко, 
дала’. Коби ми, бабко, знали — де ви будете’, ми 
би, бабко, д вам пішли. Коби ми знали, бапко, 
де ваш буде’ гробо’к — ми би, бабочко, йшли 
кождої днинки, ми би, бапко, йшли, ми би там 
молитви говорили. Бапко наша мальо’вана, де 
ми вас переслїдимо! Мут зазульки’ кувати, ми 
будем помагати: Чи ви, зазульки’-любки, не 
видїли нашої бапки? Бапко наша люба, у яку 
ти велику доріжку йдеш. Не будем си, бапко, 
ми вже з сеї доріжки вас надї’яти. Ви, бабочко 
любко, подякуйте сусїдка’м, що вас, бапко, не 
лишили, що вас, бабко, дозирали. Ви, бабочко, 
йдете уже з сего задвіричка, уже ми вас, бапко’, 
видїти не мемо’! Якої ви, бапко, собі хатки зага-
дали, без віконе’ц, без дверец; би в ту хатку, бап-
ко, вітрик на віяв, аби в ту, бапко, хатку сонечко 
не гріло, аби в ту, бапко, хатку дощик не йшов.

ІМФЕ, ф. 28-4, од. зб. 538, арк. 1 зв.
Ба’бочко моя соло’тка, ба’бко мойа’ льубе’нька. 
Не рас ти нас, ба’бко, сироток погодува’ла. Ти 
не раз, ба’бочко, сама була’ голодненька, а нам, 
ба’пко, дала’. Коби ми, ба’бко, знали, де ви бу-
дете’, ми би, бапко, д вам ішли. Коби ми знали, 
бапко’, де ваш буде’ гробо’к — ми би, бабочко, 
йшли кождої дни’нки, ми би, ба’пко, йшли, ми би 
там молитви говори’ли. Ба’пко наша мальо’вана, 
де ми вас пересльідимо? Мут зазульки’ кува’ти, 
ми буде’м пома’гати: Чи ви, зазульки’-люпки, 
не ви’дьіли на’шойі бапки? Ба’пко наша льу’ба, 
ў йаку’ ти вели’ку дорішку йдеш. Не будем си, 
бапко, ми ўже с сейі дорі’шки вас надьі’йати. Ви 
ба’бочко льубко, подье’куйте сусьітка’м, шчо вас 
ба’пко не лиши’ли, шчо вас, бапко, дозира’ли. 
Ви, ба’бочко, йдете уже с сего задвіричка, уже ми 
вас, ба*пко’, видьіти не мемо’. Йекойі ви, бапко, 
собі ха’тки загада’ли без віконе’ц, без двере’ц; би 
ў ту ха’тку, бапко’, ві’трик на війеў, аби’ ў ту, бап-
ко’, хатку со’нечко не грі’ло, аби ў ту, ба’пко, хатку 
до’щик не йшоў.

Переконуємося, що фіксація Гнатюка точніша. Свєнціцький спростив цей запис. 
Він не лише зменшив кількість наголосів, замінив ў на в, а й вніс суттєві виправлення у 
слова: нераз (друге речення), д вам пішли, зазульки’-любки, сусїдка’м, якої ви, віяв. 
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Ця коректура дуже показова, оскільки саме такі виправлення І. Свєнціцький 
вніс і в інші передруки голосінь. Наприклад, у тексти із видання Чубинського вне-
сено такі виправлення: которой → которої, розскажу → розкажу, з кім → з ким, муий 
→ муй, доводитеме → доводитиме та інші. Загалом усю коректуру Свєнціцького 
можна поділити на кілька типів. По-перше, це виправлення, зроблені з метою 
уніфікації мови: рябенькы → рябенькі, малесенькы → малесенькі, чужім батькам → чу-
жим батькам, товк → толк, дожідать → дожидать, пленули → полинули, бестрими 
→ бистрими13. По-друге, виправлення ймовірних неточностей у першодруці: хилит-
ся → хилиться, безталаню → безталанню, зъ кімъ → з ким, муий → муй, доводитеме 
→ доводитиме. По-третє, це абсолютно невмотивовані виправлення, очевидно, під 
впливом західноукраїнських говірок: зацвіте → зацвите, зузуля → зозуля, сніжок про-
горну → сніжок ізгорну, батькові → батькови. Є у виданні кілька правок, які можна 
навіть назвати неприпустимими, оскільки вони грішать проти етнографічної правди, 
наприклад: убираєшься14 → збіраєшся, корогвами → хоругвами, або порушують ритм 
голосіння, наприклад, у фразу «И хто васъ буде воспытать, / И хто надъ вамы бать-
кувать?» внесено правку буде воспитувать; у фразу «Та я жъ рано встаю, то и васъ 
спомяну, / Та я пизно лягаю, то я й васъ споминаю» внесено правку та як рано встаю; а 
у фразу «Сыви соловейкы! / Чы не бачылы моеи ненькы ридненькы?» — рідненької. Деякі 
правки можна пояснити ймовірними друкарськими помилками. Наприклад, у фразі 
«По вгороду пиду, то скризь глухо, скризь и пусто» опущено словосполучення скрізь 
глухо (приклади коректури в публікації записів В. Милорадовича).

Свєнціцький не послідовний у передачі тексту віршем і в рядок. Тексти подано 
по-різному, причому, наприклад, голосіння із видання Чубинського, яке в першодруці 
подано віршем, Свєнціцький подає в рядок. Те ж саме із голосіннями Милорадовича. У 
нашому збірнику подаємо усі тексти віршем, оскільки досвід фіксації голосінь свідчить, 
що їх промовляють із певним ритмом. Особливо чітко діляться на рядки вірша голосіння, 
записані в живому виконанні (маємо на увазі записи із с. Сварицевичі, № 782–793).

У 32-му томі Етнографічного збірника опубліковано понад 40 голосінь. Це за-
писи Володимири Хромовської зі с. Карлів (нині с. Прутівка Снятинського р-ну 
Івано-Франк. обл.) (№ 937–941), Івана Бордейного зі с. Молодіїв (нині с. Молоді’я 
Глибочицького р-ну Чернівец. обл.) (№ 1016–1023), Антона Мусяновича із с. Віжомля 
Яворівського повіту (нині с. Віжомля Яворівського р-ну Львівської обл.) (№ 830–
832), А. Богдан-Сокольського із с. Сокіл на Поділлі (№ 972–9731, його ж записи є і 
в 31-му томі ЕЗ — № 970–971), Данила Щербаківського із с. Ропотуха на Київщині 
(нині Уманський р-н Черкаської обл.) (№ 202–207), Федора Коломийченка із с. Про-
хори Чернігівської губ. (№ 524–537). Нумерація в цих голосіннях у збірнику Гнатюка 
починається з № 300 як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ. Тексти подано і віршем, 
і в рядок, очевидно, так, як їх надіслали кореспонденти. 

13 Наголошуємо, що в цьому випадку Милорадович наполягав на формі бестрими і навіть зробив підсторінкову примітку 
*Sic, що значить саме так.
14 Це слово принципове для поліської голосильної традиції і для порубіжної території між поліською і наддніпрянською 
голосильними традиціями. Саме на ньому наполягала одна наша інформаторка з Чернігівщини.
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Із колекції голосінь у виданні Гнатюка цікава підбірка І. Бордейного із кількома 
пародійними голосіннями і нотною транскрипцією, оригінальні записи голосінь 
Д. Щербаківського за батьком (№ 204) і сином (№ 205), яких було вбито; можливо, це 
записи почутих голосінь, які хтось переповів записувачеві. Усе ж найбільш цікавими 
та цінними в науковому плані є записи Федора Коломийченка. Так щасливо склалося, 
що його рукопис зберігся в архіві ІМФЕ і ми мали змогу скористатися ним у підготовці 
цього видання. Фіксації Коломийченка містять значно більше інформації про побу-
тування голосінь, аніж усі інші записи, вміщені у спареному 31–32 томі. Так, фоль-
клорист подає ім’я інформатора, — це його мати Марія Коломийченкова, 54 роки. 
Водночас, із назви ми довідуємося, що це переказ почутих раніше голосінь на різних 
похоронах, до того ж зазначено, хто і коли так голосив, з якої причини померла та чи 
інша людина, коли саме відбулося оплакування. Ось приклади назв: «Жінка Олена 30 
р. приплакує за своїм чоловіком Олексієм Цупруном, котрого вночі убито на улиці, 
ударивши по голові килком. Плаче в той час, коли труп ще не зряжений лежить у 
сінях» (№ 535); «Марія приплакує за своїм батьком 75 р. Пантелієм в 1898 р.» (№ 528); 
«Так Марія мала приплакувати над тілом Олександри Кулішевої, 83 роки. Не припла-
кувала тому, шо зпізнилась на похорон» (№ 533); «Хлопець 12-ти років по батькові 
приплакує» (№ 526). Уже із назв ми довідуємося про виконавців голосінь, якими, як 
виявляється, у той час могли бути навіть хлопці-підлітки. У рукописі після записів за-
значено, що Коломийченко намагався відтворити особливості місцевої говірки. Саме 
тому деякі виправлення В. Гнатюка вважаємо безпідставними (маємо на увазі такі 
коректури: придіть → прийдїть, покосіти → покосити, увийшла → увійшла, хазяїну → 
хазяїне, седіла → сиділа, приде → прийде, гіркиї → гіркії). 

Вихід у світ «Похоронних голосінь» І. Свєнціцького і «Похоронних звичаїв 
та обрядів» В. Гнатюка сприяли зацікавленню похоронною обрядовістю і оста-
точно переконали фахівців у необхідності їх фіксації. 1919 року в «Матеріалах до 
української етнології», т. ХІХ-ХХ, вийшли записи голосінь і похоронних обрядів з 
Городенківщини, які були зроблені Іваном Волошинським у 1911–1913 роках (№ 
1033–1064). Голосіння систематизовані за принципом упорядкування збірника І. 
Свєнціцького, тобто за об’єктом оплакування. Усі тексти подано в рядок, імена 
інформаторів, та й то не всіх, вказано лише наприкінці усієї збірки: «Зап[исано] в 
1911–[191]3 р. від Ант. Трачука, дяка, Гр. Мокрицького і інших в Далешеві, п[овіт] 
Городенка» (Волошинський, с. 213).

1915 року у 122 томі Записок НТШ уміщено одразу дві студії із публікацією 
голосінь. Це записи із додатку до статті Зенона Кузелі «Посижінє і забави при мер-
ци в українськім похороннім обряді». Вони зроблені різними записувачами, подані 
і в рядок, і віршем, без зазначення імені інформатора, точної дати і місця фіксації 
(№ 1065–1071).

У цьому ж номері опубліковано цікаву фіксацію голосіння, зроблену Юрієм 
Кмітом у Турчанському повіті (нині Турківський р-н Львівської обл.) у 1915 р. (№ 833). 
Це запис із пам’яті живого виконання голосіння. Важливо, що фольклорист описав 
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ситуацію виконання цього тексту: голосила донька за батьком, і їй це не дуже вдавало-
ся, тоді присутні жінки тихенько їй підказували.

Усі ці записи здійснено згідно з едиційними принципами Іларіона 
Свєнціцького. Оскільки фольклористи Галичини у справі запису голосінь перебува-
ли під його впливом, тому нічого якісно нового в описаних виданнях немає.

Отже, перший етап фіксації голосінь — найбільш плідний час запису текстів 
цього жанру. За цей період дослідники виробили основні принципи фіксації, було 
зроблено кілька нотних транскрипцій. Зусилля фольклористів були увінчані видан-
ням збірника українських голосінь, який упорядкував Іларіон Свєнціцький і видав у 
Львові в 31-му томі Етнографічного збірника.

Другий етап фіксації голосінь — це час від 1913 р., після видання збірника 
голосінь І. Свєнціцького, до початку 1960-х років ХХ ст., тобто період, коли голосіння 
фіксували без застосування технічних засобів записування.

На початку ХХ ст., 1910–1911 рр., незалежно від І. Свєнціцького, активну 
збирацьку і дослідницьку роботу на Поліссі, а саме на Житомирщині і Волині, про-
вадив В’ячеслав Камінський. Результатом його діяльності стало видання «Этногра-
фическое изучение Волыни» (Варшава, 1912). Тут уміщено 30 голосінь, серед них 
сороміцьке і пародійне (№ 538–567). Тексти подано за географічним принципом, 
тобто за селами, де вони були зафіксовані. В архіві ІМФЕ збереглися рукописи дея-
ких записів Камінського. Порівняння рукописних і друкованих текстів дає підстави 
стверджувати, що останні точніше передають особливості говірки, водночас у 
рукописі маємо більше наголосів. Імені інформатора не вказано. 

Абсолютно новим словом у справі записування і видання голосінь була 
публікація текстів цього жанру в книзі Павла Гнідича «Материалы по народной сло-
весности Полтавской губернии. Роменский уезд» (Полтава, 1915) (№ 208–233). Багато 
важливих аспектів, пов’язаних із побутуванням голосінь, було зафіксовано вперше. 
Передусім, Гнідич уперше описав життя померлої особи й обставини, за яких виник-
ло голосіння за нею; по-друге, фольклорист уперше зазначив, що записує текст від 
особи, яка переповідає почутий текст; по-третє, він записав аж три таких голосіння 
(№ 211–213); по-четверте, він уперше зафіксував оказіональні голосіння (№ 229–
231); по-п’яте, Павло Олександрович уперше записав і опублікував зразки невдалих 
голосінь (№ 232, 233). Він один із перших фольклористів подав імена виконавців, 
слушно опублікував усі тексти віршем, подав репліки інформаторів під час виконан-
ня голосінь, поставив наголоси у словах із подвійним варіантом акцентування, стис-
ло і точно описав процес створення голосіння (див. коментар до № 208). Усе це дало 
змогу досить точно відтворити основні аспекти голосильної традиції того часу на 
Наддніпрянщині.

Із 1915 року в архіві ІМФЕ зберігся запис двох досить довгих голосінь, за си-
ном і за матір’ю, зроблених на півдні Сумщини Миколою Зінченком і надісланих 
Етнографічній комісії ВУАН (№ 234, 235). Це чи не перші фіксації із повним па-
спортом: точна дата, місце, ім’я, рік народження і сфера діяльності інформатора. 
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Вони відображають збирацьку практику ЕК ВУАН, яка розробила кілька програм 
для дослідження похоронного обряду15.

У 1920-х роках багатьма кореспондентами ВУАН було здійснено цілу низку записів 
голосінь на Наддніпрянщині (№ 234, 235, 241–244, 249–282), Поліссі (№ 575–594, 597–
604), Поділлі (№ 1080–1086), які зберігаються в архіві ІМФЕ у фонді Етнографічній 
комісії ВУАН (фонд 1) і у фонді Кабінету музичної етнографії (фонд 6). Серед цих 
фіксацій особливо цінним є запис живого оплакування доньки із коментарем про ви-
конання, записаний Василем Денисенком 1925 року в м. Сміла на Полтавщині (нині 
Черкаська обл.) (№ 254). Цього ж року в м. Сміла П. Сікало здійснив ще кілька записів, 
серед них і фіксація живого виконання (№ 249-253). 1924 року запис живого вико-
нання було здійснено на півдні Житомирщини (нині м. Володарка, районний центр 
Київської обл.) (№ 1083), а 1925 року — на Чернігівщині (№ 586).

Серед записів від кореспондентів ВУАН знаходимо голосіння, яке 1927 року за-
писав російський фольклорист Олександр Гуревич, співробітник Східносибірського 
відділу Російського географічного товариства (ВСОРГО), від Редька Дениса Григоро-
вича, переселенця з України, з Полтавщини (Лохвицький повіт), у с. Горячинськ Бар-
гузинського краю РФ (№ 258)16. Вишуканою поетичністю привертають увагу фіксації 
голосінь Мусія Коваля із Сумщини, 1928 р. (№ 261–262); Михайла Слинька із Пол-
тавщини, 1928 р. (№ 259–260). Для вивчення психологічного аспекту оплакування 
цінний запис живого виконання голосіння за вмираючою дитиною, який здійснив 
Андрій Сапун у с. Варварівка Карлівського р-ну на Полтавщині 1929 року (№ 281).

1928 року у виданні «Матеріяли до української діялектології та фольклористики» 
вийшли друком прекрасні записи голосінь, здійснені Оленою Курило в Прилуцькій окрузі 
(№ 245–248). Серед них запис голосіння з пам’яті після похорону (№ 245). Дослідниця 
точно описала ситуацію запису — це голосіння на замовлення, але виконане після по-
чутого на похороні оплакування, так би мовити оновлене в пам’яті, а тому дуже близьке 
до живого виконання. Курило у своїй праці надрукувала також сороміцьке голосіння за 
чоловіком із півдня Хмельниччини, здійснене П. Ковальовим. Цей запис цінний тим, 
що у ньому описано ситуацію побутування сороміцьких голосінь — їх розказували на 
«посижіню» при мерці, очевидно, вночі, коли стихали справжні голосіння (№ 1079).

Із першої третини ХХ століття збереглося кілька записів голосінь за моряками, 
які зробив Дмитро Яворницький на півдні Херсонщини (№ 236–240). Вони мають 
повний паспорт, зафіксовані репліки інформаторів, а також одна фіксація живого 
виконання поминального голосіння (№ 240).

1928 року на Коростенщині Василь Кравченко записав похоронне голосіння 
за матір’ю (№ 595). У його рукописах зафіксовано цікавий матеріал про поліську го-
лосильну традицію, зокрема обговорення плачу присутніми на похороні жінками, а 

15 Див. ІМФЕ, ф. 1-1 дод., од. зб. 32, арк. 1-2; ІМФЕ, ф. 15-2, од. зб. 101, арк. 151–161. Детальніше бібліографію 
етнографічних програм див.: Боряк О. Матеріали з історії народознавства в Україні. Каталог етнографічних програм 
(друга половина XVIII–XX ст.). — К., 1994.
16 Про це голосіння див.: Коваль-Фучило І. Українські голосіння з-над Байкалу // Традиційна культура діаспори. Зб. наук. 
праць. — Одеса, 2012. — С. 179–184.
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також апокрифічну легенду «Як люде плачут за чортовою матір’ю». Ці записи подано 
віршем у контексті опису похоронного обряду під назвою «Вмирання, смерть, похо-
рон та забобони, сполучені з ними» (№ 595–596).

Із 1920-х років збереглися перші студентські записи фольклору. Серед них 
маємо фіксації голосінь на Донеччині і Дніпропетровщині (1928) (№ 263–278). Серед 
студентських записів відзначимо голосіння із повним паспортом, зроблені Марією 
Гаценко, ученицею Остерського педагогічного технікуму, на Центральній Київщині 
(1926) (№ 588–594).

Аналізуючи історію фіксації й видання українських голосінь, слід наголоси-
ти, що саме в 1920-х роках зроблено вагомий внесок у дослідження музичних особли-
востей цього жанру. В цей час нотні фіксації голосінь здійснили корифеї української 
етномузикології: Філарет Колесса (записи на фонограф у с. Шешори на Косівщині 
(№ 1072) і в с. Бітля на Львівщині (№ 835)); Михайло Гайдай (записи здійсненні під час 
експедицій Музично-етнографічного кабінену УАН і Етнографічного відділу Кабінету 
антропології та етнології ім. професора Федора Вовка — на Чернігівщині, Житомирщині, 
Волині (№ 568–574), на Наддніпрянщині (№ 242, 243), на Холмщині (№ 836), на Поділлі 
і Буковині (№ 1073–1078); серед них нотна фіксація двох рекрутських, сороміцького і 
пародійного голосінь); Климент Квітка і Никанор Дмитрук (записи на Коростенщині 
(№ 575–585)); Федір Попадич (записи в Гадяцькому повіті (№ 279–280)). У фонді 
Кабінету музичної етнографії зберігся також запис голосіння за донькою Д. Маломужа 
зі с. Керелівка (нині с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. (№ 241)).

У 1930–1940 роках внаслідок сумнозвісних репресій української народознавчої на-
уки, а згодом через події Другої світової війни було перервано роботу із комплектації фоль-
клорного архіву. У цей час записів голосінь зроблено зовсім небагато. На Наддніпрянщині 
кілька музичних фіксацій здійснили Володимир Харків, Тимофій Онопа (№ 283–285, 
296–297), Михайло Гайдай (№ 298–299; 614). На Поліссі, зокрема на Житомирщині і 
Чернігівщині, у 1930-х роках записала вісім голосінь, серед них одне пародійне, Людмила 
Шевченко (№ 597–604). Із Поділля за цей час маємо лише чотири голосіння (№ 1087–1090). 
Цю невтішну картину дещо пожвавлюють записи Філарета Колесси і польського музи-
кознавця Казимира Мушинського на Поліссі (№ 605–609). Дослідники подали коментарі 
інформаторів, точні паспорти фіксацій, зробили повторні записи на фонограф.

У 1950-х роках ситуація дещо пожвавилася. Насамперед варто відзначити 
численні записи Івана Гурина і його учнів на Наддніпрянщині (№ 286–295, 300–345) 
і Поліссі (№ 615). Хронологічно записи цього фольклориста розпочалися у 1930-х ро-
ках і тривали з різною інтенсивністю аж до 1970-х років. У його колекції відрізняються 
записи Тетяни Федоренко, зроблені в 1950-х роках у с. Довгалівка Миргородсько-
го р-ну на Полтавщині (№ 300–305), серед яких є фіксація пародійного голосіння 
(№ 305). У рукописному архіві ІМФЕ зберігається кілька зошитів із записами Івана 
Івановича і його учнів. Деякі записи переписані двічі (див. коментар до № 300, 308).

Кілька записів голосінь здійснив 1955 року на Полтавщині викладач 
Дніпропетровського державного університету Андрій Сизько (№ 347–350). Цього ж 
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року два музичні записи на Черкащині зробив український музикознавець, музич-
ний інженер Полікарп Барановський (№ 351–352).

У середині ХХ століття музичну фіксацію голосіння здійснив Володимир Го-
шовський на Закарпатті (№ 838). Це єдиний запис музичного голосіння у цьому краї. З 
цього часу маємо лише одну фіксацію на Львівщині у Дрогобицькому районі (№ 839).

1966–1976 роки — це час, коли зробила самозаписи голосінь видатна 
українська виконавиця фольклору, фольклористка, краєзнавець Настя Присяжнюк 
(№ 1091–1180). Її рукописи зберігаються у Державному архіві Вінницької області і в 
НАРФ ІМФЕ. Можливо, стимулом для фіксації самозаписів стало знайомство Насті 
Андріанівни із Климентом Квіткою, який здійснив від неї кілька записів і високо їх 
оцінив (Перша публікація: Дмитренко, с. 16-17; див. також коментар до № 1108).

Дослідивши рукописні записи Н. Присяжнюк у ДАВО і в НАРФ ІМФЕ, ми 
з’ясували, що деякі тексти голосінь переписані двічі, а то й тричі. Майже всі вони записані 
в рядок, крім кількох пародійних і сороміцьких голосінь, які подано віршем (наприклад, 
№ 1115). Частину записів із НАРФ ІМФЕ 2007 року опублікував М. Дмитренко (Дмитрен-
ко, с. 20–111); частину записів із цього ж архіву залучив до свого збірника С. Мишанич.

Загалом усі самозаписи голосінь Насті Присяжнюк можна поділити на чотири 
основні типи. Найбільша частина — це записи з пам’яті колись почутих текстів. Про 
те, від кого і коли було почуто плач, зазначено в назві або в коментарі після тексту, 
наприклад: «Вмер Дем’ян Бондар і лишив 6 дітей. Плаче жінка Мотря» (№ 1105); 
«Помер Анатолій Верпохівський. Залишив 2 малих дітей. Плаче жінка. Приказує 
мало» (№ 1110); «Погребище, 7 червня 1971 р. Вмерла 93-літня баба Сиротянка На-
талка Іванівна» (№ 1132). Цікаво, що в колекції Насті Присяжнюк маємо самозаписи 
голосінь за однією особою, почутих від різних людей (плач дружини за чоловіком, плач 
тещі за зятем, плач матері за сином (№ 1110, 1111, 1112) (№ 1144, 1145)). Інший тип 
самозаписів можна назвати авторським. Це, наприклад, голосіння за матір’ю із такою 
назвою: «Так мали приказувати дочки Марії Присяжнюк Фекла й Настя 23/ХІ 1915 
року» (№ 1100). Ще інший тип голосінь у колекції Н. Присяжнюк — це записи пере-
казаних голосінь, наприклад, № 1120 має назву «Сестра за Марікою Карлашною, 
6.ІІІ 1969 р.» і паспорт після тексту — «Переказала Тодоска Воловик 24.ІІІ 1969». Чет-
вертий тип — це голосіння почуті і записані на похороні, наприклад, № 1146: «Плаче 
сестра покійної Явдохи Василівни Сьомачки Ганна Обеснюк», після тексту коментар: 
«Записала на похороні Настя Присяжнюк. На кладовисько не ходила, там ще б більше 
почула» (див. також коментар до № 1099). Водночас виправлення і відмінності у по-
вторних записах перешкоджають нам вважати їх записами під час живого виконання.

У колекції Насті Присяжнюк представлені такі різновиди жанрової систе-
ми голосінь: похоронні, оказіональні, сороміцькі, пародійні голосіння. Увесь цей 
матеріал дає досить повне уявлення про функціонування тогочасної голосильної 
традиції на Поділлі. Записи Насті Присяжнюк містять багато виправлень, уточнень, 
які разом із повторними самозаписами голосіння за тією ж особою дають матеріал 
для дослідження принципів формування тексту голосіння в живому побутуванні.
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Для другого періоду фіксації голосінь (1913–1960-ті рр.) характерно те, що за-
писи все ще робили від руки. Збирачі фольклору звертали увагу на особливості говірки, 
ситуацію записування, фіксували коментарі виконавців, подавали точну паспортизацію 
записів. Розвиток фольклористичної науки зумовив виникнення нового феномена у 
фіксації цього жанру, а саме самозаписів голосінь. У цей період, особливо у 1920-х ро-
ках, фахівцями здійснено численні музичні фіксації голосінь у різних регіонах України.

Третій етап збирання голосінь — це час початку фіксації на магнітофонну 
плівку, від 1960-х років і до нашого часу. 

У другій половині 1960-х років і аж до 1981 року на Сумщині здійснював 
фіксацію музичного фольклору самовідданий записувач усної народної творчості, 
фольклорист, етномузиколог, педагог Валентин Дубравін. Серед його записів чима-
ло голосінь, які він називає тугами (№ 353–376, 617–627). Ці записи разом із за-
писами інших музичних жанрів Валентин Дубравін упорядкував у книгу «Обрядові 
пісні Слобожанщини (Сумський регіон)» (видана посмертно в Сумах у 2005 р.). Крім 
нотної розшифровки, точної паспортизації, подано також короткі коментарі голо-
сильниць, зафіксовано регіональну назву жанру «кукування» (№ 627).

У колекції Дубравіна знаходимо такі різновиди жанрової системи голосінь: 
похоронні, поминальні, оказіональні, пародійні голосіння. Серед записів 
привертає увагу голосіння за братами «Як під голод померли» (№ 362). Обсяг тексту, 
експресивність передачі переживань свідчать про те, що це, по суті, живе виконання 
поминального голосіння. Це найчисельніша збірка фіксації музичного виконання 
голосінь, здійснена в одному регіоні.

У другій половині 1960-х — на початку 1970-х років до запису усної народної 
творчості залучалися і студенти. Збереглися їхні записи голосінь поліської (№ 616, 
628) і наддніпрянської голосильної традиції (№ 377–385, 428). Це фіксації різної 
якості. Серед них привертають увагу записи п’яти голосінь із півдня Чернігівщини, 
здійснені Людмилою Жмакою, студенткою Ніжинського педагогічного інституту, в с. 
Поповичка Талалаївського р-ну від однієї виконавиці. Тексти містять майже весь набір 
традиційних для цього регіону мотивів (№ 381–385).

1970 року на Черкащині записував голосіння відомий український 
краєзнавець, фольклорист Вадим Мицик (№ 386–412). Він пропонує називати цей 
жанр тужіннями. Записи В. Мицика були опубліковані 2007 року (Дмитренко, с. 
124–150). Серед його фіксацій — похоронні, поминальні, оказіональні, рекрутські 
голосіння і, зокрема, запис живого виконання голосіння за онукою (№ 407).

Із 1972 року в архіві ІМФЕ зберігаються ще кілька самозаписів голосінь. Це 
фіксації Олександри Отісько зі с. Довгалівка Миргородського р-ну на Полтавщині 
(№ 413–427). Серед них —запис двох пародійних і одного рекрутського голосіння.

У 1975–1977 роках на Львівщині чотири голосіння записали Михайло Мишанич 
та інші працівники Львівської консерваторії (№ 840–843). Ці фіксації подано у рукопис-
ному збірнику: Мишанич М. Народна вокальна творчість Львівщини. — Ч. 1. — Кн. 1. 
Мелодії. / Систематизація та заг. ред. Б. Луканюка. — Львів, 1985. Він зберігається в архіві 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



24

Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при кафедрі музичної 
фольклористики Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка.

1979 року три голосіння, разом із нотною фіксацією, здійснив український 
композитор Олександр Щетинський на Харківщині (№ 429–431).

Із Волині маємо два записи Олексія Ошуркевича, 1971-го і 1983-го років (№ 630, 
631), у с. Ратне Ратнівського р-ну і в с. Ветли Любешівського р-ну Волинської обл.

Особливо плідними на записи голосінь були 1980-ті роки. Із цього часу маємо 
фіксації текстів усіх чотирьох голосильних традицій. На Полтавщині у 1986 р. за-
писала голосіння за сестрою Тетяна Шевчук (№ 432). Із Буковини маємо сім текстів 
голосінь, зібраних Григорієм Дем’яном (№ 1181–1187). Серед них — фіксація жи-
вого виконання похоронного голосіння, 25 червня 1983 р., (№ 1181) і поминальних 
голосінь на цвинтарі в поминальні дні на Зелену неділю, 10 червня 1984 р., в с. Ве-
ренчанка Заставнівського р-ну Чернівецької обл. (№ 1185–1187). 1982–1983 року 
Григорій Васильович зробив записи і на Львівщині у Дрогобицькому і Сколівському 
р-нах (№ 858–864). У цій колекції маємо запис живого оплакування доньки, зробле-
ний 5 березня 1975 р. (№ 862). Записувач передав усі вигуки, текст містить коментарі 
про особливості виконання плачу. Це перша фіксація живого виконання голосіння 
на магнітофонну стрічку.

1983 року у Сколівському р-ні Львівської обл. 14 досить довгих голосінь за-
писав Василь Сокіл (№ 844–857). Кілька текстів (№ 844–850) були опубліковані у 
виданні «Фольклорні матеріали з отчого краю. Зібрали В. Сокіл та Г. Сокіл» (Львів, 
1998). Усі тексти подано віршем із коментарями інформаторів.

Усе ж найбільше голосінь у той час було зафіксовано на Поліссі. До 
Чорнобильської трагедії тут кілька років плідно працювала експедиція Інституту 
слов’янознавства та балканістики РАН під керівництвом дослідника слов’янської 
народної культури, засновника російської етнолінгвістичної школи академіка 
М. І. Толстого. Сьогодні записи голосінь експедиції зберігаються в Поліському 
архіві відділу етнолінгвістики і фольклору Інституту слов’янознавства Російської 
академії наук у Москві (№ 632–665). Серед них — фіксації Світлани Толстої (№ 632– 
633, 635), яка чи не першою записала і проаналізувала метафоричні форми 
голосінь, зокрема в оказіональному обряді викликання дощу (див. коментар до 
№ 634–635).

Голосіння записувала Валентина Іванівна Харитонова, яка є автором 
кандидатської дисертації про східнослов’янські голосіння «Восточнославянская 
причеть (проблемы поэтики, типологии и генезиса жанра)». На українському Поліссі 
їй вдалося зафіксувати голосіння у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. 
(№ 636–664). Серед них — оказіональні голосіння через відхід записувача (№ 657, 
658, 660). Нагадаємо, що голосіння за записувачем вперше зафіксував Павло Гнідич 
на Полтавщині 1914 року (див. № 230).

У колекції Поліського архіву міститься також одне пародійне голосіння, 
зафіксоване О. Золотарьовою на Житомирщині (№ 665).
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Із 1982–1984 років маємо два записи голосінь етномузиколога Анатолія 
Іваницького (№ 666–667). Одне з них — оказіональне голосіння за коровою 
(№ 667).

У 1982–1987 роках записи живого виконання чотирьох поминальних голосінь 
на Трійцю записали у с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл. Сте-
пан Шевчук і Сергій Лейчук (№ 668–671). Це перша фіксація живого виконан-
ня поминальних голосінь у цьому селі, яке неодноразово викликало зацікавлення 
фольклористів.

Десять років збирацькій роботі на Поліссі (1982–1992) присвятила Валенти-
на Конобродська. Підсумком її праці стала монографія «Поліський поховальний і 
поминальні обряди. Т. 1. Етнолінгвістичні студії» (Житомир, 2007). Тут опубліковано 
чимало голосінь з українського Полісся, записаних у Волинській, Рівненській, 
Житомирській областях (№ 672–685).

У 1990-х роках Полісся далі привертає дослідницьку увагу науковців. У цей 
час голосіння записували Микола Корзонюк (№ 686), Ірина Клименко (запис із 
транскрипцією Юрія Рибака) (№ 687), Ірина Коваль-Фучило (№ 688–698), Степан 
Шевчук і В. Сидорук (№ 700–703). Найціннішою серед записів голосінь, здійснених 
на Поліссі в цей час, є фіксація живого виконання голосіння на похороні, яку вда-
лося зробити Надії Ковальчук у 1998 р. у с. Озерськ Дубровицького р-ну Рівненської 
обл. (№ 699, див. також запис на компакт-диску).

1991 року в ІМФЕ був підготований до друку збірник голосінь, який мав вийти 
у серії «Українська народна творчість». Упорядник цього тому — С. В. Мишанич. На 
жаль, це видання так і не було опубліковане. Воно зберігається в НАРФ ІМФЕ (фонд 
14-2, од. зб. 472, 695 арк.). Ця праця має типову для видань зазначеної серії структу-
ру. Відкриває том стаття «Від упорядника», де стисло зазначено основні попередні 
видання голосінь. Далі — розвідка С. В. Мишанича «Українські народні голосіння», 
присвячена аналізу досліджень про похоронний обряд, особливостей побутування 
українських голосінь, їхнього місця в системі уснопоетичних жанрів. Основну части-
ну становлять тексти голосінь, систематизовані за об’єктом оплакування: за дитиною 
(дочкою, сином, онукою, онуком); за матір’ю; за батьком; за чоловіком (жінкою); за 
сестрою, братом; за бабою, дідом, тіткою, вуйком (дядьком), свекрухою, ятрівкою, 
невісткою; за кумою, сусідкою, товаришкою; суспільно-побутові голосіння; 
жартівливі голосіння. Наступний розділ — «Мелодії» зазначено в змісті, але не пред-
ставлено в рукописі. Після цього — «Примітки. Додатки», де подано два фрагменти 
із праць Філарета Колесси про речитативні форми в українській народній поезії. У 
примітках, крім паспорта до кожного твору, наведено зауваження записувачів, що 
стосуються побутування голосінь. Завершує видання «Список умовних скорочень 
використаних джерел».

Праця Степана Мишанича — це певний підсумок наукового дослідження 
українських народних голосінь. Вона відображає едиційну практику фольклористичної 
науки того часу. Про коректуру текстів зазначено: «Тексти друкуються за нормами су-
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часного правопису зі збереженням окремих лексичних та синтаксичних норм» (арк. 
9). Голосіння подано і за першодруками, і за передруками; опущено назви голосінь, а 
також чимало текстів із різних видань, зокрема ті, що не вписувалися у систематизацію 
тому. Так, із колекції Федора Коломийченка не подано голосінь за братовою, све-
крухою, із збірки Павла Гнідича не залучено зразка «невдалого» голосіння, опущено 
багато пародійних і зовсім немає сороміцьких голосінь. Важливо зазначити, що три 
тексти пародійних голосінь і один текст за поганим чоловіком були залучені упоряд-
ником, але вилучені редактором тому (арк. 590–593). 

У 1999 р. авторові цієї студії вдалося записати голосіння у рідному селі своєї 
матері — Малі Мокряни Мостиського р-ну Львівської обл. (№ 865–872), зокрема 
кілька довгих голосінь від обдарованої виконавиці Войтик Теофілії Іванівни, 1944 р.н. 
Два голосіння я записала від своєї бабусі Слоцької Єви Іванівни, 1924 р.н., у цьому 
ж селі. Пригадую, що почуте мною ще в дитинстві голосіння на похоронні її сестри 
дуже вразило мене, я спитала матері: «Чому баба співає?» Це надалі у студентські 
роки зумовило моє наукове зацікавлення цим жанром.

Із 2000-х років маємо записи пародійних голосінь на Львівщині, які зафіксувала 
музикознавець із Дрогобича Лідія Федоронько (№ 873–875); два голосіння в цьому 
ж регіоні записали львівські фольклористи Ірина Довгалюк і Андрій Вовчак під час 
студентської експедиції (№ 876–877). 2001 року чотири голосіння записала Оксана 
Кузьменко на Буковині (№ 1188–1191). Із Поділля маємо шість студентських записів 
2009 року (№ 1192–1197).

У НАРФ ІМФЕ зберігаються нерозшифровані записи голосінь, здійснені О. Брі-
циною і Н. Кононенко на Полтавщині й Київщині (ф. 14-5, од. зб. 549, 552, 553).

У цей час далі триває записування голосінь на Поліссі. Тут маємо записи Раїси 
Цапун, 2003 р. (№ 708), Зої Босик, 2008 р. (№ 709–717), Юрія Рибака і Андрія Вовчака, 
2010 р. (№ 739–740, див. також запис на компакт-диску; живе виконання поминаль-
них голосінь у Сварицевичах).

На Сумщині записала голосіння музикознавець Олена Богданова (1994–2002) 
(№ 705-707, див. також запис на компакт-диску).

2007 року Микола Дмитренко у виданні «Голосіння, тужіння, плачі» 
опублікував частину самозаписів голосінь Насті Присяжнюк (51 текст) і записи Ва-
дима Мицика на Черкащині (25 номерів).

2008 року нами записано голосіння на Закарпатті в Міжгірському і Воловецькому 
р-нах (№ 878–893). Ці записи, як і наступні, подано з коментарями інформаторів, опи-
сом голосильної традиції краю. Голосіння подано в контексті інтерв’ю, з максималь-
ною увагою до ситуації записування, коли відповідь інформатора залежить від питання 
дослідника. Це стосується також наших фіксацій на Полтавщині, 2002 р. (№ 433–453), а 
особливо 2012 р. (№ 489–504), на Сумщині, 2008 р. (№ 718–738), на Дніпропетровщині, 
2011 р. (№ 454–470), Херсонщині 2011 р. (№ 471–474), Кіровоградщині, 2012 р. (№ 482–
488), Косівщині, 2012 р. (№ 1198–1219). 2012 року кілька цікавих записів голосінь на 
Полтавщині вдалося зафіксувати Марині Курінній (№ 475–481).
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У 2010-му і 2011 роках під час експедиції на Чернігівщині (№ 741–781) нам вда-
лося зробити повторні записи від Новак Людмили, 1936 р. н., у с. Велика Кошелівка 
Ніжинського р-ну Чернігівської обл. (№ 782–781).

Серед власних записів особливо цінними вважаємо голосіння, записані у Сва-
рицевичах 2011 року під час живого виконання поминальних голосінь (№ 782–794). 
Серед них особливу увагу привертає голосіння матері за сином і донькою, які помер-
ли з інтервалом у місяць (№ 792, див. також запис на компакт-диску). Під час вико-
нання авторка цих рядків стояла біля голосильниці весь час, поки вона оплакувала 
дітей, і співпереживала з нею, співчувала їй разом із усіма присутніми, маючи змогу 
пересвідчитися, відчути весь трагізм, страждання, а водночас особливу ніжність, пев-
ну піднесеність, із якою мати виливала своє горе. Це воістину незабутні відчуття, які 
не залишають байдужим нікого. Стають зрозумілими численні репліки інформаторів 
про те, що та й та так гарно голосила. Сподіваємося, що цей жанр дослідники усної 
народної творчості матимуть змогу фіксувати й надалі.

*  *  *
Фіксація польового матеріалу, про яку йшлося на початку цієї статті, важлива не 

лише як основне джерело поповнення фольклорних записів, збагачення архівів, збо-
ру матеріалу до друкованих видань, — вона необхідна передусім самому дослідникові, 
який прагне збагнути природу того чи іншого явища народної традиційної культури. 
Лише робота із носіями традиції, а саме інтерв’ю з ними, записи фольклорних текстів 
у живому побутуванні, дають достовірний науковий матеріал, а згодом підстави ро-
бити обґрунтовані дослідницькі гіпотези і висновки. Це твердження стосується усіх 
жанрів фольклору, а насамперед голосінь, жанру, для виникнення якого в кожному 
випадку однаково важлива і традиція оплакування, й індивідуальні творчі здібності 
голосильниці. Розмаїття форм побутування голосінь, різні едиційні підходи до 
подачі цього жанру, специфіка записування замовних голосінь і голосінь у живому 
побутуванні змусили нас переглянути традиційні підходи до систематизації цього 
жанру. Перший принциповий момент, відповідно до якого формувалась запропоно-
вана в цьому виданні систематизація, стосується контексту фіксування голосіння. 
Отже, усі подані тут тексти діляться на дві групи — записані на замовлення слухача 
і зафіксовані в живому побутуванні. Цей поділ відображено у змісті: поруч із назва-
ми голосінь другого типу в дужках зазначено живе виконання (надалі такі голосіння 
називатимемо живими голосіннями). Таких текстів значно менше, аніж тих, що на-
лежать до першої групи. Вони суттєво відрізняються від текстів, записаних на за-
мовлення, так званих замовних голосінь, тих, які складено на прохання записувача.

Зупинимося спершу на аналізі замовних голосінь. Ці тексти можна умовно 
поділити на три основні групи.

1. Голосильниця виконує короткий текст, типовий для її регіону, подекуди вона 
навіть не уточнює, за ким саме це голосіння, позаяк передусім намагається предста-
вити типізований, узагальнений зразок, який більше схожий на реєстр характерних 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



28

для регіону мотивів. Такими є голосіння № 294, 644, 645, 737, 802, 874. Для прикладу 
наведемо два тексти:

  О куди ж ти підеш,
  Та куди ж ти й полинеш?
  О чого ж ти захотіла собі хатку
  Та смутну й невеселу.
  Та там і соловейко не щебече,
  Там і зозуля не кує  (див. № 294, записано 1938 року на Полтавщині).

   * * *

  Ріднесенькі мої, 
  Золотесенькі мої,
  Нашо ж ви нас бросили... (див. № 737, записано 2008 року на Сумщині).

Хоча цих текстів небагато, все ж вони досить промовисто показують суть 
голосіння, виголошеного на чиєсь прохання, загалом. Запитання “Як у вас голо-
сять?” вимагає від респондента навести певну модель, схему, яка б відобразила вла-
стивий тому чи тому регіону “словник” мотивів. 

Близькими до таких голосінь є замовні голосіння, у назві або в тексті яких 
зазначено, що це голосіння за матір’ю або за батьком, за сестрою або за братом, за 
сином або за донькою. Такими є тексти № 181, 904, 1026:

Си’нку мій (чи до’нько моя’ — як там вже зветься), голу’бчику мій (голу’бочка моя),
Хто ж тебе’ там бу’де глядї’ти? (див. № 1026, записано 1904–1910 рр. в м. Паволоч).

Перелік номерів таких текстів можна було б легко збільшити, якщо зважати на 
типові коментарі інформаторів на зразок: так само голосять за батьком, так само — за се-
строю тощо. Ось фрагмент із інтерв’ю, записаного Григорієм Дем’яном після голосіння за 
сестрою на Львівщині 1983 року: «А за братом як голосять?» — «Так само, тільки «Брат-
чику мій ріднесенький»» (див. коментар до № 863). Схожі репліки нам доводилося чути 
неодноразово під час польових записів (див, зокрема, № 481).

До цієї ж групи належать також замовні голосіння, що були записані у відповідь 
на запитання фольклориста, сформульоване приблизно так: як у вас голосять за 
матір’ю, а як голосять за дитиною, за чоловіком тощо.

На таке прохання обдарована голосильниця знову ж таки виголошує текст, який 
є типовим для її регіону, однак він, як правило, значно довший, ніж той, з якого ми по-
чинали характеристику цієї групи голосінь.

2. Другий тип замовних голосінь — це тексти, зафіксовані як відповідь на пи-
тання записувача, сформульоване так: як ви голосили за своєю матір’ю, за своїм 
чоловіком тощо. Відповідями на такі питання найчастіше стають короткі тексти, 
у яких відображено кілька ключових реплік, що звучали на похороні в контексті 
живого оплакування. Дуже часто продовжити замовне голосіння інформаторові 
заважає плач, спричинений важкими спогадами від втрати близької людини (див. 
№ 847, 848). Однак саме завдяки такій моделі опитування нам пощастило записати 
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кілька довгих голосінь на Херсонщині, Чернігівщині і Львівщині (див. № 471, 756, 
758, 869, 870). Такі тексти близькі до живого виконання.

3. Третій тип замовних голосінь — це переказ інформатором почутих раніше на 
похороні голосінь. Це короткі тексти, які містять репліки, що свого часу найбільше 
вразили інформатора. Таким є голосіння за донькою, № 456:

— Тетяна Миколаївна як вийшла, як оце Юлю винесли, то вона каже:
  Люди мої добрі! Поможіть мені доцю піднять,
  Я стану перед вами на коліна! (записано 2011 року на Дніпропетровщині).

Ось фрагмент переказаного на замовлення голосіння за сином:

— Треба ж! Такий уже на женєніє син. Вона й тепер плаче. Вже п’ятий год. Це не 
дай Бог хавать, да ще й дітей — лучче самому попереду вмерти, шоб не бачить і не чуть! 
Дєті єсть дєті. /…/

Она казала [на похороні]:
  Такого дуба зваліло.
  Нашо ж ти мене такую каліку покинув,
  Ти б вже з собою узяв би.
  Забери мене з собою (див. № 750, записано 2010 року на Чернігівщині).

Подекуди це зразки невдалих голосінь, що їх негативно оцінювали наші 
інформатори:

— Ви знаєте шо, я хочу сказати одне. Єсть такі люди, як вмерла людина, то… 
балакає, що попало. А мені неприємно, що вона:

  Ой, да я ж тобі плаття нове купила,
  Я ж тобі те…
Невже людина може жаліть матір, чи там когось рідного, і в такі мінути думать про 

якесь плаття. Такі люди не кричать. То ж кричить душа, і всякі балакать слова… А єсть 
люди — на публіку (див. № 755, записано 2010 року на Чернігівщині).

Ще однією обов’язковою ознакою замовних голосінь є численні коментарі 
інформатора, які пояснюють певні фрази із тексту, тобто голосильниця тлумачить 
записувачеві, чому вона казала саме так. Живі голосіння також містять коментарі, 
проте це вже слова записувача, який пояснює, що він бачить під час фіксації тексту 
(див., наприклад, № 254, 862, 792). Принциповою відмінністю живих голосінь є те, 
що вони часто не вписуються в жодну класифікацію, запропоновану упорядниками 
збірників голосінь. Наприклад, голосіння за чоловіками і синами (№ 405), голосіння 
за однокласником сина (№ 749), голосіння за сином і донькою (№ 792), голосіння 
за чоловіком і його першою дружиною (№ 791), голосіння за донькою, що вмирає 
(№ 1083). Зрештою, таких текстів чимало і серед замовних голосінь, що належать до 
другого типу, наприклад: голосіння за чоловіком сестри (№ 749), голосіння за свахою 
(№ 1141), голосіння за зятем (№ 1150), не кажучи вже про оказіональні голосіння, 
як-от голосіння за коровою (№ 667), голосіння за хатою (№ 484), чи про метафоричні 
форми голосінь в обрядах викликання дощу (№ 634, 635). 
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Основною відмінною рисою живих голосінь є їх прив’язаність до конкретної 
особи, а це зумовлює розвиток у тексті епічних мотивів про життя адресата голосіння. 
Особливий психоемоційний стан голосильниці, жаль за померлим, дає змогу склада-
ти і виголошувати досить довгі тексти голосінь, особливо, якщо втрата дуже болісна. 
Саме таким є голосіння № 792, записане нами 2011 року у Сварицевичах від Швайко 
Марії Степанівни, 1949 р.н. Для живих голосінь характерні численні звертання до по-
мерлого, повтори, наявність мотивів, спричинених подіями, що відбуваються під час 
похорону (наприклад, прихід друзів, родичів).

Усі ці міркування змусили нас шукати нові принципи укладання збірника 
голосінь, а не дотримуватися звичного поділу за об’єктом оплакування. Першим 
сигналом, який змусив нас переглянути традиційну схему впорядкування голосінь у 
збірниках, стало спостереження, що голосіння за матір’ю, записане на Полтавщині, 
значно більше схоже до голосіння за батьком із цього ж регіону, аніж до голосіння за 
матір’ю, записаного, скажімо, на Львівщині. Особливо це стосується текстів, записа-
них на замовлення, насамперед тих, що належать до першого і другого типу із зазна-
чених вище типів замовних голосінь. Відтак за класифікаційною логікою доречніше 
було б усе ж об’єднувати більш схожі між собою тексти. Подібність ця зумовлена 
наявністю в текстах із одного регіону тих самих мотивів, усталених формул. Між 
іншим, такого ж висновку дійшов свого часу Іларіон Свєнціцький: «Розвій поодино-
ких мотивів не всюди оріґінальний. Замітно се вже по части в ґрупах голосінь з одної 
місцевости. Але в них переважає радше спільна внішня форма, або яка частійше 
уживана фраза, що очевидно стала свого роду характерною рисою — так сказати б 
каноном голосінь сеї місцевости» (Свєнціцький, с. 16). Саме це міркування зумо-
вило розташування матеріалу за «ґеоґрафічним розкладом», а вже у межах основних 
розділів за об’єктом оплакування: «Посеред сих відділів [за об’єктом оплакування. 
— І. К-Ф.] заховуємо порядок ґеоґрафічного розкладу українських земель від за-
ходу на схід. Провідною гадкою такого укладу було — виказати язиково-поетичну 
звязь однородних голосінь даної місцевости; тим більше, що при такім укладі лекше 
прослідити їх звязь із голосіннями сусідніх племен» (Свєнціцький, с. 2).

Здійснити географічний поділ Свєнціцькому завадила надто мала кількість 
текстів і різна представленість регіонів у його колекції. Так, він майже не володів 
матеріалом із Полісся, Закарпаття, Півдня України. І ще одна важлива обставина: ос-
новна частина записів, якими оперував І. Свєнціцький, була здійснена за короткий 
проміжок часу, тому дослідник не міг простежити ґенези мотивів у певних регіонах17.

Складність поділу за мотивами зумовлена нечіткістю таких маркерів, оскільки 
далеко не в кожному голосінні натрапляємо на типові мотиви, найчастіше в замов-
них текстах інформатор використовує два-три мотиви і припиняє голосити через 
важкі спомини про втрату. Крім цього, існують межові зони, наприклад, централь-

17 Про ареальний поділ східнослов’янського голосіння на підставі характеру наспіву, своєрідності складової структури 
вірша, специфіки акцентуації див.: Харитонова В. И. Типология восточнославянской причети // Балто-славянские эт-
нокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. — М., 1985. — С. 125–128.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Українські голосіння

31

на частина Чернігівської області, для яких характерні мотиви сусідніх голосильних 
традицій. Значно простіше виділити із усього масиву зафіксованих голосінь голосіння 
за матір’ю, за батьком, за сином і так далі. На перший погляд, усі голосіння схожі. 
Зрештою, саме така подібність і лежить в основі поняття “єдиної загальноукраїнської 
голосильної традиції”. Для усіх українських голосінь характерні мотиви опису домо-
вини як темної хати, звеличення померлого, прогнозування майбутньої важкої долі 
посиротілої родини, завчасного відходу померлого, прохання повернутися. Однак у 
різних регіонах вони набули різної вербалізації, десь вони постають як обов’язкові, а 
десь як факультативні, в одному регіоні вони розвинені, а в іншому натомість значно 
спрощені, якась локальна традиція їх використовує повсякчас, а інша – досить рідко 
тощо. Необхідно мати багато записів, а ще досить широку часову амплітуду фіксацій, 
щоб виокремити спільні риси й основні тенденції.

Увесь досліджений нами матеріал дає підстави поділити українську голосиль-
ну традицію на чотири основні типи:

• наддніпрянська;
• поліська;
• бойківсько-опільська;
• гуцульсько-подільська.
Підставою для такого поділу є, по-перше, наявність у тексті голосіння 

відповідних мотивів, їх специфічна вербалізація, популярність, характерна для 
регіону, і, по-друге, поширеність у регіоні певних різновидів жанру голосінь. 

Найбільш оригінальною є наддніпрянська голосильна традиція. Територіально 
вона охоплює південні райони Київської, Чернігівської, Сумської областей, Пол-
тавську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську області. 
Сюди також примикає і традиція Слобідської України (східна частина Сумської області, 
Харківська, Луганська, Донецька обл.). Це зумовлене тим, що свого часу (кін. XVII — 
XVIII ст.) Слобідську Україну, як і південь України, заселяли вихідці з Гетьманщини. 
Для цієї традиції характерно чимало мотивів, які трапляються саме на цій території і 
мало поширені, а то й зовсім відсутні в інших традиціях. Найбільш поетично довершені 
тексти записані на Полтавщині і півночі Чернігівщини наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. Голосінням із цього регіону притаманна особлива увага до мотиву запрошення в 
гості. Цей мотив наявний в усіх традиціях, але саме тут він набув найбільшого розвитку, 
став дуже популярним:

  Та видкиля жъ васъ, мій таточку, выглядать,
  Та видкиля васъ, мій таточку, вызырать?
  Чы васъ зъ поля,
  Чы васъ зъ моря,
  Чы зъ высокои горы,
  Чы зъ чужои чужыны?
  Та не идить, таточку, полямы, бо нижкы поколете,
  Та не идить, таточку, берегамы, бо потонете,
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  А идить, таточку, тимы дорожкамы, куды й мы идемо,
  Куды мы за вамы слизонькамы стежкы прыльемо.
  Та на якихъ васъ, таточку, святкахъ дожыдать,
  Колы задля васъ столы застылать?
  Чы на Риздвяныхъ святкахъ,
  Чы на Велыкодныхъ святкахъ,
  Чы на Святу недилоньку?
  На Риздвяныхъ святкахъ снижкы стежкы, дорожечкы позамитають,
  А на Велыкоднихъ святкахъ велыкимы водамы позалывае,
  А на Святу недилоньку спорышамы позаростають.
  А мы будемъ спорыши стругать,
  Та свого батенька въ гостонькы дожыдать (№ 31).

*  *  *
  Коли ж вас, матінко, дожидати:
  Чи к Різдву, чи к Великодню,
  Чи к Зеленій та неділоцці?
  Ок Різдву снігами позасипає,
  Ок Великодню водами позаливає,
  Ок Зеленій та неділоцці та травою позаростає (№ 261).

У сучасних записах цей мотив значно редукований, а то й зовсім забутий:
  Ой синочку та мій ріднесенький!
  Та коли ж ти до мене прийдеш,
  Та коли ж я й тебе побачу (№ 442).

Абсолютно наддніпрянським є мотив неможливості передачі померлому го-
стинця:

  Якый же я вамъ, таточку, поклонъ передамъ,
  Якый я вамъ, таточку, гостынець дамъ?
  Передамъ я булочку, то вона зацвите,
  Передамъ яблучко, то воно зогніе,
  Передамъ я бублычокъ, то винъ закотытьця,
  То такъ мое слово и мій гостинець до васъ, таточку, це дойдетьця (№ 43).

*  *  *
  Передала б я пістомечко — так не дойде,
  Передала б я поклінчик — так вітром понесе,
  Передала б я яблучко — так зогніє,
  Передала б я булочку — так зацвіте (№ 261).

У редукованому вигляді нам також вдалося зафіксувати цей мотив:

  Ой Боже!
  Та шо ж це за закон?
  Кругом можна і письмо писать,
  А шо ж таке, шо не можна на той світ і письма написать (№ 489).

Лише на Наддніпрянщині зафіксовано мотив якісної зміни оселі, яку покинув 
померлий. Тут цей мотив набув ознак вербальної константи, кліше:
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  Та и ти сины, и та хата,
  Такъ у хати не та правда;
  Та и та хата, и та стриха,
  Та у хати не та утиха (№ 51).

    *  *  *
  Шо пиду’ въ хату,
  Та’ жъ ха’та — та не та’ пра’вда,
  Та ти’ жъ поро’гы — та не ты’ й розгово’ры.
  Та въ ха’ти,
  Та’ въ ха’ти й та’ пичъ — та не та’ ри’чъ!.. (№ 137)

    *  *  *
  То’й же двиръ — та не то’й погови’ръ…
  Ти’ жъ воро’та — та не та’ охо’та.
  Хто’ жъ мене бу’де выряжа’ты?
  Та хто’ жъ мене бу’де зострича’ты?
  Шо пиду’ въ хату,
  Та’ жъ ха’та — та не та’ пра’вда,
  Та ти’ жъ поро’гы — та не ты’ й розгово’ры
  Та въ ха’ти й та’ й пи’чъ — та не та’ ри’чъ!.. (№ 139).

Ще одним оригінальним наддніпрянським мотивом є пошук малярів і крамарів 
з метою повернення матері чи батька:

  Да де жъ тыйи моляры, що малюють матеры?
  Да де жъ тыйи кромары, шо продають матеры?
  Да де жъ тыйи ярморки’, що продаюця матерки? (№ 164).

    *  *  *
  Та якби ж ті були купці,
  Що продавали отці,
  Та я б грошей заробила,
  Та собі отця купила,
  Та якби ж ті були крамарі,
  Що продавали матері,
  То я б грошей заробила,
  Та собі матінку купила (№ 307).

Аналізований мотив характерний насамперед для голосінь за батьками, проте 
завдяки своїй популярності він потрапляє і в голосіння за чоловіком: 

  Мои диточкы,
  Що вы будете робыть безъ батька?
  Та вже жъ его ни купыте, ни заслужыте.
  Нема тихъ крамаривъ, щобъ продавалы батькивъ (№ 79).

Цей мотив відомий і в українській пісенній традиції, проте саме в голосіннях він 
зафіксований тільки на Наддніпрянщині. Ще один суто наддніпрянський голосиль-
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ний мотив, по суті словесне кліше, яке збереглося до нашого часу, — неможливість 
заміни батька і матері родичами:

  У титкы свои диткы та не прыймуть сыриткы (№ 122).
    *  *  *

  Та як же важко сиротою:
  Дядько — не батько,
  А в тітки — свої дітки (№ 446).
Поліська голосильна традиція поширена у Волинській, Рівненській, 

Житомирській областях, на півночі Київської, Чернігівської, Сумської областей. 
Оригінальним мотивом цієї традиції є пошук і впізнавання померлого, який може 
повернутися до своєї оселі в іншому вигляді, насамперед пташкою. Загалом такий 
мотив іноді трапляється і в інших голосильних традиціях, але особливого розвитку, 
популярності він набув саме на Поліссі і зберігся тут до нашого часу:

  И просить же вы,
  Прохайте и прымечайте же вы, мойи сестрыци, у своюй матюнки,
  И познавайте йіи по похудоньци и по прырудоньци (№ 509).

    *  *  *
  І якъ ти прилітатемешъ:
  Чи соловеечкомъ, чи горобеечкомъ?
  І на которой ти груші сідатимешъ,
  До я вийду тебе познавати (№ 523).
    *  *  *
  Ныдэ’ я тэбэ нэ побачу, 
  Ныдэ я тыбэ ны познаю (№ 547).
    *  *  *
  Да я тебе, мамонько, шукатиму,
  Да я тебе, утінко, й познаватиму,
  Да негде й не познаю.
  Я ж буду заглядати по всіх куточках,
  Чи не лежить де моя матіночка,
  Чи не лежить де моя утюночка (№ 594).
    *  *  *
  Стрічайте, виглядайте мого синочка
  І пізнавайте (№ 757).
    *  *  *
  Стрічайте!
  Ось іде ваш синочок.
  Стрічайте, пізнавайте, розпитуйте (№ 771).
Популярним мотивом поліської голосильної традиції, який зберігся до нашо-

го часу, є перелік сільськогосподарських робіт, що не виконані через смерть, насам-
перед, чоловіка чи батька:

  Охъ твоє полє нє оранэ, твоя ніва нє вубрана!
  Хто жъ будє ту роботу робіть? (№ 539).
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    *  *  *
  Мій же косяру.
  Хто ж мині буде косити,
  Хто ж мині буде гурати?
  Де ж я гуралника найду.
  Де ж я кусяра найду? (№ 687).

    *  *  *
  Мій же ж косяру,
  Наше ж сенокоси не косяні,
  Наші ж полі не роблюні /…/
  Устань, бо ж сіно некосяне,
  Поле не обробляне,
   Бульба ж не обігнана.
  Усі ж полі наші заростают,
  А ти ж був добрий хазяїн,
  У нас всігда ж були сенокоси покосюні,
  Поуля ж оброблюні,
  Було все чисто й добре (№ 791).

Бойківсько-опільська голосильна традиція функціонує у Львівській області, на 
півночі Закарпатської та Івано-Франківської областей. Домінуючий її мотив уславлен-
ня померлого — об’єктивізується в повсякчасному виголошенні довгого переліку робіт, 
що їх виконував померлий за життя, а також постійному акцентуванні на його втомі:

  То ж то ти ся положив, то ж то ти ся наробив!
  Хто нам робитоньки буде, хто нам помагатоньки буде?
  А ти то зі сходом сонця в поле без їдла пішов, голодний працював (№ 806).

    *  *  *
  Ой шо ми маймо робити,
  Та з ким я буду свої діти лишєла,
  Та кого ж я сі буду всього питала,
  Та ви нам так помагали…
  Мої рученьки,
  Та ви так на нас робили (№ 868).
    *  *  *
  Мой золотенькі руки,
  Що ви сі наробили,
  Кілько ви нас нагодували (№ 843).

Саме в межах цієї традиції симптоматично часто натрапляємо на моти-
ви, які описують звичну акціональну конкретику похоронного ритуалу (як от за-
копування померлого в землю), до того ж такі мотиви “виписані” тут в особливій 
натуралістичній манері:

  Таке лїто гріє, а вас будут в сиру земленьку класти.
  Та вас там під сиру земленьку сховают (№ 796).
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    *  *  *
  Ой де ви ся вибираєте, в котрую сторонойку,
  Під сиру землейку, під зелену муравочку! (№ 809).

    *  *  *
  Ой як ви там будити лижатойки, в ті сирі землейцї? (№ 811).

    *  *  *
  Де ваші кüстки будуть у гробі лежати? (№ 838).

    *  *  *
  Приб’ют твої оченька глинов та й не увидиш сонічка… (№ 839).

    *  *  *
  Я того ся ни сподівала,
  Що ты так скоро йдеш в сыру землицю гнити (№ 853).

    *  *  *
  Весна йде, трава росте,
  А ти такий молодий йдеш в землю гнити! (№ 877).

Гуцульсько-подільська голосильна традиція поширена в Івано-Франківській, 
Чернівецькій, Вінницькій областях, на півдні Тернопільської, Хмельницької і на півночі 
Одеської області. Для цієї традиції характерна увага до трагізму ситуації втрати близької 
людини, тут особливо поширені мотиви зображення нещасливого майбутнього сиріт:

  Дїти дрібні, як дрібна полова,
  Я сама нещьислива удова.
  (Імя) мій золотий, мій дорогий,
  Шо ти тепер наробив?
  Ти пішов, а дїти-с минї полишив.
  Нима кому нї дїти годувати,
  Нї у місто піти, нї принести,
  Нї дати, нї взьити, нї привести.
  Ти мене удову саму полишив (№ 895).

    *  *  *
  При’йди мачуха, буди нас убивати!
  Підут неньо до коршми пити,
  А нас лишут дома голодних.
  У неня дїти другоє жінки будут милїщі, як ми.
  Неньо прийдут пянї, будут нас вночи розгоняти,
  А дутий другоє любовати (№ 1018).

    *  *  *
  Дєдику, дєдику, на кого ви нас полишєли?
  Шо ми самі будем такі малї робити?
  Хто на нас буде робити,
  Хто нас буде годувати,
  Хто на нас буде сї старати,
  Як ви вмерли тай нас лишили?
  Боже, шо ми будем робити такі біднї типер та нищісливі (№ 1033).
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    *  *  *
  А тепер діток покинула.
  А хто ж їх виховає,
  А хто до розуму доведе?
  А буде мачуха кулаки стовкати над твоїми синочками (№ 1097).

У гуцульсько-подільській голосильній традиції винятково популярний мо-
тив вшанування сліду померлого. Він наявний і в інших регіонах, але саме тут на-
був найбільшого розвитку, має чимало варіантів і зберігся до нашого часу:

  Станьте, мамко, станьте,
  Та походїт по своїм подвіречку,
  Та наробіт нам слїдочків!
  Ми будем ті слїдочки збирати,
  Будем васильчиками їх обтикати
  Та по тих слїдочках вас, мамко, будем пізнавати (№ 1015).
    *  *  *
  Устаньти, мамко, подивїтси:
  На зиленї травичкі ваші слїдочки заростают (№ 1018).
    *  *  *
  А як ми тебе будем забувати,
  А ми твоїх слідочків шукати — й не найдемо (№ 1143).

    *  *  *
  Мамочко моя, устань, устань
  Та нароби мені слідочків (№ 1181).

    *  *  *
  Встань, мій татку, встань,
  Та нароби мені слідочків коло хати,
  А я буду ходити та ці слідочки буду збирати,
  Та їх буду в білий папірчик завивати,
  Та їх буду коло душі носити.
  Нароби слідочків, би я їх споминала,
  А я буду ходити та й буду приклякати
  Та й ці слідочки буду цілувати,
  Та й вас буду згадувати, мій татку (№ 1191).

Крім специфічних мотивів, існує ще одна важлива ознака, за якою ми виділили 
чотири голосильні традиції. Йдеться про поширеність у регіоні певних різновидів 
жанрової системи голосінь. І тут найбільш показовою є гуцульсько-подільська 
традиція, оскільки саме на цій території були дуже популярні, а відтак збереглися до 
нашого часу, сороміцькі голосіння, які майже відсутні в інших традиціях і трапля-
ються лише в межових зонах. Важливо, що тут маємо різні варіанти і варіації цього 
жанрового різновиду:

  Хадзяїну мій, голубе мій!
  Яєчка лежат, табачка стоїт,
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  Кінчик в вікно заглядає.
  Ой хадзяїну мій,
  Хто ж тим кінчиком буде робити,
  А хто ж ти яєчка буде їсти,
  А хто ж ту табачку буде нюхати? (№ 1076).

    *  *  *
  І таба’чка стô’їт,
  І яє’чка лижа’т,
  І ко’ник у вікно’ ди’віця (№ 1079).

    *  *  *
  Ой жура моя, жура,
  Лишилася дзюра,
  Ти казав, шо залатаєш,
  Ти таку роздерту лишаєш (№ 1202).
    *  *  *
  Чо ти мене лишив,
  Єйці на полици,
  Ти на лавици (№ 1206).

    *  *  *
  Ти любив яйця їсти і пити,
  Як ти тими своїми єйцима сі розпорідив? (№ 1212).

    *  *  *
  Ой Боже, Боже,
  Янтоську, Янтоську,
  То-с ми садив — ззаду, спереду (№ 1219).

У наддніпрянській голосильній традиції дуже поширені пародійні голосіння. 
Цей різновид голосінь відомий і в інших традиціях, але саме на цій території 
зафіксовано найбільше його варіантів. Найвідомішими є два типи пародійних 
голосінь — за чоловіком і за тещею (див. № 4, 134, 135, 297, 374, 424, 493, 496). Саме 
тут їх записано чимало і були зафіксовані вони раніше, аніж в інших традиціях. Ось 
найтиповіший варіант пародійного голосіння за чоловіком:

  Ой тужу’ жъ я тужу’
  По чужо’му му’жу.
  Тай такы’ й не д’рно,
  За чорне’ньке ру’но (№ 149).

Пародійні голосіння за тещею, крім Наддніпрянщини, відомі також на Поліссі 
(№ 567) і Поділлі (№ 1109), але це поодинокі записи, водночас на Наддніпрянщині 
пародійні голосіння за тещею пам’ятають до нашого часу:

  Ой тещо ж, тещо, та ти жінчина ж мати!
  Та куди ж ти йдеш, та чого ж ти з собою дочки ж не береш?
  Та то ж ви, було, сами масло їсте, а мені сколо’тинки даєте’! /…/
  Та ти ж мене як рідного любила,
  Та було, шо ти ж днями і не била,

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Українські голосіння

39

  Ти ж мене поїла, годувала,
  Та було, шо вечерять давала (№ 496).

Саме на Наддніпрянщині зафіксоване пародійне голосіння за кумою (№ 359). 
Між пародійними і сороміцькими голосіннями існує принципова різниця: перші 
висміюють нещирий жаль за померлим, а другі — невмілий плач голосильниці.

Метафоричні форми голосінь в українській традиції зафіксовані лише на 
Поліссі в оказіональних обрядах знищення тарганів і викликання дощу (див. № 634, 
635). Водночас саме в цьому регіоні нам вдалося зафіксувати вірування про так зва-
ну негласну ложку: треба, щоб хоча б хтось голосив за померлим, тоді, якщо збе-
регти його ложку, то буде щастити в господарстві (див. коментар до № 769). У цих 
двох випадках маємо апеляцію до магічної функції голосіння. У першому випадку 
(голосіння за тарганом і раком) оплакування є метафорою похорону, який, за на-
родними уявленнями, допоможе досягти мети (відповідно: вивести тарганів і ви-
кликати дощ), а в другому випадку маємо наочну демонстрацію магічної функції 
голосіння, яка забезпечує успішне господарювання після втрати члена сім’ї. Схожих 
уявлень, пов’язаних із голосінням, в інших регіонах нам не вдалося зафіксувати.

Усі наведені вище міркування пояснюють поділ збірника на чотири основні 
розділи. У межах розділів матеріал розташований за хронологічним принципом. Це дає 
змогу дослідити динаміку  голосильного тексту, виявити зміни в текстотворенні голосінь 
(як-от: занепад чи редукція певних мотивів, виникнення нових мотивів і словесних фор-
мул), а також подати разом усі тексти, записані від певного носія традиції. Це дуже важ-
ливо, оскільки часто від однієї людини маємо записаних кілька текстів, і в одному за-
мовному голосінні інформатор не може використати всіх мотивів, характерних для його 
місцевості, а кілька текстів дають значно повнішу картину. Водночас можна простежити, 
які мотиви є постійними, наявними в кожному тексті, а які менш характерні. Для при-
кладу розглянемо записи Вадима Мицика із Черкащини від Насті Ступіної (див. № 388, 
389). У першому голосінні за батьком інформатор наводить мотив запрошення в гості:

  Мій татусю, мій старесеньккй,
  Та мій голубе сивесенький!
  Та прийдіть-прилиніть
  Та й мене до себе пригорніть (№ 388).

А в наступному голосінні за матір’ю цей мотив уже значно розлогіший:

  Дожидаю я вас, матінко, на Великдень у гості.
  Моя ненько, моя й рідненька,
  Не діждуся я вас в гості,
  Бо позаростали стежички, де ходили ваші ніжечки.
  На святу Коляду стежички закидає снігами,
  А на святий Великдень позаливає водами,
  На Зелену наділеньку позаростає травами (№ 389).

І в одному, і в другому голосіннях маємо мотив прохання померлого взяти го-
лосильницю до себе, але аргументація цього прохання різна: у голосінні за батьком 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



40

виконавиця каже, що вже «нажилась і нагорювалась», а в голосінні за матір’ю вона 
обіцяє на тому світі доглядати за нею:

  Мій таточку, мій голубе сивий,
  Miй орле сизокрилий,
  Та встаньте, та прийдіть,
  Та мене до себе заберіть.
  Бо вже я без вас нажилась і нагорювалась,
  І за свій вік наспотикалась (№ 388).
    *  *  *
  Моя мамочко рідненька,
  Розчепи свої ручечки,
  Забирай мене до себе докупочки.
  Та я ж буду, матінко, тамечки постіль перестиляти
  Та свою рідну матір доглядати (№ 389).

У голосінні за матір’ю наявний мотив смутної хати, якого немає в голосінні за 
батьком:

  Моя матусю, та яку ви собі смутну й невеселу хату забажали?
  Туди й вітер недовіє,
  Туди й сенце недогріє,
  А соловеєчко недощебече,
  А зозуленька недокує... (№ 398).

Водночас можемо стверджувати, що стилістика обох текстів дуже близька 
до пісенного фольклору, особливо це відчутно наприкінці голосіння за батьком, де 
маємо не типовий для цього жанру мотив перемивання костей померлого18. 

  А вас, мій таточку рідненький, і в могилі найду.
  Розкопаю я могилу до самої трунки, 
  Пазбираю з вас, мій таточку, до одної костки.
  Що я тії кості сльозами поперемиваю, 
  Шовковим платочком поперетираю,
  В вишневім садочку та й переховаю (№ 388).

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО,  
кандидат філологічних наук,  

науковий співробітник відділу фольклористики  
Інституту мистецтвознавства, фольклористики  

та етнології ім. М. Т. Рильського

18 Цей мотив добре відомий у піснях. Див.: Єфремова Л. Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 1. — К., 
2009. — С. 420–422.
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Записи Амвросія Метлинського, середина ХІХ ст.

1. Голосіння за дитиною
  Дытынко мое, галочко мое,
  Яблучко мое, сахарнее мое,
  Откотылося, отщепылося ты од мене!
Зап. А. Метлинський в м. Остер (нині Козелецький р-н Чернігівської обл.) в середині ХІХ ст.
Перша публікація: Метлинський, с. 292. Текст опубліковано в розділі «Песни житейские», 

підрозділ «Поминальные плачи и причитания»; надруковано віршем під назвою «Плач матери над 
дытыною». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 34. Надруковано віршем, № 4. Подано у розділі «І. За дітьми малими». 

2. Голосіння за матір’ю
  Моя матинко ридненька!
  Ой на що ж ты нас покыдаеш, сыриток?
  Ой видкиль нам тебе дожыдать, из якои стороны?
  Ой колы нам тебе сподиваться,
  Шоб нам ик тоби прыбраться?
  Чи к Риздву, чи к Велыкодню, чи к Свяій недили?
  Ик Риздву стежкы позамитае,
  К Велыкодню воды порозлывае!
  А к Святій недили травою позаростае,
  И николы тебе не сподиваться!
Зап. в Гадяцькому пов. Полтавської губ. наприкінці ХІХ ст.
Перша публікація: Метлинський, с. 292. Текст опубліковано в розділі «Песни житейские», 

підрозділ «Поминальные плачи и причитания»; надруковано віршем під назвою «Плач матери над 
дытыною». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 92. Надруковано віршем, № 183. Подано у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». 

3. Голосіння за матір’ю
  Ой ненько моя ридненька,
  Зозуленька! Сывая голубонько!

Наддніпрянська  
голосильна традиція
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  Нащо ты мене нещасну бросыла,
  Нащо ж ты мене, моя ненько, безщасну покынула?
  Чи я свое щастя в недилю проснидала,
  Чи я свое щастя в пьятныцю проспивала!..
  Моя доля безщасна, моя доля безталанна;
  Мынулася моя доля и воля без моеи ненькы ридненькои;
  Не стало моеи зозуленькы!
  Никому мене тепер пожаловаты,
  Никому тепер зо мною ласкового слова казаты.
  Встань, моя матинко!
  Встань, моя риднесенька!
  Прыкажы мыни, мамочко, що робыты?
  Мов слова ласкови,
  Мов слова прывитлыви!
  Не чуеш, моя родытелько,
  Не чуеш ты мене, моя риднесенька!
  Одходылы твои ниженькы,
  Одробылы твои рученькы,
  Оддывылысь твои оченькы.
  Не чуеш, моя ненько, прогнивалась?
  Занимилы твои губочкы,
  Заплющылысь твои оченькы,
  Закрипылысь твои реченькы!
  Що ж ты так крипко розгнивалась на мене, моя ненько,
  Що и не хочеш зо мною слова казаты?
  Що ж ты мыни, моя ненько, не казала,
  Як мыни горе гореваты?
  Що ж ты, моя ненько, не казала,
  Видкиль нам тебе выглядаты, из якои стороны,
  И колы нам тебе в гости ждаты?
  Чи к Риздву — снигом занесе!
  Чи к Велыкодню — водою залье!
  Чи к Святій недилоньци — травою заросте!
  Як не будеш к Мыколи — то не будеш николы!
  Так вси твои тропкы и дороженькы заростуть...
  Колы буде зозуля коваты,
  Я буду еи пытаты,
  Чи не бачыла моеи ненькы ридненькои?
  Скажы ій, зозуленько, як мни тошно,
  Як мни гирко без ненькы жыты!
  Хто завыдыть, той мене, сыротоньку, зобыдыть, — 
  А зозуленька не буде правды казаты!
  Ой ненько моя риднесенька!
  Нашо ты, моя ненько, безщасну мене покынула?
  Де ж, моя ненько, тепер мыни щастя шукаты?
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  Чи мое щастя в огни згорило,
  Чи в води потонуло,
  Чи мое щастя витром роздуло?

Зап. в Саратовській губ. наприкінці ХІХ ст.
Перша публікація: Метлинський, с. 292–293. Текст опубліковано в розділі «Песни житей-

ские», підрозділ «Поминальне плачи и причитания»; надруковано в рядок під назвою «Плач дочкы 
над могылою матери». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 103. Надруковано в рядок, № 214. Подано у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». 

Запис Олександра Терещенка, 1840-ві рр.

4. Пародійне голосіння за чоловіком

Жена весьма рада, что помер ея муж, она плачет по нем сквозь зубы, а плачет 
для того, чтобы не подумали, что она в самом деле рада его смерти:

  Ой мій чоловиче, мій голубчику!
  Ты жъ бувъ у мене хозяинъ:
  Коли була у тебе мирка пшена и мирка муки?
  Ты жъ було якъ наорешъ да насіишъ тыхъ кавунивъ,
  Да тыхъ гарбузивъ,
  Да тыхъ пречистыхъ дынь… дынь… дынь… дынь… динь…

А кума прійшла пидъ викно та каже: «Що ты кумо робишъ? Дурню, святе тило 
лежить на столи. Бачъ що затіяла!» — «А я з тоски, зъ печали, да въ голову зайшла, до 
вже и десятыхъ найшла. Отъ и кажу: кумо, поплачъ, сдилай милость, надъ моимъ чоло-
викомъ. Я дамъ тоби чорне руно, а мене кликали добры люди у свашки».

Ну добре, отъ и плаче:
  Тужу, тужу та по чужому мужу,
  Да не дармо — за чорное руно.
А кума прійшла съ дружками пидъ викно тай припива:

  Плачъ, плачъ, кумко, да не дармо.
  Дамъ тоби чорнее руно, гу, гу, гу, гу…»
Зап., ймовірно, в Полтавській губ. у 1840-х рр. 
Перша публікація: Терещенко А. Быт русского народа. — Ч. ІІІ, СПб, 1848. — С. 103. Подано 

в рядок без назви у розділі «Похороны» в контексті опису похоронних обрядів різних народів. Перед 
текстом подано такий коментар: «Голосить по умершем часто представляется в народе в насмешли-
вом виде» (С. 103). Проте пародія висміює не традицію голосити, а нещирий жаль удови.

У цьому ж виданні подано переклад російською мовою голосіння за донькою (с. 90–91).

Прощай, моя радость, моя утеха! Зашло мое солнечко красное! Дочь моя! Ты завяла, как 
цветочек; засохла, как травка! Ты покинула меня сиротой! Бог с тобою! За что ж покинула? 
Скажи, душечка моя, золото мое, сокровище мое, безценная, ненаглядная! Скажи, мой ангель-
чик, мое серденько, моя жизнь, моя отрада! Промолви хоть словечко, улыбнись хоть ненароком; 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



44

протяни свою беленькую ручку, раскрой свои черные очи, посмотри! Оставляешь горемычную без 
радости, покидаешь навсегда. Я тебя лелеяла, смотрела за тобою, — кто же меня, старую, при-
смотрит теперь? Ты уже на том свете между ангелами, а я здесь! Кто пожалеет обо мне? Все 
родные — все не ты. Я тебя убрала под венец, сложила твои ручки для молодого; сама закрыла 
ротик, целовавший меня, сомкнула твои черные глаза, радовавшие меня. Кто же закроет мои? 
Родные — не родная моя дононька! Бог тебя взял, да будет его святая воля! Молись у Него за меня 
грешную! Доненько моя, лежишь, будто живая. Ты улыбаешься, протягиваешь ко мне рученьки, 
— обними же меня! Доненько моя, голубка сизокрылая, пташечка звонкая, распевная! Что ж не 
усмехнешся, что же не порадуешь? Сжалься! Взгляни хоть на минутку, пробудись! Почему же не 
говоришь? Ты ж меня тешила ласковыми словами, встречала приветной улыбкой, — а теперь? 
Молчишь, сложивши ручки накрест: но с ним идешь на встречу Спасителю, — и твои уста уже 
славословят Его. Ты уже не здесь, а там, там ликуешь со святыми! Унесла с собою все наши 
радости, а нам оставила одно горе и слезы! Кто оботрет наши слезы? Кто приголубит нас на 
старости? Отец и мать покинуты тобою, отец и мать проливают горячие потоки слез. Они 
перестанут плакать, когда очи их высушатся и закроются навеки. Тебе бы следовало схоронить 
меня! О, лучше бы я не видела Божиего света! Кто утешит меня, кто поболезнует со мною? Чие 
сердце забьется так обо мне, как билось твое? Но твое сердце уже камень, ты уже во гробе: мой 
стон, мой вопль, мои рыдания не трогают тебя! Я слышу пение вечной памяти! О доненько, 
доненько моя! Недолго я любовалась тобою. Не думала, не гадала закрыть твои оченьки ясные, 
твои уста розовые и закрыть ризою гробовой! О горе мне бедной! Я сама сомкнула твои глазики 
до страшного суда. Заступница, Божия Матерь! Прийми меня скорей, успокой меня с моею до-
ненькой. Укрепи, Господи, и помилуй меня.

Перша публікація: Терещенко А. Быт русского народа. — Ч. ІІІ, СПб, 1848. — С. 90–91. По-
дано в рядок без назви тогочасним правописом у розділі «Похороны» в контексті опису похоронних 
обрядів різних народів.

Передрук:
Чубинський, с. 700–701. Подано в рядок без назви тогочасним правописом у розділі «По-

хороны», підрозділ «Приготовление к погребению девушки». Внесено певні пунктуаційні і лексичні 
зміни: солнечко красное — солнушко красное; сложивши ручки накрест — опущено накрест; одно горе 
и слезы — слезы и одно горе; Божиего света — божьяго света; Чие сердце — Чье сердце; глазики — гла-
зыньки.

Самозапис після похорону Тараса Шевченка, 1861 р.

5. Голосіння за братом
 Мій бра’тіку, мій голу’боньку!
 Мій бра’тіку, мій лебе’доньку!
 Мій бра’тіку, мій со’коле!
 Мій бра’тіку, моя’ утіхо!..
 Кому’ ти насъ уруча’ешъ?
 И чого’ ти на насъ россе’рдився?
 Чи ми тобі що’ таке зроби’ли,
 Чи ми тобі що’ заподіяли, що насъ ти покида’ешъ?
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 Прости’ мене’, мій бра’тіку,
 Прости’ мене’, мій голу’боньку!..
 Тільки въ насъ було’ утіхи,
 Тільки въ насъ було’ одра’ди, що ти,
 Нашъ го’лубъ си’вий...
 Мій бра’тіку, мій голу’боньку,
 Мій бра’тіку, мій сокілоньку,
 Куди’ ти одъ насъ відліта’ешъ?
 То вже наші сте’жечки, наші доріженьки заростуть,
 Де ми тебе’ вигляда’ли, де ми тебе’ визира’ли.
 Мій бра’тіку, мій го’лубе си’вий!
 Хто насъ бу’де науча’ти,
 Хто насъ буде пора’жати!
 Да вже для насъ въ світі правда не буде, лучче відъ те’бе.
 Мій братіку, мій голубоньку,
 Нікого жъ намъ тепе’ръ буде виглядати,
 Нікого намъ теперъ буде вижидати...
 Та ми, було’, підемо, та ми, було’, ди’вимось,
 А якъ побачимо, що мріе, до ми думаемъ — се ти!
 Наше серце, наша душа у тобі!
 Та й устань, мій бра’тіку,
 Та й уста’нь, мій голу’боньку!
 Да й подиви’ся, якъ у те’бе бага’цько госте’й понахо’дило!
 Твої дружки’, твої світи’лки прийшли’ до те’бе, мій братіку, мій голубе!
 Яке’ жъ у те’бе весільля смутне’ та невесе’ле!
 Які твоі світилки’ и дру’жки смутни’ та невесе’ли.
 Уста’нь же, пора’дь же іхъ.
 Встань, пора’дь же насъ, якъ імь ко’ники сідла’ти.
 Да вже жъ iмъ ко’ники не сідла’ти, та вже рушники’ не дава’ти!
 Мій бра’тіку, мій голу’бонько!
 Відкіля’ тебе вигля’дати, відкіля’ тебе’ визира’ти!
 Чи зъ пісківъ, чи зъ доли’нъ, чи зъ широ’кихъ украінъ?
 Коли’ намъ сподіва’тись тебе’:
 Чи къ Різдву’, чи къ Вели’кодню, чи къ Святій неділоньці?
 Къ Різдву’ сні’гомъ занесе,
 Икъ Вели’коюдню водо’ю заллє,
 Къ Святій неділонці траво’ю заросте’!
 Чи къ Миколі — да й ніко’ли.
 Мій бра’тіку, мій голу’боньку, мій со’коле си’зий!..
 Якъ бу’дуть пташки щебета’ти,
 Я бу’ду свого’ бра’тіка вигляда’ти.
 Якъ бу’де зозу’ля кова’ти,
 Я бу’ду свого’ бра’тіка дожида’ти.
 Уже жъ зозу’ля куе’-ранку’е, да и ніхто зозу’лі не чу’е.
 Мій бра’тіку, мій го’лубе!
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 Мій бра’тіку, мій со’коле я’сний!
 Мій бра’тіку, мій го’лубе!
 Да кланяйся моій матінці,
 Да кланяйся моій голу’боньці
 Ни’зькимъ покло’номъ та вірнимъ сло’вомъ,
 Щобъ насъ не забува’ла!
 Моя ма’тінко, моя’ голу’бонько!
 Моя’ ма’тінко, моя’ пора’донько!
 Моя’ ма’тінко, моя’ зозу’ленько!
 И нащо’ ви виклика’ете ёго до себе,
 И чому’ ви намъ ёго’ не оставля’ете на потіху.
 Moя’ ма’тінко, моя’ голу’бонько,
 Да й стрічайте ёго да й познава’йте ёго,
 Свого’ си’на со’кола!
 Вінъ несе’ до васъ вісточку одъ насъ, біднихъ сиріточокъ.
 Прийма’йте ёго’, пригорта’йте до се’бе.
 Прощай, мій бра’тіку!
 Прощай, мій сокілоньку!..
Самозапис 1861 р.
Перша публікація: Жемчужников Л. М. Воспоминание о Шевченке; его смерть и погребе-

ние // Основа. — 1861. — С. 17–18. Подано в рядок разом з іще одним самозаписом голосіння в 
контексті опису похорону Тараса Шевченка.

Записи Григорія Залюбовського в Катеринославській губ. 
і Харкові, 1862–1863 рр.

6. Голосіння за сином
 Ой сину мій, сину, соколе мій любий!
 Нащо жъ ти мене покыдаешъ несчасну сироту?
 Хіба жъ я тебе не кохала,
 Хіба жъ я тебе не годувала, мій соколику милий?
 Хто жъ мене буде доглядати, якъ я буду помирати, коли тебе нема,
 Мого соколика, мого любого синоченька!
 Ти одинъ, мій голубе, бувъ утіхою на старість літъ,
 Хто жъ теперъ мене буде розважати і порадоньку давати?
 Не захотівъ ти на сімъ світі ізо мною жити, а пішов у инче царство!
 Охъ сину мій, дитя мое любе, дитя мое миле!
 Доки жъ я буду така несчаслива?
 Лучче бъ бувъ ти не родився на світъ Божий,
 Якъ теперъ прийшлось тебе класти у сиру землю одинокого.
 Встань же, сину, встань, моя дитино,
 Подивись на світъ Божий і на мене стару свойми очицями!
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 Ні, ти вже не чуешъ, не хочешъ мене слухати.
 Спи жъ собі, мій голубе, колись побачимось.
Зап. Залюбовський Григорій, у с. Ульянівка Катеринославської губ. (нині с. Ульянівка Пологівського 

р-ну Запорізької обл.), у травні 1862 р.
Залюбовський, ф. 1, од. зб. 1379, арк. 36. Текст поданий у рядок під назвою «№ 28 Причитаніе 

по сыну». На обкладинці рукопису назва «№ 1 Пісні. Замітки ізъ народніхъ устъ».

7. Голосіння за батьком
 Мій та’точку, мій виногра’дочку!
 Мій таточку, мій лебе’дочку!
 Нащо ти мене пустивъ на світъ Божий горювать і по світу скитатьця?
 Прийми мене, нещасну, щобъ я й не горювала,
 Щобъ я й по’ світу не скиталась,
 Щобъ я чужимъ батькамъ не робила і матерямъ не годи’ла.
 Ой Боже мій, Боже, якъ Ти не въправду робишъ!
 Шо въ чужи’хъ діточокъ і батьки й матері рідні!
 Мій таточко, мій ріднесенький!
 Зъ яко’j жъ тебе краj’ни вигляда’ти?
 Чи зъ далекоj краjни, чи зъ висо’коj моги’ли?
 Та вже літечко наставае,
 Вся комашечка на сві’тъ Божий вилітае,
 А ти цёго світа, мій та’точку, хова’есся.
 Та зозу’леньки кують, а соловеечки щебе’чуть,
 Та ми тебе, мій таточку, виглядаемъ та пита’емъ,
 Та намъ ніхто й пра’вдочки не ска’же.
 Моя до’ленько тяжка’я, моя до’ленько важка’я, моя доленько несча’сная!
 Та ти жъ, мій таточку, знаешъ, якъ ті си’роти горюють,
 Якъ ті си’роти скита’ютця!
 Та вони хочъ чужому батькові і роблять, 
 Та jхъ і робо’та — не робо’тою,
 Та jхъ і діло — не ді’ломъ,
 Та jхъ і слово — не сло’вомъ!
Зап. Залюбовський Григорій, у Харкові, у вересні 1863 р.
Залюбовський, ф. 1, од. зб. 1381, арк. 34–35. Текст поданий у рядок під назвою «№ 38 Дівчина 

ту’жить по батькові». На обкладинці рукопису назва «№ 5. Пісні малороссійскі».

8. Голосіння за братом
 Мій бра’тіку, мій рідне’сенький!
 Кланяйся моему батькові рідне’нькому,
 Та скажи жъ ти ёму, якъ ми тутъ горю’емъ,
 Якъ ми тутъ скита’емось!
 Та скажи жъ ти ему, нехай вінъ прийде,
 Прилине’ хочъ на одну мину’точку,
 Та хай вінъ насъ пора’де, якъ намъ у світі горювать.
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 Та ми ока’ті,
 Та ми лоба’ті,
 Та ми въ нерідного батька побага’то jмо’!
 Та скажи жъ ти ему, мій братіку,
 Хай вінъ мене до себе прийме,
 Хай вінъ мене до себе пригорне,
 Щобъ про мене люде не говорили!
 Боже мій милостивий,
 Та Боже мій милосердний!
 Яка я безча’сна вродилась!
Зап. Залюбовський Григорій, у Харкові, у вересні 1863 р.
Залюбовський, ф. 1, од. зб. 1381, арк. 35. Текст поданий у рядок під назвою «№ 39 (Причита-

ние) По рідному братові, сестра-дівка». На обкладинці рукопису назва «№ 5. Пісні малороссійскі». 
Записи 1863 року фонетично точніші: записувач використовує наголоси, латинські літери.

Запис Григорія Ходоровського з Пирятинського пов. 
на Полтавщині, 1863 р.

9. Голосіння за матір’ю

  Та моя жъ матинко, та моя жъ утинко!
  Моя жъ порадныце, та моя жъ жалибныце!
Зап. Ходоровський Григорій, у с. Кохнівка Пирятинського пов. (нині с. Мала Кохнівка Кремен-

чуцького р-ну Полтавської обл.), 1863 р.
Перша публікація: 14 малорусских песен, арранжированных для фортепиано Григорием Хо-

доровским. — К.–Одесса, [1863]. — С. 17–19, 22. Подано разом із народними піснями під номером 
14. Подаємо цю обробку.
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Записи із видання Павла Чубинського, 1870-ті рр.

10. Голосіння за братом
Братіку, моє сонечко!
Братіку, мій місяцю ясний!
Чомъ ти мене не обогріваєшь?
Чомъ ти до мене не розмовляєшъ? 
Чого жъ ти на мене розсердився,
Мій миленькій братіку? 
Де жъ твоі ніженьки ходили,
Де жъ твоі рученьки робили?
На що жъ глянемо —
Споминать тебе будемо 
И будемо плакати! 
Ми жъ до твого слідочку 
Припадать будемо 
И споминати тебе будемо! 

Ми всі зойдемося до купочки, 
А тебе й немає!
Ой куда жъ ти, братіку, виіхавъ,
Въ якій край,
Що до тебе ни пісьма написати,
Ни людьми переказати?
Коли жъ тебе самого
Въ гості дожидати?
Яке жъ наше весілля, братіку, невеселеє!
Де жъ твоя пара!?
Де світилки зъ дружечками? 
Пошли стежки промітати, 
А ми будемь братіка 
Підъ руки випровожати! 
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У якую дороженьку? 
Чи до чистого поля?
Чи до синёго моря?
Чи до червоноі калини?
Чи до чорноі могили?
На червоний калині
Зузульки будуть кувати,
Соловейки щебетати,
А ми свого братіка
Въ гості будемъ дожидати!
На порозі стояла,
Зозуленька кувала,
А я жъ про свого братіка
Въ неі питала:
— Чи не бачила мого братіка,
Чи не йде вінъ у гостоньки?
Чи столи мені застілати,
Чи ёго въ гостоньки ждати.
Прощай мене, мій братіку,
На останній доріженці;
Прощай мене, мій братіку,

На останній часиноньці;
Промовъ же, братіку,
Хочъ одно слово!
Щобъ я тебе памъятала,
Уже жъ мені, мій братіку, 
  не розмовляти,
Уже жъ мені, мій братіку,
Не видати тебе, поки світъ сонця.
Тебе, братику, мій защититель,
Братіку, мій пріятель!
Зъ кимъ я такъ наговоруся,
Кому я всю правду розкажу,
Якъ я тобі розказувала?
Я жъ сирота на світі!
Въ мене жъ ні хазяйства,
Въ мене жъ ні дружиночки!
Кому жъ я своє горенько розскажу,
Зъ кімъ я такъ наговоруся,
Якъ зъ тобою говорила?
Все жъ чужина — роду нема,
Я, якъ билина на чужині, сама!

Чоловіче муий, хозяіну милий!
Чоловіче муий, господару милий!
Кому жъ ти своє хозяйство вручивъ?
Кому жъ ти своіхъ діточокъ покинувъ?
Хто жъ іхъ до ума доводитеме?
На що жъ ти мене сиротою покинувъ?
Що у мене діточки маленькі,
Да немає хозяіна старшого.
Хто жъ по цёму двору ходитеме?
Хто жь цёму хозяйству порядокъ 
      даватиме?
Якъ я малихъ дітокъ годуватиму?
Да якъ то я іхъ одружатиму?
До віку я не буду такъ панувати,

Якъ за тобою панувала!
Доведеться мені горювати,
Да нікому розпитати!
Діточки жъ моі милиі,
Ви жъ мене слухать не будете
Такъ, я якъ батька свого слухали!
Я жъ васъ такъ не пораю,
Якъ батенько васъ порає!
Moi соколята! Діточки жъ моі милиі,
Сироточки безчастниі!
Доведеться вамъ горювати,
Своє хазяйство потеряти.
Наскучить вамъ, чужі воли пасучи,
Да чужимъ людямъ годячи.

Зап. у Канівському або Переяславському повіті у 1870-х рр. (нині Черкаська і Київська обл).
Перша публікація: Чубинський, с. 703–704. Подано віршем без назви у розділі «Похороны», 

підрозділ «Приготовление к погребению парубка».
Передруки:
Свєнціцький, с. 122–123. Надруковано в рядок, № 277, у розділі «ХІ. За братом». Наприкінці 

тексту виправлення: правду роскажу і горенько роскажу.
Плісецький, с. 248–250. 

11. Голосіння за чоловіком
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Да чужий батько не пожалує,
Буде вась бити,
Буде васъ обіжати,
Будете жъ ви воші годувати,
Будете ви ночей не досипати.
Ой прийми жъ мене до себе 
           у сирую землю!
Не кидай мене на горенько!
Зъ кимъ же я теперь поражуся?
Що я робитиму сама, бідная?

Чоловіче муий, зозуле моя!
Я за тебе затулюся, та нікого не боюся!
Oй хазяіну муий, любий та милий!
Ой я жъ тебе, було, дожидаю зъ ярмарку,
Да я жъ тебе, було, дожидаю зъ Києва,
Да ти жъ, було, йдешъ,
Та, якъ пчілочка, несешъ;
А теперъ звідкіля тебе буду виглядати,
Звідкіль я тебе буду визирати?
Чоловіче муий, серденько моє.

Зап. у 1870-х рр.
Перша публікація: Чубинський, с. 704–705. Подано віршем без назви у розділі «Похороны», 

підрозділ «Приготовление к погребению женатого». Після тексту подано такий коментар уклада-
ча: «Обычай “голосіння” над умершим принят во всех местностях Малороссии и везде отличается 
своим однообразием. В каждом голосинни выражается та же неутешная скорбь по умершем, то же 
нежелание жить без него на белом свете» (С. 705). 

Передрук:
Свєнціцький, с. 70. Надруковано віршем, № 142, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом». Змінено 

поділ рядків: від «Я жъ васъ такъ не пораю» до «Я за тебе затулюся» об’єднано два рядки в один. За-
значено місце запису — Переясл., тобто Переяславський повіт. Спрощено дифтонги: муий → муй.

12. Голосіння за сином
  Синочку жъ мій, голубе мій, орле сизокрилий!
  Навалили жъ на тебе важкоі землі,
  Що ні встать, ані голосу подать!
Зап. П. Чубинський у Полтавській губ. у 1870-х рр. 
Перша публікація: Чубинський, с. 711. Подано в рядок без назви у розділі «Похороны», 

підрозділ «Поминание». Після тексту подано такий коментар укладача: «… голосит мать, обнимая 
могилу; а нищие между тем поют религиозные песни: о душе, о угодниках, о страшном суде и т. д.» 
(С. 711). 

Записи Христофора Ящуржинського 
в Уманському пов. Київської губ., 1880-ті рр.
13. Голосіння за сином
  Сыночку мій, пастуше мій, дытыно моя!
  Хто жъ мени буде худобы доглядаты?
  Звидки я тебе буду выглядаты?
  Якъ буде зозуленька куваты, то я буду пытаты:
  «Чы не бачыла моего сыночка?»
  Людськи диты будуть виддаватысь,
  А мое серденько на шматочки буде краятысь,
  Просты жъ мени, моя дытыночко, що я тебе не доглянула!
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Зап. Ящуржинський Хр. у с. Молодецьке Уманського повіту Київської губ. (нині Маньківський 
р-н Черкаської обл.) у другій половині 1880-х рр.

Перша публікація: Ящуржинський, с. 14. Опубліков. віршем у статті «Малорусские причи-
тання над умершими» разом з іншими голосіннями під назвою «1. Плач над парнем». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 55. Надруковано в рядок, № 69, у розділі «ІV. За малим сином». 

14. Голосіння за донькою
 Дочко моя, господыне моя,
 Швачво моя, порадныце моя, прядко моя!
 Якои ты соби хаточки забажала смутнои та невеселои!
 Чы тоби жъ тутъ не було де буты?
 Де я твою роботоньку знайду — всe буду тебе споминаты.
 Якъ буде зозуленька куваты,
 То я буду іи пытаты: «Чы не бачыла донечки?»
 Людськи диты будуть виддаватысь,
 А мое серденько на шматки буде краятысь.
 Якъ прыйдуть святки, то людськи диты будуть гуляты та вбератысь,
 А я буду слизмы облыватысь.
Зап. Ящуржинський Хр. у с. Молодецьке Уманського повіту Київської губ. (нині Маньківський 

р-н Черкаської обл.) у другій половині 1880-х рр.
Перша публікація: Ящуржинський, с. 14–15. Опубліков. віршем у статті «Малорусские при-

читання над умершими» разом з іншими голосіннями під назвою «2. Плач над девушкой». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 42. Надруковано в рядок, № 23, у розділі «ІІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: хаточки, шматки, святки, вбиратись.

15. Голосіння за чоловіком
 Хозяину мій, господарю мій,
 Прыятелю мій, роскошъ моя!
 Нащо ты покынувъ мене зъ диточкамы!
 Хто жъ мени буде пріяты такъ, якъ ты?
 Хто жъ буде диточокъ доглядати, якъ ты?
 За тобою я не знала горя,
 У мене все було готове: и посіяне, и погоране,
 А теперъ куды не повернусь — все тебе згадаю.
 Чомъ ты мене не роспорадывъ, не порадывъ, що буду я робыты?
 Звидки я тебе буду виглядаты:
 Чы зъ горы, чы зъ долыны, чы зъ высокои могылы?
Зап. Ящуржинський Хр. у с. Молодецьке Уманського повіту Київської губ. (нині Маньківський 

р-н Черкаської обл.) у другій половині 1880-х рр.
Перша публікація: Ящуржинський, с. 15. Опубліков. віршем у статті «Малорусские причи-

тання над умершими» разом з іншими голосіннями під назвою «3. Плач над хозяином». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 70. Надруковано в рядок, № 121, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: сприяти, розпорадив, звідки.
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16. Голосіння за матір’ю
 Мамко моя,
 Нащо вы насъ покинулы такихъ сыритъ!
 Теперь всякъ насъ наругается и набьется.
 Нащо вы покинулы насъ!
 Хто жъ насъ до путя доведе?
Зап. Ящуржинський Хр. у с. Молодецьке Уманського повіту Київської губ. (нині Маньківський 

р-н Черкаської обл.) у другій половині 1880-х рр.
Перша публікація: Ящуржинський, с. 15. Опубліков. віршем у статті «Малорусские причи-

тання над умершими» разом з іншими голосіннями без назви, з коментарем: «За хозяйкой плачут 
мужья тихо и не причитают, а дети плачут так» (С. 15).

Передрук:
Свєнціцький, с. 90. Надруковано в рядок, № 174, у розділі «VІІІ. За матір’ю». Виправлення: 

тепер.

Записи Сергія Брайловського в Чернігівській губ., 1883–1884 рр.

17. Голосіння за чоловіком
 Хозяину мій, дружына моя!
 Скажи мыни, якъ жыть на билому свити безъ тебе?
 Да добра людямъ годына, якъ умре мала дытына,
 А мыни лыха годына, що вмерла моя вирная дружина.
 Осталыся мои плугы, мои волы...
 Скажы жъ мыни, кого жъ мыни просыты, 
   да кого жъ мыни зваты, щобъ у поле ихаты ораты?
 Хозяину мій, голубе сызый, дружина моя!
 Скажы жъ мыни теперъ, колы жъ ты до мене въ гости прійдешъ?
 Колы жъ мыни столы застелаты, да колы жъ мыни тебе ждаты?
 Колы жъ ты, моя вирная дружына, въ гостонькы прибудешъ?
 Чи на Риздво, чи на Велыкдень, а чи на Зелену недилю?
 Да соловеечкы будуть щебетаты, а я буду прислухатысь,
 Чи не до мене иде моя вирная дружына па пораду.
Зап. Брайловський Сергій Миколайович у с. Курінь Ніжинського повіту Чернігівської губернії 

(нині Бахмацького р-ну Чернігівської обл.) у 1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 182–183. Текст опубліковано в рядок з передмовою 

разом з іншими голосіннями у розділі «Плач жены над мужем» № 1.
Передрук:
Свєнціцький, с. 72. Надруковано в рядок, № 125, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: застиляти.

18. Голосіння за чоловіком
 Охъ мій чоловиче, мій ясный соколе!
 Та яку жъ ты хату забажавъ смутну та невеселу:
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 Туды сонце не пригріє, туды витеръ не завіе.
 Та нащо жъ ты насъ покыдадаешь, сыротамы зоставляешъ?
 Та кому жъ ты насъ поручаешь?
Зап. у с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 183. Текст опубліковано з передмовою разом з іншими 

голосіннями у розділі «Плач жены над мужем» № 2.
Передрук:
Свєнціцький, с. 78–79. Надруковано у рядок, № 144, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом».

19. Голосіння за чоловіком
 Охъ мій чоловиче, мій хозяине милый!
 Нащо жъ ты насъ сыротамы покыдаешъ?
 Що жъ теперъ я буду робыть зъ маленькымы диточками-сыротятамы?
 Хто теперъ насъ зодягне, зобуе, хто насъ прогодуе?
 Та хто жъ теперъ хозяйство буде доглядать, худобу зберегать?
 Чужый чоловикъ рано встане, та на степъ поиде...
 Зозули въ садочку кують, а нашого хозяина не чуть...
 Мій чоловиче, мій дорогий!
 Чого ты на насъ розгнивився?
 Чи я тоби правды не говорила?
 Чимъ я тебе такъ прогнивыла?
 Хто теперъ буде рано вставать,
 Хто буде по двору ходыть,
 Хто намъ буде дилечко робыть,
 Хто буде рано будыть?
 Позаростають ти стежкы-дорижкы, де ты ходывъ;
 Запылетця тее дилечко, що ты робывъ.
 Куди жъ це ты йдешъ, мене покидаешъ?
 Що це ты задумавъ?
 Дорога далека,
 Видтиля не йдуть, письма не шлють й словесно не переказують.
Зап. у с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 183. Текст опубліковано з передмовою разом з іншими 

голосіннями у розділі «Плач жены над мужем» № 3.
Передрук:
Свєнціцький, с. 79. Надруковано в рядок, № 145, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом».

20. Голосіння за матір’ю
 Матинко, моя жъ голубонько, моя жъ зозуленько!
 Де жъ мыни тебе взяты?
 А мыни жъ тебе ни заслужыты, ни купыты.
 Матинко, утинко жъ моя!
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 Коли жъ мыни тебе въ гости до себе ждаты:
 Чи одъ Миколы, а чи николы?
 Матинко, рыбонько жъ моя,
 Да колы жъ мыни для тебе столы застелаты,
 Да видкиля жъ мыни тебе вызыраты:
 Чи съ тіи глыбокои долыны,
 Чи съ тіи високои могилы?
 Моя матинко, моя голубонько!
 Да я жъ выйду на шляхъ,
 Да все буду вызыраты да прислухатысь,
 Чи не иде моя матинко до мене въ гости.
 Моя риднесенька, заберай мене безсчастную съ собою.
 А мои браты-соколы встричайте да пизнавайте свою матинку,
 А якъ не пизнаете, такъ людей спитаете.
 Матинко жъ моя, порадныця жъ и розважныця моя!
 Хто жъ тоби такъ буде постиленьку перестилаты такъ, 
       якъ я тоби перестилала?
 Куди жъ ты идешь, а куды жъ тебе несуть, мою ридненьку, 
       мою зозуленьку?
 Матинко моя, утинко жъ моя!
 Я жъ твоей смертоньки да не дозырыла,
 Да я жъ твоей смертоньки не доглядила,
 Бо не сподивалась, що ты такъ скоро умрешъ.
Зап. Брайловський Сергій Миколайович у с. Курінь Ніжинського повіту Чернігівської губернії 

(нині Бахмацького р-ну Чернігівської обл.) у 1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 184. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач по матери» № 1.
Передрук:
Свєнціцький, с. 102–103. Надруковано в рядок, № 175, у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: постілоньку, не дозирала.

21. Голосіння за матір’ю
 Охъ моя матинко, моя ридная!
 Та нащо жъ вы насъ покыдаете?
 Та видкиля васъ въ гости дожыдатся,
 Изь якого краю выглядать?
 Хто теперъ намъ буде пораду давать?
 Вы жъ, було, насъ напоите, накормыте,
 А теперъ хто насъ напое, накорме?
 Охъ моя матинко, моя голубонько!
 Нащо жъ вы насъ покыдаете, 
 Оставляете несчастнымы сыротамы?
 Та кому жъ вы насъ поручылы?
 Хто жъ теперъ насъ буде обмывать, чыстыть, пораду давать,
 Хто насъ буде жалувать, зустричать?
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 Куды жъ ты идешь?..
 Яма глубока, трава зелена.
 Туды витеръ не завіе, сонце не прыгріе.
 Будуть пташкы тамъ литать, а мы будемо питать:
 Чи не бачылы нашои матуси дорогои?
 Перекажыть имъ поклонъ:
 Нехай устануть, подывлютця на своихъ сыроть.
 Нихто ихъ не прыголубить, нихто не пожаліє.
Зап. у с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 184–185. Текст опубліковано в рядок з передмовою 

разом з іншими голосіннями у розділі «Плач по матери» № 2.
Передрук:
Свєнціцький, с. 102–103. Надруковано в рядок, № 213, у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: дожидать ся, з якого краю, подивлють ця.

22. Голосіння за сином
 Охъ мій голубчыкъ!
 Та ты жъ у мене бувъ сынь дорогый!
 Охъ мое золото дороге!
 Ты жъ бувъ веселый щебетунъ,
 Утишне мое дытятко,
 Моя дорога пташычка!
 Та де жъ ты теперъ будешъ,
 Та куды жъ ты, моя пташычко, улитаешъ, мене покыдаешъ?
 Та колы жъ я теперъ тебе побачу?
 Охъ мій сыночку, мыле дытятко, дорога пташычко!
 Та куды жъ це ты зибрався?
 Та я жъ тебе бъ ни за вищо не видала бъ, мій ненаглядный!..
Зап. у с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 185. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач над сыном» № 1.
Передрук:
Свєнціцький, с. 58. Надруковано в рядок, № 83, у розділі «ІV. За малим сином». Виправлення: пташка.

23. Голосіння за сином
 Мій сыночку, та якый же ты несчастлывый!
 Та за тобою люды не йдуть, та безъ батюшки тебе й ховають.
 Мій сыночку, понесы же ты нашъ поклонъ дидови й баби.
 Та якый же ты намъ невеселый празднычокъ зробывъ.
 Та колы жъ я тебе забуду?
 Чужи диты бигатымуть, а тебе не буде.
 Позаростають стежкы, дорижкы, де ты ходывъ.
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Зап. с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 
1883–1884 рр.

Перша публікація: Брайловський, с. 185. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 
іншими голосіннями у розділі «Плач над сыном» № 2.

Передрук:
Свєнціцький, с. 58. Надруковано в рядок, № 84, у розділі «ІV. За малим сином». Виправлен-

ня: нещасливий.

24. Голосіння за сином
 Охъ ты, мій сыночокъ, мій голубчыкъ!
 Чого жъ ты видъ насъ отказався, чого жъ ты намъ не сознався?
 Куды жъ це ты видъ насъ убыраешся, охъ ты, мій голубчыкъ!
 Письма не напышемъ и словесно не перекажемь...
 Позаростають стежкы, дорижкы, де ходылы твои нижкы...
 Видкиля тебе, мій сыночку, въ гости выглядать, дожыдатьця:
 Чи съ глыбокого яру, чи зъ далекого краю,
 Чи зъ высокои могылы, чи зь далекои Украины?
Зап. с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 185. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач над сыном» № 3.
Передрук:
Свєнціцький, с. 58. Надруковано в рядок, № 85 у розділі «ІV. За малим сином». Виправлен-

ня: не напышеш, не перекажеш.

25. Голосіння за донькою
 Охъ моя дочечко!
 Та чого жъ це ты таку хату забажала, смутну та невеселу?
 Туды витеръ не завіе, сонце не прыгріє.
 Чужыи дивчата будуть ходыть, а тебе не буде…
 Та колы я тебе забуду?
 Чого жъ ты умерла та насъ пожурыла?
 Хто жъ теперъ намъ буде воду носыть, хату топыть…
Зап. с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 186. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач по дочери» № 1.
Передрук:
Свєнціцький, с. 44. Надруковано в рядок, № 33 у розділі «ІІ. За малою дочкою».

26. Голосіння за донькою
 Охъ ты моя дочечко, голубочко!
 Чого ты видъ насъ одказалась, чого жъ ты намъ раньше не созналась?
 Позаростають стежкы, дорижкы, де ходылы твои нижкы.
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 Та колы жъ тебе, доню, въ гости выглядать, колы дожыдатця:
 Чи къ Риздву, чи къ Великодню, чи къ Святій Тройци?
 Къ Риздву позамитае стежкы-дорижкы снигамы,
 А къ Великодню позалывае водамы,
 А къ Святій Тройци позаростають воны травамы.
 Та ты жъ видтиль намъ и висточкы не прышлешъ.
 Позаростають дорижкы, де твои ниженькы ходылы,
 Запилытця те дилечко, що твои рученькы робылы...
Зап. с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 186. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач по дочери» № 2.
Передрук:
Свєнціцький, с. 44. Надруковано в рядок, № 34 у розділі «ІІ. За малою дочкою».

27. Голосіння за донькою
 Доню, доню, що ты наробыла?
 Яке жъ твое весилля невеселе…
 Зибрала дружечекъ для плачу та голосу.
 Одружылась ты зъ ямою сырою, крышкой гробовою.
 Хто жъ мене теперъ, стару, утишать буде,
 Хто мене догляне, поховае…
 Мое дытятко, моя пташычка!
 Хто теперъ мыни буде щебетать раненько, воркувать низенько?
 Чимъ я тебе прогнивыла, що ты не подывыся, не заговорышь.
 Иды, мое дитятко, въ далеку дорогу
 Та прыготовъ тамь биля себе й мыни мистечко,
 Скоро й мене дожыдайся, въ гости сподивайся…
Зап. с. Петровське Маріупольського повіту Катеринославської губернії (нині Донецька обл.) у 

1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 186. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач по дочери» № 3.
Передрук:
Свєнціцький, с. 50. Надруковано в рядок, № 55 у розділі «ІІ. За дорослою дочкою». Виправ-

лення: дружечок, у 9-му рядку після «чим я тебе» вставлено дитятко, не подивиш ся.

28. Голосіння за батьком
 Батенько, голубонько, соколыку мій!
 Нащо жъ ты мене покыдаешъ, кому жъ ты мене уручаешъ?
 Мій батенько, мій соловейко!
 Ты жъ не нажывся на билому свити, а нагорювався.
 Твои жь рученькы уже одробылысь и твои устонькы уже жь отговорылысь.
 Мій батенько, мій соколыку, мій голубе сызый!
 Да скажи жъ мыни, колы жъ тебе въ гостоньки сподиватысь,

www.etnolog.org.ua

IM
FE



61

Наддніпрянська голосильна традиція

 Да колы жъ мыни дороженьки для тебе промитаты,
 Да колы жъ мыни столы застелаты.
 Батечко, соловеечко, забирай же и мене съ собою несчастную.
 Да я жъ уже и такъ нагорювалась и наскыталась на билому свити,
 А теперъ, мій батенько, голубчику, якъ мыни безъ тебе жыты?
 Да хто теперъ намъ буде робыты, хто жъ намъ буде ораты,
 Хто жъ намъ буде сіяты и хто хозяйство прыглядыть, якъ ты намъ прыглядивъ?
Зап. Брайловський Сергій Миколайович у с. Курінь Ніжинського повіту Чернігівської губернії 

(нині Бахмацького р-ну Чернігівської обл.) у 1883–1884 рр.
Перша публікація: Брайловський, с. 187. Текст опубліковано в рядок з передмовою разом з 

іншими голосіннями у розділі «Плач дочери по отце».
Передрук:
Свєнціцький, с. 107. Надруковано в рядок, № 231 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: сподївать ся, нещасную, без тебе жить, приглядав.

Записи Михайла Васильєва на Слобожанщині, 1880-ті рр.

29. Голосіння за матір’ю
 Ненько моя, матинко, родителько!
 Та на що жъ ти мене несчастну спородила,
 На свитъ Божій пустила?
 Чомъ ти мене маненькою не прикопала, сирою землею не всипала,
 Щобъ я не жила и не горювала,
 Чужимъ людям не годила.
 На що жъ ти мени такую несчастну, гирку долю вдилила?..
Зап. Васильєв М. у с. Миколаївка, мабуть, на Харківщині у 1880-х рр.
Перша публікація: Васильев М. К. [Документы, известия и заметки] // КС. — 1890. — № 8. 

— С. 319. Текст опубліковано в рядок без назви в контексті опису похоронних звичаїв та обрядів 
на Слобожанщині. Про голосіння в цьому краї подано таку інформацію: «Над умершим голосять; 
обыкновенно это высокопоэтические проявления скорби; “голосиння”, впрочем, не обязательно и 
практикуется оно, в зависимости от гого “як у кого яка удаль”» (с. 319).

30. Голосіння за донькою
 Дочко моя, голубко моя хазяйка моя!
 Ты жъ у мене у двори хазяйка була,
 Хто жъ теперъ у мене буде хазяиновать?
 Видкиль же я тебе буду выглядать:
 Чы жъ з-за горы, чы жъ з-за долыны, чы жъ з-за высокой могылы?
 Туды сонце не загіре и витер не завіе.
 Зозуленькы будуть куваты, соловейкы щебетаты,
 А я своеи дочкы буду выглядаты.
 Дочко моя, голубочку!
 Чого жъ ты забажала такой смутной хаты и невеселой?..
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Зап. Васильєв М. від Хіврі Юхименкової і Ганни Жидонеки в с. Лебедин Чигиринського пов. (нині 
с. Лебедин Шполянського р-ну Черкаської обл.) у 1888 р.

Перша публікація: Васильев М. К. К малорусским похоронным обрядам // КС. — 1889. — № 5–6. 
— С. 637. Текст опубліковано в рядок без назви в контексті опису похоронних звичаїв та обрядів на 
Слобожанщині. Перед текстом зазначено: «А батько и маты так плачуть».

Передрук:
Свєнціцький, с. 107. Надруковано в рядок, № 48 у розділі «ІІІ. За дорослою дочкою». Ви-

правлення: хазяйко, голубочко, такої. В останньому рядочк опущено сполучник і.

Записи Василя Милорадовича 
в Лубенському повіті Полтавської губ., 1888–1895 рр.

31. Голосіння за батьком

Мій таточку, мій ріднесенькый!
Мій тоточку, мій старесенькый!
Нащо жъ вы насъ кыдаете?
Кому вы насъ уручаете,
Чы вы дубови сухому,
Чы вы батенькови чужому,

Чы холодній стини,
Чи чужій, мій таточку, чужыни?
Сухый дубъ, мій таточку, не розивьетця,
А чужый батенько до насъ и не обизветця,
Холодна стина не гріе,
А чужа чужына не пожаліе.

 Та лучше жъ мени, мій таточку, важкый камінь котыть,
 Нижъ чужому батенькови годыть.
 Та я чужому батенькови зроблю ділечко, той переробытця,
 А скажу словечко, той переговорытця.
 Та мое дилечко, мій таточку, не въ ладь,
 Та мое словечко не такъ.
 Та видкиля жъ васъ, мій таточку, выглядать,
 Та видкиля васъ, мій таточку, вызырать?
 Чы васъ зъ поля,
 Чы васъ зъ моря,
 Чы зъ высокои горы,
 Чы зъ чужои чужыны?
 Та не идить, таточку, полямы, бо нижкы поколете,
 Та не идить, таточку, берегамы, бо потонете,
 А идить, таточку, тимы дорожкамы, куды й мы идемо,
 Куды мы за вамы слизонькамы стежкы прыльемо.
 Та на якихъ васъ, таточку, святкахъ дожыдать,
 Колы задля васъ столы застылать?
 Чы на Риздвяныхъ святкахъ,
 Чы на Велыкодныхъ святкахъ,
 Чы на Святу недилоньку?
 На Риздвяныхъ святкахъ снижкы стежкы, дорожечкы позамитають,
 А на Велыкоднихъ святкахъ велыкимы водамы позалывае,
 А на Святу недилоньку спорышамы позаростають.
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 А мы будемъ спорыши стругать,
 Та свого батенька въ гостонькы дожыдать.
 Тай садочкы цвитуть и зузуленькы кують,
 А я выйду водыци брать та буду соловейкивъ пытать:
 «Вы зузуленькы сывесенькы,
 Соловеечкы малесенькы,
 Высоко литаете, багато свита выдаете,
 Чы вы не чулы моего батенька ридненького,
 Чы не бачылы моего батенька старенького?
 А зузуленькы литають та кують,
 Та биднымъ сыротамъ жалю завдають.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 178–180. Опубліков. віршем, без назви, № 1. Подано 
в контексті опису похоронного обряду й аналізу причин виникнення голосінь, їх особливостей: 
«Кроме общечеловеческого содержания, в малорусской причети заключаются еще картины мест-
ной природы в подробности быта, да и печаль ея — украинская» (с. 178). 

Передруки:
Свєнціцький, с. 108–109. Надруковано віршем, № 235 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: батенькови (а не батенькові), тай переробитця, тай переговоритця, богато.
Колесса, с. 267–269, віршем, українським правописом, за Свєнціцьким.

32. Голосіння за батьком
Мій батеньку, мій риднесенькый,
Мій батеньку, мій старесенькый!
Мій порадныку дорогесенькый.
Ты жъ мене поражаешъ,
Нащо ты мене покыдаешъ?
Кому ты мене, мій батечку, прыручаешъ,
Чы ты братыкамъ, чы сестрыцямъ,
Чы чужый чужины, чы родыни свойій?
Та буде насъ по горах, буде и по 
   долынахъ,
И по усихъ украинахъ.
Та куды я пиду, то я свого батенька 
   не найду.
Та будуть соловейкы щебетать,
А зузули кувать,

А я буду рано вставать
Та буду соловейкы и зозулечкы пытать:
«Вы высоко литаете, вы далеко буваете,
Чы не бачылы, чы не чулы 
   мого батенька?»
Мій батечку, мій риднесенькый!
Куды вы выбираетесь, 
Чы въ Крым, чы въ Рым, 
   чы в дорогу по силь?
Видкиль намъ васъ вызырать?
Чы зъ поля, чы зъ моря,
Чы зъ высокои могылы,
Чы зъ глыбокои долыны?
Не плевить водою, бо втопытеся,
Не идить степомъ — нижечкы поколете.

  Якъ буду я васъ, мій батеньку, въ гости дожыдать,
  То я буду къ Рожеству стежечкы прокыдать,
  А къ Велыкоднимъ святкамъ дорожечкы промитать,
  А окъ Святій недили буду стежечкы травицею стелать
  И воритечка одчынять и виконечка одсувать,
  Та буду свого батенька ридненького въ гости дожыдать.
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 180. Опубліков. віршем, без назви, № 2.
Передруки:
Свєнціцький, с. 109–110. Надруковано віршем, № 236 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: 9-й рядок й, пливіть, недїли, (за)стелать.

33. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій риднесенькый!
 Сберить же вы своихъ диточокъ докупочкы,
 Та забериться вы за ручечкы,
 Да прыбувайте до насъ у гостыночкы.
 Та не йдить же вы полемъ, бо нижечкы поколете,
 Та не йдить же вы моремъ, бо утонете,
 Та не йдить же вы лисамы, бо заблудыте,
 Идить же вы степамы та бытымы дорожкамы,
 Що я й промитала васылечкамы.
 Та я й васылечкамы промитала
 И слизонькамы прылывала.
 Та я жъ буду дворы вымитать и столы застылать.
 Та я жъ буду виконечка одсувать
 И своихъ родытеливъ въ гости выглядать.
 Чы я тоби, мій таточку, пыточкы не подавала,
 Чы постилонькы не перестылала?
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 180–181. Опубліков. віршем, без назви, № 3.
Передрук:
Свєнціцький, с. 110. Надруковано в рядок, № 238 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: зберіть, у гостиночку.

34. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій лебедочку,
 Мій таточку, мій соловеечку!
 Видкиля васъ выглядать,
 Видкиля васъ дожыдать?
 Чы васъ изъ поля, чы васъ изъ моря,
 Чы зъ высокои могылы, чы зъ глыбокои долыны?
 Высока могыла высоко высыпана,
 А глыбока долына глыбоко выкопана.
 Туды війты, а выйты никуды.
 Колы задля васъ столы застылать,
 Колы задля васъ кубочкы наповнять?
 Чы вамъ окъ Риздву,
 Чы вамъ, мій таточку, къ Велыкодню,
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Мій таточку, мій ридненькый!
Мій таточку, мій голубчику!
Мій таточку, мій соловеечку!
Та до кого жъ я буду ходыть,
До кого свою правду носыть?
Та я прыхылюсь до холоднои стины,
Та стина не нагріе,
Та обізвусь до чужои чужыны — 
Вона не пожаліе.
Та прыхылюсь до сухого дуба,
Та дубъ не похылыться,

Та прыхылюсь до чужои чужыны —
Вона и не обизветця.
Та нема тихъ крамаривъ,
Що продають риднихъ батькивъ.
Та видкиль васъ, мій таточку, 
     въ гости выглядать?
Чы васъ зъ руты, чы васъ зъ мяты,
Чы васъ зъ рубленои хаты,
Чы васъ зъ глыбокои долыны,
Чы васъ с-пидъ того гаю,
Що я й сам не знаю?

 Чы вамъ, мій таточку, къ Святій недилонци?
 Що къ Риздву велыкы снигы позамитають,
 А къ Велыкодню велыкы воды позалывають,
 А къ Святій недилонци стежкы й дорожкы позаростають.
 Що стежкы комышемъ, а дорожкы спорышемъ,
 А вышневы сады биленькымы цвитамы.
 Та вы жъ будете йты та на цвиты задывляться,
 Та не будете до насъ у гостонькы поспишаться.
 Та туды жъ будуть зузули литать,
 Та будуть раненько кувать,
 А соловейкы щебетать.
 А я буду раненько вставать та буду йихъ пытать:
 «Зузули жъ мои сывенькы, а соловейкы маленькы!
 Та вы высоко литаете та багато свита выдаете,
 Чы не чулы, чы не бачылы мого батька ридненького?»
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 181–182. Опубліков. віршем, без назви, № 4. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 110–111. Надруковано віршем, № 238 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: рядки 15, 16 — великі, споришом, вишневі, сивенькі, маленькі.

35. Голосіння за батьком

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 182. Опубліков. віршем, без назви, № 5.
Передруки:
Свєнціцький, с. 111–112. Надруковано віршем, № 239 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: похилеть ся, з під.
Плісецький, с. 241.

36. Голосіння за батьком
 Таточку мій риднесенькый,
 Мій голубчику сывесенькый!
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 Нащо вы мене покынулы таку нещасну,
 До кого я головоньку прыхылю?
 Видкиля тебе, мій таточку, буду выглядать:
 Чы зъ горы, чы зъ долыны, чы зъ высокои могылы?
 Я бъ гостынчыкъ подавала, та никимъ подать.
 Передала бъ я яблучко та вамъ не докотытця.
 Таточко мій, якои вы хатонькы забажалы, темнои, невыднои.
 Та хатонька безъ дверей и безъ виконець,
 Туды витеръ не довіе, и сонечко не догріе, и людьскій гласъ не дойде.
 Повій вітроньку, одсунь кватырочку та розбуды мою родыночку.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 182–183. Опубліков. віршем, без назви, № 6. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 112. Надруковано віршем, № 240 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: людський.
Плісецький, с. 240.

37. Голосіння за батьком
Та мій таточку, мій выноградочку,
Мій таточку, мій соловеечку!
Та куды вы убираетесь, куды выряжаетесь,
Та на кого такый гнив велыкый 
     положылы,
Чы вы на матинку,
Чы вы на своихъ сыритъ малесеньких?

Та якои вы соби хаты забажалы,
Темнои та невыднои,
Смутнои та невеселои.
Та сюди й витер віе,
Сюди й сонечко гріе,
Туды й витер не завіе
И сонечко не загріе.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 183. Опубліков. віршем, без назви, № 7. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 112. Надруковано в рядок, № 241 у розділі «ІХ. Сироти за батьком».

38. Голосіння за батьком
 Та мій таточку, мій соловеечку!
 Куды жъ вы выряжаетесь,
 На кого жъ вы насъ кыдаете,
 Якои вамъ хаточкы забажалося смутнои та невеселои!
 То жъ хаточка безъ виконъ и безъ дверей,
 У тій хаточци витеръ не повіе и сонечко не погріе.
 Прыбудьте жъ, мій таточку, до мене въ гостонькы,
 Хоть на Риздво, хоть на Велыкдень, хоть на Святу недилю.
 Шо на Різдво снигамы позамита,
 А на Велыкдень водамы позалыва,
 А на Святу недилю травицямы позароста.
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 Якъ бы жъ я знала, мій таточку, що въ гости прыбудешъ,
 То я бъ столы застылала и кубочкы сповняла,
 То я бъ тебе, мій таточку, въ гости дожыдала,
 Та я бъ тоби, мій таточку, дороженькы промитала.
 Бо я жъ выйду водыци браты,
 Зузули куватымуть, а соловейкы щебетатымуть.
 Я буду соловеечка пытаты:
 «Соловеечку, ты мій братику,
 Чы ты не чувъ, чы ты не бачывъ мого батенька?
 Чы не йшовъ, чы не йихавъ до мене въ гостонькы,
 Бо я вже давно дожыдаю ёго,
 И столы позастылала, и ку’бочкы понаповняла,
 И дороженькы попрочыщала,
 Та свого батенька въ гости выглядала.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 183. Опубліков. віршем, без назви, № 8. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 112–113. Надруковано в рядок, № 242 у розділі «ІХ. Сироти за батьком».

39. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій выноградочку,
 Мій таточку, мій пораднычку!
 До кого жъ я теперъ у гости ходытыму и съ ким я говорытыму?
 Хто жъ мене поражатыме,
 Хто жъ мене, мій таточку, розважатыме?
 Та я жъ, мій таточку, де не хожу и де не роблю,
 То я жъ до васъ на порадоньку иду.
 А теперъ до кого жъ я ходытыму,
 Съ кимъ я говорытыму,
 Съ кимъ я й розмовлятыму,
 Съ кимъ я поражатыму?
 Та теперъ, мій таточку, вси стежкы, вси дорожкы позаростають, куды я ходила.
 Та я жъ теперъ степамы йтыму, якъ голубка густыму,
 Та я садамы литатыму, якъ зузуля куватыму.
 Та я тихъ стежокъ-дорожокъ не найду, куды я ходыла,
 Та я жъ васъ, мій таточку, не найду,
 Та я жъ вамъ и правдонькы не скажу.
 Та я жъ лугамы йтыму — лугы розлягатымуться,
 А садамы йтыму — сады розвыватымуться,
 Та якбы я жъ, мій таточку, дориженьку знала,
 Та якбы я жъ, мій таточку, крыльця мала,
 Та я бъ васъ, мій таточку, щодня одвидала.
 А то жъ я крылечокъ не маю и дориженькы не знаю,
 Тимъ же я васъ не двидаю.
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 184. Опубліков. віршем, без назви, № 9. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 113. Надруковано в рядок, № 243 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: с ким, зозуля, ітиму.

40. Голосіння за батьком
Мій таточку, мій ридненькый,
Мій таточку, мій соловеечку,
Мій таточку, мій канареечку!
На кого вы гнивъ такый положылы,
Що вы насъ такъ зарани посыротылы?
Чы вы на насъ нещасныхъ,
Чы вы на матинку безталаню?
Та прыймайте и мене до себе,
Щобъ я тутъ не жыла и не горювала,
Щобъ я й горенька не знала,
Та щобъ я не служыла й чужимъ 
   батькамъ не годыла.
Та я гожу, та своимъ дилечкомъ не вгожу.

Та я що не зроблю,
То мое й дилечко перероблене,
А я що й не скажу,
То мое й словечко переговорено.
Да якъ же мени жыть,
До кого мени головоньку прытулыть:
Чы мени до дубочка до сухого,
Чы мени до батенька до чужого?
Прыхылюсь я до дубочка —
Дубочокъ одхылытьця,
Прыхылюсь я до чужого батенька — 
Батенько чужый не дывытьця.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 184–185. Опубліков. віршем, без назви, № 10.
Передрук:
Свєнціцький, с. 113. Надруковано в рядок, № 244 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: безталанню, чужим.

41. Голосіння за батьком
 Мій батеньку, мій голубчыку, мій соловеечку!
 Та якои жъ вы хатонькы забажалы — 
 Темнои, невыднои, невеселои!
 Туды сонечко не прогріе, витерець не провіе.
 Видкиля жъ васъ дожыдаты, видкиля выглядаты:
 Чы зъ моря, чы зъ долыны, чы зъ высокои могылы?
 Морем итымете — утонене,
 Берегамы итымете — заблудыте,
 Та ваши стежкы-дорожкы пыломъ прыпалы, терномъ позаросталы,
 Червоною калыною позавысалы и билымъ снигомъ позамиталы.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 185. Опубліков. віршем, без назви, № 11. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 113–114. Надруковано в рядок, № 245 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 
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42. Голосіння за батьком
Мій таточку, мій соловеечку,
Мій таточку, мій лебедочку!
Прошу я васъ, мій таточку, нызкимъ
      поклономъ, прыятнымъ словомъ:
Гляньте хоть однимъ очечкомъ,
Тай промовьте хочъ однимъ 
     словечкомъ,
Тай порадьте жъ насъ, якъ намъ жыть, 
Якъ намъ горювать, якъ намъ васъ 
   забувать?
И хто жъ насъ буде поражать,
И хто жъ намъ буде порядокъ давать?
Хто насъ буде избирать,
Хто насъ буде вытать?
Та вже мы васъ, мій таточку, 
                 не заслужымъ и не купымъ.
Де жъ ти купци, що продають 
   ридни отци,

Та де жъ ти крамари, що продають
   ридни матери?
Мій таточку, мій риднесенькый,
Мій таточку, мій старесенькый!
До кого мы будемъ ходыть,
До кого мы будемъ головоньку 
   хылыть?
Чы мы до билои стины, чы до 
   чужои чужыны.
Що холодна стина не нагріе,
А чужый батенько не пожаліе.
Та устаньте жъ, мій таточку,
Та подывиться, скилькы до васъ 
  гостей понаходыло.
Та чомъ вы не встаете,
Та чомъ вы, мій таточку, 
                                   не промовляете,
Та чомь вы не вытаете?

Мій таточку, мій горювальнычку,
Мій таточку, мій скытальнычку!
Вы наскыталысь, вы нагорювалысь.
Та прыбувайте, таточку, 
  за мною, необаряйте.
Та вы думаете, таточку, 
  що мени добре жыты,
Що я медъ-выно пью, а я, таточку, 
  гиркы слёзы лью.
Якый же я вамъ, таточку, 
  поклонъ передамъ,

Якый я вамъ, таточку, гостынець дамъ?
Передамъ я булочку, то вона зацвите,
Передамъ яблучко, то воно зогніе,
Передамъ я бублычокъ, то винъ 
   закотытьця,
То такъ мое слово и мій гостинець 
            до васъ, таточку, це дойдетьця.
И колы вась, таточку, дожыдать,
И колы стежкы промитать,
И коли вамъ кубочкы наповнять:
Чы вамъ окъ Риздву,

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 185–186. Опубліков. віршем, без назви, № 12.
Передрук:
Свєнціцький, с. 114. Надруковано в рядок, № 246 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: одним, промовте, ізбирать, вітцї, стрисенький.

43. Голосіння за батьком
  Мій таточку, мій риднесенький, мій соловеечку.
  Нащо жъ вы, таточку, сыритъ накыдалы
  И кому жъ вы ихъ повручалы:
  Що стина нима, а родыны нема,
  Що у людей дочокъ по симъ, дай щастя всимъ,
  А я въ васъ, таточку, одна, тай тій щастя нема.
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Чы вамъ окъ Велыкодню,
Чы вамъ окъ Святій недилонци?
Що къ Риздву снигамы позамитають,

А къ Велыкодню водамы позалывають,
А къ Святій недилонци травыцею 
   позаростають.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 186–187. Опубліков. віршем, без назви, № 13. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 114. Надруковано в рядок, № 247 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: зацвите, зогниє.

44. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій ридненькый, мій старенькый!
 Хозяине превелыкый, мій стороже прыхорошый!
 Якъ иду я въ поле, то не знаю, яке мени горе:
 Шо у мене скотына доглядена и дытына доглядена,
 И по улыцяхъ нигде не валяеться,
 И пидъ тыномъ нигде не качаеться.
 Якъ иду я зъ дому, то я й не запираю ничого и не замыкаю,
 Що у мене усе доглядене буде.
 Мій таточку, мій ридненькый!
 Що я й погонычивъ не наймала и плугатыривъ не прохала,
 А теперъ якъ у поле иду,
 То я рано устаю, а пизно въ поле выхожу,
 Покы я дома позапираю и позамыкаю та до людей диты поодправляю,
 Що воны мали весты, а важки несты.
 Та мій таточку риднесенькый!
 Та я буду раненько вставать, а пизненько лягать.
 Якъ рано встаю, то якъ голубка гуду,
 По вгороду пиду, то скризь глухо, скризь и пусто,
 Що вже на мойимъ двори нема старои головы,
 Що тилько по чужихъ садахъ чуть —
 Соловьи щебечуть, зузули кують, мени жалю завдають.
 Вы раненько вставалы, хорошенько й кувалы, а мени жалю завдавалы.
 Чы вы не чулы, чы вы не выдалы мого батенька 
      ридненького й старенького.
 Мій таточку риднесенькый!
 Колы жъ я васъ буду у гости дожыдать,
 Колы я буду для васъ кубочкы наповнять?
 Що вже й окъ Риздву снигы позамиталы,
 А къ Велыкодню воды позалывалы,
 А къ Святій недилонци стежкы й дорожкы позаросталы.
 Уже я николы свого батенька не дижду съ того края,
 Видтиль ни письма не шлють, ни самы не йдуть.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
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Перша публікація: Милорадович, с. 187–188. Опубліков. віршем, без назви, № 14. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 114–115. Надруковано в рядок, № 248 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: прехороший, виходжу, запираю, позапираю, по городу, опущено скризь глухо.

45. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій выноградочку,
 Мій таточку риднесенькый, старесенькый!
 Хто жъ насъ теперь буде поражать,
 И порядокъ давать, и на дило прыставлять?
 Хто жъ насъ буде теперъ розважать?
 Куды жъ мы будемъ, таточку, исходыться?
 Кому жъ мы будемъ свою жалобу росказувать?
 Хто жъ насъ буде выручать,
 Хто жъ насъ буде вызволять?
 Мій таточку, мій риднесенькый!
 До кого жъ мы будемъ тулыться и хылыться?
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 188. Опубліков. віршем, без назви, № 15. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 115. Надруковано в рядок, № 249 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: старисенький, розказувать.

46. Голосіння за батьком
 Мій батечку, мій голубчыку риднисенькый,
 Мій батечку, старенькый, сывисенькый!
 Тай уже я васъ, мій таточку, не заслужу и не куплю.
 Та на кого, мій таточку, гнивъ положылы!
 Де жъ я буду васъ шукать, де васъ пытать?
 Чы васъ, мій таточку, мижъ косарямы,
 Чы васъ помижъ плугамы,
 Чы помижъ гребцямы?
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 188. Опубліков. віршем, без назви, № 16. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 115. Надруковано в рядок, № 250 у розділі «ІХ. Сироти за батьком».

47. Голосіння за батьком
Мій таточку, мій старесенькый,
Мій таточку, мій риднесенькый!
Та де жъ васъ, мій таточку, купыть,
Та де васъ заробыть?

Та де васъ заслужыть?
Та я буду по срокахъ ходыть,
Та буду гроши зароблять,
Та буду васъ, мій таточку, годувать.
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  Стричайте, мои родытели, мого татуся ридненького,
  Пробирайте мистечко коло себе блызесенько
  И доглядайте такъ, якъ я доглядала:
  Подавайте пыточкы такъ, якъ я подавала;
  Бо воны будуть ходыть та будуть пытать,
  Та будуть своей родыночкы шукать,
  И перестылайте имъ постилоньку такъ, якъ я перестылала.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 188–189. Опубліков. віршем, без назви, № 17. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 115–116. Надруковано в рядок, № 251 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: близесенькі, зачиняйте, ворітечки новесенькі, малесенькі, хилить ся, дивить ся.

48. Голосіння за батьком
Мій таточку, мій соловеечку!   Чого жъ ты помираешъ, а насъ покыдаешъ?
Мій таточку, мій выноградочку!            Кому жъ ты насъ уручаешъ?
Мій таточку, мій старесенькый,  Кого жъ мы будемъ поражаться,
Мій голубчику сывесенькый!   Кого жъ мы будемъ пытаться?

 Видкиль мы васъ будемъ, мій таточку, выглядать?
 Колы жъ мы васъ будемъ у гости дожыдать:
 Чы мы къ Риздву, чы мы къ Велыкодню, чы мы къ Святій недили?
 Що къ Риздву снигы позамитають,
 А къ Велыкодню воды позалывають,
 А къ Святій недили стежкы позаростають.
 А я буду рано вставать и стежкы-дорожкы промитать,
 Та вась, мій таточку, въ гости дожыдать.
 Та я буду й столы застылать и кубочкы наповнять.
 Наповнятыму вынамы та дрибненькымы слёзамы.
 Та буду рано вставать та соловейкивъ пытать,
 У яке время мени свого батенька выглядать.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 189–190. Опубліков. віршем, без назви, № 18.
Передрук:
Свєнціцький, с. 116. Надруковано в рядок, № 252 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: відкиль.

Та я жъ васъ не куплю,
Та я васъ не заслужу,
Та я васъ и не зароблю.
Сусиды мои блызесенькы,
Зачиняйте воритечка новесенькы,
Засувайте виконечка малесенькы
Та не выпустить мого татуся одъ мене,

Бо я не знатыму що сама робыть, 
   що й почынать,
У якый кутокъ хылытся,
У якый край дывытся.
Куды вы, мій таточку, выбираетесь,
Куды вы выряжаетесь?
Нащо вы мене кыдаете?
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49. Голосіння за батьком
Мій таточку, мій риднисенькій!
Мій таточку, мій старисенькій!
Мій таточку, мій сывесенькій!
Мій таточку, мій выноградочку!
Якъ безъ васъ жыты, якъ безъ васъ 
            горюваты?
И кому головоньку прыхыляты?
Чы дидусеви, чи бабуси, чы дядечкови?

Та дядечко — та не батечко,
Винъ и въ дило пошле,
Винъ и головоньку натовче.
Мій таточку, мій ридненькый!
Мій таточку, мій срибненькый!
Куды ты полынешъ?
Куды ты свою головоньку занесешъ?

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 190. Опубліков. віршем, без назви, № 19. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 116. Надруковано в рядок, № 253 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: ріднесенький, старесенький, сивесенький, 11 рядок — ріднесенький.

50. Голосіння за батьком
 Та мій батечку, мій пораднычку,
 Мій батечку, мій соловеечку!
 Та хто жъ намъ порядокъ даватыме?
 Хто насъ въ толкъ производытыме?
 Якъ выйду жъ я на ворота — нема жъ мого батька,
 Тилькы стоить у садочку одынъ дубочокъ.
 Я жъ до того дубочка тай прыхылюся,
 Не ридному батенькови я й уклонюся.
 Хоть у мене бувъ той батько, та все пье, гуляе,
 А хочъ винъ намъ риднесенькый, та все насъ розоряе.
 Мій батечку, мій ринесенькый!
 Устань тай порадь насъ.
 «Ой не встану, мои диточкы, я вже й не поражу,
 Я жъ вамъ, мои диточкы, уже й довику не заважу».
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 190. Опубліков. віршем, без назви, № 20. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 116. Надруковано в рядок, № 254 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: в товк приізводитиме, не ріднему.

51. Голосіння за матір’ю
Моя маты, моя голубонько!
Куды ты убралась, куды ты 
   нарядылась,
На кого ты розсердылась,
На кого ты розгнивылась?

Та якои ты соби хаты забажала 
  смутнои та невыднои!
Та ся хата зъ викнамы и дверямы,
Та сюды витеръ віе и сонце гріе,
А та хата смутна и невесела.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



74

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 190–191. Опубліков. віршем без назви, № 21.
Передрук:
Свєнціцький, с. 92–93. Надруковано в рядок, № 184 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: відкиль, сніжок ізгорну.

52. Голосіння за матір’ю
Моя й матинко, моя й голубонько!
Та куды вы вбралысь, та куды вы нарядылысь?
Та на кого росердылысь, на кого й розгнивылысь?
Чы вы на батенька, чы вы на своихъ сыритъ малисенькихъ?
Люды на слободы йдуть та письма шлють,
А вы до насъ не прыйдете и письма не прышлете.
Та зузули будуть литать та раненько кувать,
А я выйду та буду своеи матинкы пытать:
«Та зузуленькы сызенькы, соловейкы рябенькы,
Та вы высоко литалы та далеко бувалы,
Та чы вы моеи матинкы не выдалы?»
Та де тебе, матинко, прыщепыть, щобъ до тебе на пораду ходыть?
Прыщеплю я васъ до былыны — то вы не прыйметесь.
Та посажу я васъ, матинко, на покути — то вы й похылытесь.
Та прыхылю я свою головоньку до холоднои стины — то вона 
        мене не нагріє,
Та прыхылю я свою головоньку до чужои чужыны — то вона 
        мене не пожаліє.

Соловейкы будуть спиватъ,
И зузуленькы будуть кувать,
А я буду своеи матинкы пытать:
«Вы высоко литалы та далеко бувалы,
Чы вы моеи матинкы не выдалы?»
Та видкиль тебе виглядаты,
Колы тебе у гости дожыдаты?
Та чы тебе къ Риздву, а чы 
               къ Велыкодню,
Чы тебе и къ Святій недили 
   сподивацця?
Що къ Риздву снигамы позанесе,
А къ Велыкодню водою залье,
А къ Святій недили травою позароста.
Я снижокъ прогорну,
А водыцю изолью,
А травыцю прорву,

А васъ, моя матинко, у гости не дижду.
Де ти маляри, що малюють матери,
Де ти крамари, що продають матери?
Де воно вась, матинко, прыщепыть,
Щобъ до васъ на пораду ходыть?
Прыщеплю я васъ до былыны,
То вы и не прыйметесь,
Посажу васъ на покути,
То вы и похылытесь.
Прыхылюся до холоднои стины,
То вона мене не нагріє,
Прихылюся я до чужои матери,
То вона мене не пожаліє.
Та и ти сины, и та хата,
Такъ у хати не та правда;
Та и та хата, и та стриха,
Та у хати не та утиха.
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Та видкиль тебе, моя матинко, выглядать,
Та колы тебе въ гости дожыдать?
Чы тебе къ Риздву, чы тебе къ Велыкодню,
Та чы тебе, моя матинко, къ Святій 
   недилонци?
Що къ Риздву снигамы позамита,
А къ Велыкодню водою позалыва,
А къ Святій недилонци травою позароста.

Я й снижокъ прогорну,
Я й водыцю пролью,
Я й травыцю прорву,
А васъ, моя матинко, въ гости не дожду.
Та та й хата, та й стриха — 
  та въ хати не та утиха,
Та ти сины, та й хата — 
  та въ хати не та правда.

Та буду раненько вставать,
Та будуть пташкы та соловейкы 
   щебетать,
А я жъ буду ходыть та пытать:
«Сыви соловейкы!

Чы не бачылы моеи ненькы 
   ридненькы?
Та буду иты улычкамы,
Та чужи матери гулятымуть купочкамы.
Та подивлюсь — тилькы моеи немае.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 191–192. Опубліков. віршем, без назви, № 22.
Передрук:
Свєнціцький, с. 93. Надруковано в рядок, № 185 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: розсердились, не прийдети, не пришлети, зозуленьки сизенькі, рябенькі, Великоднї.

53. Голосіння за матір’ю
 Моя й матинко, моя й ридненька!
 Моя й правдонько дорогенька!
 Та мени жъ васъ, моя матинко, ни купыть,
 Та мени жъ не заслужить.
 Та нема тихъ городянокъ, що продають ридныхъ мамокъ.
 Якбы я знала, колы васъ въ гостонькы ждать
 И колы вамъ, моя матинко, столы застылать.
 Чы вамъ на Риздвяны святкы, чы вамъ на Велыкодни?
 На Риздвяны — снижкы стежкы-дорожкы позамитають,
 А яжъ буду ходыть та промитать,
 Та свою матинку въ гости ждать.
 На Велыкодни — стежкы-дорожкы водьцею позалыва,
 А я буду ходыть, та ричечкы робыть, та водыцю спускать,
 Та свою матинку въ гости ждать.
 А къ Святій недилонци стежкы-дорожкы травыцею позаростають,
 А я буду ходыть та промитать, та своей матинкы въ гости выглядать.
 Та вже й Свята недилонька мынае — до мене моеи матинкы немае.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 192–193. Опубліков. віршем, без назви, № 23.
Передрук:
Свєнціцький, с. 93–94. Надруковано в рядок, № 186 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: заслужить, рідненької.
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54. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя голубонько!
 Нащо вы мене таку вродылы,
 Нащо вы мени таку гирку доленьку вдилылы?
 Щобъ я, моя матинко, по наймахъ ходыла да чужу работу робыла,
 Та чужому батькови, та чужій матери годыла.

Мое дило переробыться,
Мое слово переговорыться.
Колы васъ въ гости дожидать,
Звидкиль васъ выглядать:
Чы васъ изъ яру,
Чы зъ долыны,
Чы зъ высокои могылы?
Якый вамъ, моя матинко, 
  гостинець подать?

Подалы бъ мы яблучко — такъ воно зогніе,
Подалы бъ мы булочку — 
           такъ вона зацвите.
Мои братикы, мои голубчыкы!
Тай не быймося, тай не лаймося,
Зійдемося докупочки тай пораймося,
Видкиль намъ матинкы выглядать?
Колы въ гости дожыдать,
Колы намъ дорожкы стругать?

Постружу дороженьку къ святому Риздву — снижкомъ прыпаде,
Простружу дороженьку къ святому Велыкодню — водыцею заллье.
Простружу дороженьку къ Святій недилоньци — травыцею вросте.
Теперъ уже та хата та й стриха, — такъ уже в хати не та утиха.
Та хата и ти викна, — такъ матинка не ридна.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 193–194. Опубліков. віршем, без назви, № 24.
Передрук:
Свєнціцький, с. 94. Надруковано в рядок, № 187 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: дожидать, яблочко, зогниє, зацвите.

55. Голосіння за матір’ю
Моя й матинко, моя й ридная,
Моя й матинко, моя й ластивко!
Въ якимъ же ты мене зилльи купала,
Що я въ таке нещастя попала?
Чы вы жъ мене въ полыню,
Що я до васъ николы не прылыну,
Чы я въ таку минуту родылась,
Чы я въ такый час хрестылась?
Та якъ же мени жыть,
Та якъ же мени горювать?
Куды мени йты,
До кого мени головоньку прыхылять?
Чы мени до холоднои стины,
Чы до чужои чужыны.
Прыхылюсь я до стины — 

Стина холодненька,
Прыхылюсь я до чужои чужыны —
Чужа сторона не ридненька.
Куды мени йты, щоб свою матинку
              знайты?
Та пиду я юлочкамы,
Та сыдять чужи матери купочкамы,
Я въ кажну купочку загляну,
Та я васъ, моя матинко, не пизнаю,
Та я васъ, моя матико, ниде не куплю,
Ниде й не заслужу!
Нема жъ тыхъ маляривъ,
Що малюють материвъ,
Та нема тыхъ крамаривъ,
Що продають материвъ.
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 194. Опубліков. віршем, без назви, № 25. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 94–95. Надруковано в рядок, № 188 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: нещастє.

56. Голосіння за матір’ю
 Моя й матинко, моя й голубонько!
 Моя матинко, моя й правдонько!
 Моя матинко, моя й покровонько!
 Моя матинко, моя й розмовонько!
 Чы я жъ тоби, моя матинко, постилонькы не слала,
 Чы я жъ тоби головонькы не ськала,
 Чы я тоби, моя матинко, пыточкы не подавала,
 Чы я тоби, моя матинко, гирке словечко сказала?
 Чымъ я тебе, моя матинко, розгнивыла,
 Що ты до мене, моя матинко, не озываешься?
 Я жъ биля тебе, моя матинко, не часъ и не два стою,
 Та я жъ биля тебе, моя матинко, якъ зозуленька кую.
 Уже жъ пора, моя матинко, проспаться
 И до мене, нещаснои, обизваться,
 Мене, нещасну, порадыть, якъ мени чужій матинци годыть,
 Якъ мени чужу матинку матирью звать,
 Якъ мени до ейи прывыкать, а тебе, моя матинко, забувать.
 Чужа жъ матинка не ридна,
 Чужа жъ матинка не имовирна.
 Загудить, голубонькы, на хати — та збудить мою матинку зъ кровати,
 Загудить, голубонькы, на свитлыцы — та збудить мою матинку
          съ скамныци,
 Та гудить, голубонькы, на прорози — та збудить мою матинку у дорози.
 Нехай вона встае и порадыть мене, якъ мени, нещасныци, на свити жыть,
 Якъ мени чужий матинци годыть.
 Чужа матинка бье и лае и ничымъ мене не дбае.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 194–195. Опубліков. віршем, без назви, № 26.
Передрук:
Свєнціцький, с. 95. Надруковано в рядок, № 189 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: розгнівала, озиваєш ся.

57. Голосіння за матір’ю
Моя й матинка ридна!
Моя скытальныця, моя й горювальныця!

Моя й сухисинька, моя й старесенька!
Моя й зузулечка!
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Видкиля тебе, маты, въ гости выглядаты:
Чы зъ крутои горы, чы з долыны, 
  чы зъ высокои могылы?
Та вже жъ мени, моя маты, тебе 
          не выдаты.
Будуть зузуленькы куваты,
Соловейкы щебетаты,

А я своей матинкы пытаты.
И де тебе, матинко, узяты:
Чы тебе змалюваты, чы тебе заслужыты,
Чы тебе, моя матинко, заробыты?
Де я не ходыла, де я не блудыла,
Та не знайшла матинкы, що мене 
             вродыла.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 195. Опубліков. віршем, без назви, № 27. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 95. Надруковано в рядок, № 190 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

58. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя голубонько,
 Моя матинко, моя риднесенька,
 Моя матинко, моя старесенька!
 На кого жъ вы, моя матинко, розгнивылысь,
 Чы на батенька, чы на мене нещасныцю?
 Якъ же намъ жыть, якъ же намъ горювать,
 Якъ намъ, моя матинко, васъ забувать, а безъ васъ прывыкать?
 И до кого жъ мени, моя матинко, та головочку прыхылять,
 Чы мени жъ, моя матинко, до стины, чы до чужои чужыны?
 Стина жъ не обигріе, а чужа чужына, моя матинко, мене не пожаліе.
 Моя матинко, моя покровонько,
 Моя матинко, моя розмовонько!
 Колы жъ васъ, моя матинко, въ гости дожыдать:
 Чы васъ окъ Риздву,
 Чы васъ окъ Велыкодню,
 Чы васъ окъ Святій недилонци?
 Окъ Риздву снигамы позамита,
 А окъ Велыкодню водамы позалыва,
 А къ Святій недилонци стежкы й дорожкы позаростають.
 А я буду раненько вставать та стежкы й дорожкы прочыщать,
 Своей матинкы въ гостонькы дожыдать.
 И видкиля васъ выглядать:
 Чы зъ яру, чы зъ долыны, чы зъ высокои могылы?
 Якый я вамъ, матинко, гостынець передамъ?
 Передамъ я вамъ, моя матинко, яблучко — воно зогніе,
 А передамъ бублычокъ — закотыться,
 А передамъ я, моя матинко, свое словечко — воно вамъ не дойдеться.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 195–196. Опубліков. віршем, без назви, № 28. 
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Передрук:
Свєнціцький, с. 95–96. Надруковано в рядок, № 191 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: зогниє.

59. Голосіння за матір’ю
Моя матинко, моя й голубонько!
Моя матинко, моя й зозуленько!
Моя й матинко, моя й правдонько!
Моя й матинко, моя й пьятинко!
Хто мене буде покрывать?
Хто мене буде заступать?
До кого мени, моя матинко, хылытця?
Чы мени до сухого дуба,
Чы мени до холоднои стины?
Чы мени, моя матинко, до чужои 
         чужыны?
Та сухый дубъ не розивьется,
Чужый батенько не обизвется.
Та холодной стины не розигрію,
Та чужа матинка не пожаліє.

Якъ мени, моя матинко, жыть,
Якъ мени горювать?
И видкиля васъ, моя матинко, 
           выглядать:
Чы васъ зъ поля, чы васъ зъ моря,
Чы васъ зъ высокои могылы,
Чы васъ зъ далекои краины?
Де жъ я васъ, моя матинко, буду пытать,
Та я жъ куды не пиду, то я васъ не найду.
Та я жъ пиду въ ярмаркы,
Та буду шукать, та буду пытать,
Та буду шукать тихъ крамарив,
Що продають материвъ;
Та тихъ купцивъ,
Що продають отцивъ.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 196. Опубліков. віршем, без назви, № 29. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 96. Надруковано в рядок, № 192 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: пятнїнько.

60. Голосіння за матір’ю
Моя ненько, моя матинко!
Нашо ты мене, нещасныцю, вродыла, гирку долю вдилыла?
Чомъ же ты мене не прыкопала, щобъ я не горювала?
До кого жъ я, моя матинко, ходытыму, до кого й говорытыму?
Чы я буду до братика, чы я буду до сестрыци?
Та мени сестрыця — не матинка, а братикъ — не батенько.
Винъ мене не порадыть, винъ мени правды не скаже.
До кого жъ я, моя матинко, буду хылытыся
И въ кого я буду, моя матинко, правды пытаты,
И хто мене буде поражаты?
До кого жъ я буду свою нещасну головоньку прыхыляты:
Чы я буду до былынонькы, чы я буду до чужои чужынонькы?
Якбы жъ то ты знала, моя матинко, якъ мени тяжко горюваты;
Якъ мени теперъ съ чужою чужынонькою прывыкаты.
Чужа чужынонька — не ридна родынонька.
Вона жъ мене не бье, не лае — у мене серденько вьяне,
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А ридная маты побье и полае — то воно не прыстане.
Видкиля я тебе, моя матинко, буду выглядаты
И колы тебе въ гости дожыдаты?
Чы васъ окъ Риздву, чы васъ окъ Велыкодню, чы васъ окъ Святій недилонци?
Окъ Риздву снигомъ позамитае,
А къ Велыкодню водычкою позалывае,
А къ Святій недилонци писочкомъ позасувае.
Якъ будете вы къ Риздву до насъ въ гости прыбуваты,
То я буду воритечка откыдаты,
А якъ будете до насъ къ Велыкодню прыбуваты,
То я буду водычку спускаты.
А якъ будете къ Святій недилонци прыбуваты,
То я буду дорижечкы промитаты,
Промитаты и своимы слизонькамы прылываты,
Буду столы застылаты и буду виконечка одчыняты,
Буду свою маты старесеньку въ гостонькы ждаты.
Може, жъ вона буде до мене въ окнонечко влитаты.
Чы не буде вона мени правдонькы казаты.
Моя матинко, моя й пораднычко!
Прыйды до мене и порадь мене на чужій чужыноньци, у далекій краинонци.
Далека краиночка, чужа чужыночка.
Моя ненько, моя матинко!
Якбы ты знала, якъ мени тутъ горювать,
То ты бъ мене, моя матинко, прыкопала, шобъ я й не горювала.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 197–198. Опубліков. віршем, без назви, № 30. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 96–97. Надруковано в рядок, № 193 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: з, поливати, країноньцї.

61. Голосіння за матір’ю
Моя й матинко, моя й голубонько,
Моя матинко, моя зозуленько,
Моя матинко, моя ластивочко,
Моя й матинко, моя й правдонько,
Моя матинко, моя покровонько,
Моя й матинко, моя й нещасныця,

Моя матинко, моя горювальныця!
И прыймить же мене до себе,
И прыгорнить мене до себе,
Шобъ я людьскимъ посмихомъ не ходыла,
Шобъ я людей не смишыла.
Прыймить мене и прыгорнить до себе.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 198. Опубліков. віршем, без назви, № 31. 
Передруки:
Свєнціцький, с. 97. Надруковано в рядок, № 194 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: зозулечко, людським.
Плісецький, с. 244.
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62. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя голубочко!
 Де жъ мы, моя матинко, ходытымемъ,
 Де жь мы тебе шукатымемъ?
 Та зузули жъ кують, а соловеечки щебечуть,
 А ми будемъ ходыть та своеи матинкы шукать,
 Чы не бачылы, чы не чулы нашои19 матери ридненькои?
 Та нихто й не каже, та нихто не чувъ, нихто й не бачывъ.
 Де ти крамари, що продають матери?
 Та мы бъ заслужылы та соби матинку купылы.
 Та передамъ я яблучко — то зогніе,
 А передамъ булочку — то зацвите.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 198. Опубліков. віршем без назви, № 32. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 97. Надруковано в рядок, № 195 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: зогниє.

63. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя риднисенька,
 Моя матинко, моя старисенька!
 Видкыля васъ, моя матусю, выглядать,
 Видкыля васъ дожыдать:
 Чи васъ съ поля, чи зъ моря,
 Чы зъ высокои могылы, чы зъ далекои Украины?
 И колы для васъ кубочкы наповнять:
 Чы вамъ къ Риздву, чы вамъ къ Волыкодню,
 Чы вамъ, моя матинко, къ Святій недилонци.
 Къ Риздву снигы позамитають стежкы та дорожкы,
 А къ Велыкодню воды позалывають,
 А къ Святій недилонци стежкы та дорожкы позаростають.

Моя й матинко, моя й покровонько,
Моя й матинко, моя й жалобо,
Моя покровонько, моя й правдонько!
Ты жъ, моя мамусю, найриднисенька,
Ты жъ, моя мамусю, найсрибнисенька,

Ты жъ, моя матинко найриднійша,
Ты жъ, моя матинко, найсрибнійша,
Моя матинко, моя й зузуленько,
Моя матинко, моя й правдонько!

 

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 198–199. Опубліков. віршем, без назви, № 33. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 97–98. Надруковано в рядок, № 196 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: ріднесенька, старесенька, недїлоньцї.

19 В оригіналі ношои.
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64. Голосіння за матір’ю
 Моя й матинко, моя й голубонько!
 Та колы васъ теперъ дожыдать, та колы васъ выглядать?
 Та колы вамъ, моя матинко, воритечка отчынять,
 Та колы жъ вы до насъ теперъ и прыйдете въ гостонькы?
 И зузули кують, соловейкы щебечуть,
 А я своей матинкы пытаю,
 Та нихто жъ теперь не скаже:
 Ни зузули, ни соловейкы, на сызыи крылы.
 Колы вы, моя матинко, до насъ у гостонькы прыйдете:
 Чы на Риздво, чы на Велыкденъ, чы на Святу недилоньку?
 На Риздво, моя матинко риднесенька, снигамы позамита,
 А на Велыкденъ водами позалыва,
 А на Святу недилю витрамы позавыва.
 Та никуда вамъ пройты, ни дороженькы проместы.
 Та вже жъ мы и столы позастылалы та своій матинци 
       исты понаготовлялы.

Та ихъ теперъ ни спысать,   Та ихъ нигде узять,
Та ихъ теперъ не купыть.   Та ихъ нигд    и заслужить.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 199. Опубліков. віршем, без назви, № 34. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 98. Надруковано в рядок, № 197 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: заслужить.

65. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя риднесенька,
 Моя матинко, моя й старесенька!
 Та до кого мы будемъ ходыть,
 Та до кого правду носыть?
 Та хто насъ буде вытать,
 Та хто насъ буде выглядать такъ, якъ вы насъ выглядалы та насъ выталы?
 А теперь ни до кого намъ ходыть,
 Никому намъ правды говорыть.
 На кого вы гнивъ, матинко, положылы,
 Хто вамъ гирке слово сказавъ,
 Чы вамъ дочкы, чы вамъ сыночкы гирке слово сказалы?
 Чымъ воны васъ огорчылы, що вы такои хаты забажалы темнои, невеселои?

Нема дверей, ни виконечокъ,
Витер не віе, сонечко не гріе,
Тилько сыра земля пріе.
Видкиль васъ дожыдать,

Видкиль васъ выглядать:
Чы васъ изъ луга,
Чы васъ изъ долыны,
Чы зъ глыбокои могылы?
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И колы вы до мене въ гости будете 
        прыбувать?
Якбы я знала, то я бъ ворота поодчиняла,
Стежкы й дорожкы промитала,

И дверечка поодчиняла,
И оконечка поодсувала,
И столы позастылала,
И васъ прывитала!

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 199–200. Опубліков. віршем, без назви, № 35.
Передрук:
Свєнціцький, с. 98. Надруковано в рядок, № 198 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: поодчиняла, позастиляла.

66. Голосіння за матір’ю
Моя й матинко, моя золотисинька,
Моя й матинко, моя срибнисинька,
Моя й матинко, моя й дорогисинька,
Моя й матинко, моя й покровонько!
Якъ я буду безъ васъ звыкать,
Якъ я буду безъ васъ горювать?
Я буду рано вставать,
Свою матинку спомынать,
Якъ я буду васъ спомынать
И якъ я буду васъ доставать?

Буду я, моя матинко, маляривъ наймать,
Та буду свою матинку малювать, 
  шо я вже не змалюю.
А хочъ и змалюю, такъ не такую!
А хочъ я змалюю, то вы мене 
      не порадыте,
Вы мене не наставыте.
Вы жъ, було, раненько вставаете 
  та нась розбужаете,
Насъ хазяевамы наставляете.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 200. Опубліков. віршем, без назви, № 36.
Передрук:
Свєнціцький, с. 98. Надруковано в рядок, № 199 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

67. Голосіння за матір’ю
Моя й матусечко, моя й голубочко, 
         и моя й зозулечко!
Нащо жъ вы насъ покынулы,
И нащо вы насъ посыротылы?
Кому вы насъ уручаете,
Кому вы насъ удиляете?
На кого, моя матинко, такый гнивъ
    велыкый положылы:

Чы вы на того батенька,
Чы вы на нашого братика 
   ридненького,
Чы вы на насъ нещасныхъ?
Чы я вамъ, моя матинко, 
 постилонькы не перестылала,
Чы я вамъ пытонькы не подавала?

 

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 200. Опубліков. віршем, без назви, № 37.
Передрук:
Свєнціцький, с. 98. Надруковано в рядок, № 200 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: й моя зозулечко.
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68. Голосіння за матір’ю
 Моя й матинко, моя й ридная!
 Та якъ мени теперъ безъ васъ жыть?
 Моя й матинко, моя й правдонько, моя й роскишъ,
 Та я пры васъ жыла, якъ макивка цвила,
 А теперъ вы мене покынулы,
 Никому моихъ дитокъ доглядать и хозяйства.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 201. Опубліков. віршем, без назви, № 38. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 99. Надруковано в рядок, № 201 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

69. Голосіння за матір’ю
Моя матинко, моя голубонько!
Моя матинко старисенька,
Моя голубонько сывисенька!
Нащо ты мене таку нещасну вродыла,
Нащо ты мени таку гирку доленьку 
             вдилыла?
На горювання и на скитання.
Моя й матинко, моя й утинко,

Моя й матинко, моя й покровонько,
Моя матинко, моя й розмовонько!
Хто жъ мене буде теперъ заступать,
Хто жъ мене буде теперъ жалувать,
Хто жь мени буде теперъ пораду давать?
Та я жъ рано встаю, то и васъ спомяну,
Та я пизно лягаю, то я й васъ 
           спомынаю.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 190. Опубліков. віршем, без назви, № 39. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 99. Надруковано в рядок, № 202 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: як рано.

70. Голосіння за матір’ю
Моя матинко, моя й риднисенька!
Нашо жъ ты насъ покынула такыхъ
               малисенькихъ?
Та до кого жъ мы будемъ хылыться,
Та кому жъ мы будемъ хвалыться?
Чы намъ до стины, чы до чужои 
           чужыны?
Та стина холодна не нагріе,

А чужа чужына не пожаліе.
Якои жъ вы, татусю, темнои ночи
        прыбувалы,
Що въ насъ матинку одибралы?
Колы жъ намъ у гости васъ дожыдать?
Та мы будемъ столы застылать,
Та кубочкы наповнять,
Та свою матинку у гости дожыдать.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 201. Опубліков. віршем, без назви, № 40. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 99. Надруковано в рядок, № 203 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: малїсеньких.
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71. Голосіння за матір’ю
 Да моя й матинко, моя й правдонько!
 Да куды жъ ты вбираешься,
 Куды ты выряжаешься?
 Да кому жъ ты насъ уручаешъ:
 Чы дядькови, чы титци?
 Пидемо до дядька — у дядька свои диткы,
 Да не порадять мене, нещаснои сыриткы.
 И въ титкы свои диткы,
 Та не порадять мене, нещаснои сыриткы.
 Колы жъ тебе, моя матинко, сподиваться у гости?
 Чы на Риздво, чы на Велыкденъ, чы на Святу недилоньку?
 На Риздво, моя матинко, снигы сыльны залягають,
 А на Велыкдень сады зелени процвитають,
 А на Святу недилоньку я й столы позастылаю
 И въ гости васъ, моя матинко, сподиваю.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 201–202. Опубліков. віршем, без назви, № 41. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 99. Надруковано в рядок, № 204 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: вбіраєш ся, виряжаєш ся.

72. Голосіння за матір’ю
Моя матинко, моя й ридненькая,
Моя матинко, моя й старенька.
Моя й матинко, моя й порадонько!
Хто жъ мене буде поряжать, 
  якъ вы поряжалы?
Хто жъ мени буде порядокъ давать, 
  такъ якъ вы давалы?
До кого жъ мени теперъ прыхылыться,
До кого жъ мени теперъ прытулыться?
Чы мени до холоднои стины,
Чы мени до чужои чужыны?
Що холодна стина не нагріе,
А чужая чужына не пожаліє.

Та буде жъ мене по строкахъ,
Буде жъ мене й по годахъ,
Та буде жъ мене попидъ дворамы,
Та буде мене попидь тынамы,
Та пробирайте жъ, моя матинко, 
  мистечко биля себе,
Прыймайте и прыгортайте 
  и мене до себе!
Та щобъ я не горювала,
Та щобъ я й горенька не знала,
Та щобъ я не ходыла по годахъ,
Та щобь я не годила чужим титкамъ.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 202. Опубліков. віршем без назви, № 42. До слів по стро-
ках подано таку примітку: «Здесь разумеется личный строчный и годовой наем».

Передрук:
Свєнціцький, с. 100. Надруковано в рядок, № 205 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю».
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Моя й матинко, моя й правдонько!
Моя й матинко, моя й вышенько!
Моя й матинко, моя й черешенько!
Моя й матинко, моя й покровонько!
Та хто жъ мене, моя й матинко, 
      буде жалить?
Та хто же мене, моя матинко, буде доглядать?
Та хто жъ мене, моя матинко, 
              буде покрывать?
Та вы жъ мене, моя матинко, доглядалы 
       и въ дили, и въ слови,
А теперъ нашо жъ вы мене кыдаете —
На горе та на нещастя та на велыке 
          безталання.
А куды вы, моя матинко, выряжаетеся,
Та куды вы, моя матинко, убираетеся:
Чы вы на заробиткы, моя матинко,
Чы вы на слободы, моя матинко!
Та зъ заробитокъ, моя матинко, 
      додому йдуть,
А зъ слобидъ, моя матинко, писёмця ждуть,
А вы сами, моя матинко, не йдете

И до мене писёмъ не шлете.
Та якои, моя матинко, хаточкы 
           забажалы:
Смутнои та й невеселои,
Темнои та й невыднои.
То хаточка и безъ виконъ,
То хаточка и безъ дверей.
Та въ ту хаточку и витеръ не віє,
И сонечко не гріє.
И сонечко туды не сходыть,
И нихто въ ту хаточку не заходыть.
Та хто васъ буде, моя матинко, 
 доглядать такъ, якъ я доглядала?
Та хто вамъ буде, мая матинко, 
и постилоньку перестлать такъ, 
         якъ я перестылала?
Моя матинко, моя правдонько!
Та й порадьте мене, якъ мени жыть,
Якъ мени горювать?
Чы мени йты служыть,
Чы мени зъ братикамы 
    та зъ сестрыцямы жыть?

73. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя риднесенька!
 Моя матинко, моя старесенька!
 Якъ мени, моя матинко, жыть?
 Якъ мени, моя матинко, горювать?
 Якъ мени, моя матинко, по чужымъ людямъ ходыть
 Та чужымъ людямъ годыть?
 Та я жъ чужу роботу що зроблю — тай не такъ,
 Та я чужымъ людямъ що скажу — то мое словечко не въ ладъ.
 Та мое дило перероблюють,
 Та мое словечко переговоряють.
 Прынимайте жъ мене, моя матинко, до себе,
 И прыгортайте мене до себе,
 И пробирайте мени мистечко биля себе.
 Та я жъ буду вамъ пыточкы подавать и постилоньку перестылать.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 202–203. Опубліков. віршем, без назви, № 43.
Передрук:
Свєнціцький, с. 100. Надруковано в рядок, № 206 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю».

74. Голосіння за матір’ю
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 203. Текст опубліков. віршем, без назви, № 44.
Передрук:
Свєнціцький, с. 100–101. Надруковано в рядок, № 207 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

Виправлення: без дверий.

75. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя й ластивко!
 Та де жъ васъ, моя матинко, купыть,
 Та де жъ васъ, моя матинко, заслужыть?
 Та де жъ ти маляри, що малюють ридны матери?
 Та буду жъ я ранесенько вставать та буду жъ я зузулечокъ пытать:
 «Та вы, зузулечкы, ранесенько встаете, ранесенько куете».
 Та буду жъ я, моя матинко, ранесенько вставать,
 Та буду соловеечкивъ пытать,
 Та колы жъ мени, моя матинко, васъ у гостонькы дожыдать?
 Та чы васъ къ Риздву, та чы васъ къ Велыкодню, 
      а чы къ Святій недилонци?
 Та къ Риздву жъ снигамы позамита,
 А къ Велыкодню водамы позалыва,
 А къ Святій недилонци травыцямы позароста.
 Та й прыплевить, моя матинко, до насъ хоть водою,
 Та заберить и сыриточокъ сихъ съ собою.
 Та щобъ мы, моя матинко, не жылы й не горювалы,
 Та щобъ намъ чужи батькы и рукъ не потыралы.
 Та прыхылюсь я, моя матинко, до холоднои стины,
 То холодна стина мене й не нагріе,
 Та прыхылюсь, моя матинка, до чужои чужыны,
 Та мене чужая чужына не пожаліе.
 Моя матинко, моя порадонько!
 Та хто жъ мене поражатыме такъ, якъ вы поражалы?
 Та хто жъ насъ буде изражать,
 Та хто жъ порядочокъ давать?
 Та будемъ же мы, моя матинко, ходыть,
 Та будемъ же мы, моя матинко, чужимъ матерямъ годыть.
 Та титка жъ, моя матинко, своимъ диткамъ маты,
 А намъ же, моя матинко, не буде.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 204. Опубліков. віршем, без назви, № 45. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 101. Надруковано в рядок, № 208 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». Ви-

правлення: з.
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76. Голосіння за матір’ю
Моя матинко, моя риднесенька!
И моя матинко старесенька!
Моя порадныця дорогесенька!
Куды жъ вы выбираетесь,
И куды вы выряжаетесь?
Нащо вы покыдаете насъ,
На яке горюваннячко?
Кому вы прыручаете?
Шо мы мали, мы и малисиньки.
Та мы жъ не вміемо и людямъ робыть.

Та будемъ мы въ хати сыдить — 
   боятымемось,
Посидаемо пидъ дворомъ — такъ 
   померзнемо,
Пидемъ по селу — такъ собакы порвуть.
Моя матинко, моя ридненька!
Колы жъ ты до мене прыбудешъ?
Та немае тихъ крамарокъ,
Шо продають риднесенькихъ маточокъ.
Серця бъ влупыла та матинку купыла!

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 204–205. Опубліков. віршем, без назви, № 46. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 101. Надруковано в рядок, № 209 у розділі «VIII. Сироти за матір’ю». 

77. Голосіння за чоловіком
Чоловиче мій, дружыно моя!
Куды жъ ты убираешься,
Куды ты выряжаешься?
Якои ты темнои хаты забажавъ,
Темнои, невыднои,
Смутнои, невеселои!
Туды жъ витеръ не віе,
Туды й сонце не гріе,
Туды й дзвоны не дзвонять,
Туды й люды не ходять.
Та якъ же я до тебе ходытыму,
Та якъ я съ тобою говорытыму?
Якъ я съ тобою поражатымусь,
Якъ я съ тобою розважатымусь?
Ой устань, порадь, моя дружынонько,
Якъ мени въ свити жыты,
Якъ мени чуже дилечко робыты,
Та якъ мени чужимъ людямъ годыты?
Та я жъ надъ чужимъ дилечкомъ 
   назневажалась,
Я жъ по чужихъ нывахъ наспотыкалась.
Ой прыймай же, прыгортай мене до себе,
Щобъ я не жыла, щобъ я не горювала,
Щобъ я й горенька не знала.
Щобъ я по далекихъ краяхъ не ходыла,
Щобъ я чужимъ людямъ не годыла.
Та я чуже дилечко зроблю не такъ,

Та я словечко скажу не въ ладь.
Мое дилечко перероблять,
Мое словечко перемовлять.
Колы жъ мени тебе, моя дружыночко,
          дожыдать,
Колы мени столы застылать:
Чы мени на Риздво,
Чы мени на Велыкдень,
Чы на Святу недилоньку?
А чы мени зъ Мыколы — тай николы?
Видкиль мени тебе выглядать:
Чы зъ горы, чы зъ долыны,
Чы зъ высокои могылы,
Чы зъ глыбокого яру,
Чы зъ далекого краю?
Та не йды жь полемъ, бо нижечку 
           поколешъ,
Та не йды жъ моремъ, бо утонешъ,
А йды жъ попидь горою
Та беры мене зъ собою.
Та будуть, моя дружынонько, сады 
        процвитать,
Та будуть зузуленькы кувать,
А соловейкы щебетать.
Будуть мени, нещасныци, жалю 
         завдавать,
А я выйду за вориточка та й буду пытать:
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 205–206. Опубліков. віршем, без назви, № 47. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 73–74. Надруковано в рядок, № 128 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Ви-

правлення: убіраєш ся, хвалїть ся, вірненькій.
Плісецький, с. 245–247.

78. Голосіння за чоловіком
 Мій хозяине, моя й пара дорога, моя й правда дорога!
 До кого жъ мени прыхылыться и прытулыться?
 Чы мени до холоднои стины, чы мени до чужои чужыны?
 Що холодна стина не нагріе, а чужая чужына не пожаліе.
 Видкиля мени тебе выглядать и де мени тебе пизнавать?

Чы мени межъ косарямы,
Чы мени межъ гребцямы?
Чы мени съ поля, чы мени зъ моря?
Чы мени зъ глыбокои долыны,
Чы мени зъ высокои могылы?
И колы задля тебе столы застылать
                и кубочкы наповнять:

Чы тебе къ Риздву, чы къ Велыкодню,
Чы тебе окъ Святій недилонци?
Що къ Риздву велыки снигы 
   позамитають,
А къ Великодню велыки воды 
   позалывають,

 

«Вы зозуленькы сызесенькы,
А соловейкы малесенькы,
Та вы высоко литаете,
Вы далеко буваете,
Чы не чулы, чы не бачылы моей 
       дружынонькы вирненькои?
Якъ бачылы, то хвалыться,

Якъ побачыте, поклониться 
 моій дружыни вирненькои,
Хай же винъ прыйде,
Та нехай мене одвида,
Якь же я тутъ живу та якь я горюю.
Та я пизно лягаю, а рано встаю,
Та все чуже дилечко роблю.

 А къ Святій недилоньци стежкы й дорожкы позаростають, 
       а сады позацвітають,
 Стежечкы — комышемъ, а дорожкы — спорышемъ,
 А вышневи садочкы — биленькымы цвитамы.
 Та ты жъ будеш, мій хозяине, иты та на цвиты задывляться,
 Та не будешъ до мене въ гости поспишаться.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 206–207. Опубліков. віршем, без назви, № 48. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 74. Надруковано в рядок, № 129 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». 

79. Голосіння за чоловіком
Мій хозяине, моя дружыно!
Нащо жъ ты мене кыдаешъ?
Якъ же мени теперъ жить,

Що мени теперъ робить безъ тебе?
Мій хозяине, моя й правда прехороша.
Хто жъ мене теперъ буде поряжать,
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Хто мени порядокъ давать?
И чого ты на мене такъ разгнивывся?
Чы я тоби, мій хозяине, постилонькы 
            не слала,
Чы я тоби пыточкы не подавала?
Мои диточкы,
Що вы будете робыть безъ батька?

Та вже жъ его ни купыте, ни заслужыте.
Нема тихъ крамаривъ, щобъ продавалы
             батькивъ.
Мій хозяине, моя дружыно!
Прыймай и мене до себе,
Щобъ я й не горювала,
Щобъ я й горенька не знала.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 207. Опубліков. віршем, без назви, № 49. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 74. Надруковано в рядок, № 130 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: розгнівив ся, не.

80. Голосіння за чоловіком
 Хозяине мій, дружыно моя!
 Нащо жъ ты мене покынувъ на горювання та на скитання.
 Я жъ уже нагорювалась и наскыталась изъ тобою.
 Прыймай и мене зъ собою, шобъ я не скыталась,
 По чужыхъ поляхъ не спотыкалась.
 Якои ты смутнои, невеселои хаты забажавъ,
 Що витеръ не завіе и сонечко не зогріе.
 Устань же, моя дружыно!
 Порадь, якъ мени горювать,
 Якъ мени безъ тебе прожывать.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 207–208. Опубліков. віршем, без назви, № 50. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 74. Надруковано в рядок, № 131 у розділі «IV. Вдовиця за мужом».

81. Голосіння за чоловіком
Мій чоловиче, моя й дружыно!
На кого жъ ты мене кыдаешъ,
Та кому ты свое хозяйство вручаешъ:
Чы ты братамъ, чы ты сестрамъ,
Чы ты своему батькови старому?
Та я за тобою чотыри годы прожыла 
  та ничого не заробыла,

Та де мени теперъ диться,
Куды мени пійты теперъ одъ тебе.
Куды ты вбравсь, куды ты нарядывсь,
Та на кого ты такый гнивъ положывъ:
Чы ты на батенька,
Чы ты на своихъ сыротъ 
   малесенькихъ?

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 208. Опубліков. віршем, без назви, № 51. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 74–75. Надруковано в рядок, № 132 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Ви-

правлення: батькови.
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Мій хазяине, моя дружыно!
Нащо ты на мене розгнивывсь,
Нащо ты тихъ дитокъ посыротывъ?
У ихъ же нема ни хаточкы,
Нема ни правдочкы!
До кого жъ воны будуть исходыться,
Хто ихъ буде поважать и поражать,
Хто имъ буде наставленіе давать?
Колы жъ мы тебе будемъ, мій 
   хазяине, у гостонькы ждать:
Чы тебе къ Риздву, чы къ Велыкодню,

Чы тебе къ Святій недили,
Чы тебе къ Мыколи, — 
Та, мабуть, николы!
Якои ты, мій хазяине, хаточкы 
   забажавъ:
Рубленои, новои, смутнои, темнои, 
   невыднои.
Шо въ ій не дверичокъ,
Шо въ ій ни виконечокъ,
Ни сонечко не вгріе,
Ни витеръ не повіе.

82. Голосіння за чоловіком
 Моя дружыно, моя й правдонько,
 Та я съ тобою не нажылась и не наговорылась.
 Та й хто жъ мени теперъ порядокъ даватыме, якъ ты дававъ?
 Та й прыплывы до мене хоть водою та заберы своихъ сыриточокъ изъ собою.
 Та мій хозяину, моя й дужыно!
 Та хто жъ моимъ сыриточкамъ буде порядокъ давать?
 Та будуть воны ходыть,
 Та будуть воны пытать,
 Та будуть воны свого батенька шукать.
 Да видкиль тебе, мій хозяине, въ гостонькы дожыдать,
 Чы къ Риздву, чы къ Велыкодню въ гостонькы выглядать,
 Чы къ Святій недилоньци?
 Та къ Риздву снигамы позамита,
 А къ Велыкодню — водамы порозлыва,
 А къ Святій недилонци — травамы позароста.
 Та буду жъ, моя дружыночко, ранесенько вставать,
 Соловеечкивъ пытать:
 «Та вы жъ высоко литаете, багато выдаете».
 Колы жъ мени, моя дружыно, до тебе на порядочокъ прыходыть?
 Та чужи люде жывуть,
 Та чужи люде одражуються,
 А я ще й не нажылась, ще й не наговорылась.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 208–209. Опубліков. віршем, без назви, № 52. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 75. Надруковано в рядок, № 133 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: з.

83. Голосіння за чоловіком

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.
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Перша публікація: Милорадович, с. 209. Опубліков. віршем, без назви, № 53. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 75. Надруковано в рядок, № 134 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: хозяїне, поважати і поряжатись.

84. Голосіння за чоловіком
Чоловіче мій, родыно моя!
Чоловіче мій, дружыно моя!
Куды ты убираешься,
Куды ты одряжаесся,
У яку ты сторононьку понесеш 
        свою головоньку?
Кому ты дитокъ поручаешъ,
Кому ты ихъ уручаешъ,
Хто ихъ буде годуваты,
Хто ихъ буде доглядаты?
Видкиль тебе выглядаты и дорожечкы 
         тоби прочыщаты?
Чы къ Риздву, чы къ Велыкодню, 
  чы къ Святій недили?
Къ Риздву снигамы позамитае,

А къ Велыкодню водамы позалывае,
А къ Святій недилонци травамы 
       позаростае.
Та прылеты жъ до мене въ гости 
  та сядь на оконечку,
Та ты жъ будешъ буркутаты, 
          а я буду куваты.
А ты будешъ мене пытаты, якъ 
    мени въ свити прожывать.
И яки тоби гостынчыкы пересылать.
Передамъ я булочку — зацвите,
Передамъ я яблучко — зогніе,
Передамъ я бублыкъ — закотытця,
Та такы тоби не дойдетця.

 

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 209. Опубліков. віршем, без назви, № 54. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 75. Надруков. в рядок, № 135 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправлен-

ня: убіраєш ся, одряжаєсь ся, зацвите, зогниє.

85. Голосіння за чоловіком
Мій чоловиче, мій голубе!
Якъ мени жыть, якъ мени горювать?
И якъ мени тихъ дитокъ воспытать?
Чы мени въ строкы наймать,
Чы мени въ годы наймать?
И мои диточкы, мои сыриточкы,
Хто жъ васъ буде годувать,
И хто вамъ буде порядочокъ давать,
И хто васъ буде воспытать,
И хто надъ вамы батькувать?

Та у васъ же, мои диточкы,
Нема ни ридных дядькивъ, ни бративъ.
Та у мене теперъ, мои диточкы,
Ни дружыночкы, ни родыночкы,
Та вы теперъ, мои диточкы, малисенькы,
Та васъ теперъ нихто и не бачыть, — 
Чы вы голи, чы вы голодни, 
   чы вы холодни.
А якъ же поростете,
То всяке васъ и бачытеме.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 210. Опубліков. віршем, без назви, № 55. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 76. Надруковано в рядок, № 136 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: буде воспитувать, бачитиме.
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 210–211. Опубліков. віршем, без назви, № 57. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 76. Надруковано в рядок, № 138 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: хозяїне, остала ся, 5-й рядок — Як свої, будети, горко, кости, і про свого.

Хазяине мій, хазяине дорогый!
Якъ мени безъ тебе прывыкать,
Якъ мени ти диточкы воспытать?
Шо я остаюся на чужыни, якъ 
             былынонька на пожари!
И я свои диточкы роспущу, то я йихъ 
  до вику не зберу!
Я йихъ не воспытаю, нигде йихъ не найду.
Мои диточкы, мои сыриточкы!
Прыбувайте, мои диточкы, свого 
  батенька ховать.
Та я жъ буду вашого батенька пытать,
Якъ мени въ свити васъ воспытать,
Чы васъ мени людямъ оддать?

Людямъ оддамъ, то вы будете 
  плакать та рыдать 
И свого батенька вспоминать:
«Якъ намъ горько въ свити жыть 
  и людямъ годыть,
Наша маты старесенька,
Та вона насъ не воспыта,
Та вона насъ не одягне.
Та ми жъ розійдемося по свитамъ 
          та по велыкымъ степамъ.
Та будуть насъ звири лякать,
Та наши кости ростягать,
Та будемъ мы помирать и свого 
  батенька гадать».

86. Голосіння за чоловіком
 Моя й дружино, моя й половыно!
 Та я за тобою жыла, якъ макивочка цвила!
 Я за тобою жыла — не панувала, а горювала.
 Та моя й дружыно, моя й половыно!
 Та кому жъ ты мене й покыдаешъ, кому жъ мене й уручаешъ?
 Та й порадь мене, моя дружыно, якъ мени зъ симы диточкамы жыть,
 Якъ мени зъ симы диточкамы горювать,
 Якъ важкый каминь пиднимать?
 Шо въ мене ничого ни исты, ничого ни пыты,
 Ни въ чимъ, моя дружыно, диточкамъ и ходыть!
 Моя й дружыно, моя й половыно!
 Та порадь мене, чы мени зъ диточкамы дома сыдить, чы мени за другого йты?
 Та я пиду за другого, то я соби хазяина найду, а диткамъ 
       батенька не найду,
 А хоть и найду, то й не такого, якъ батинка ридненького.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 210. Опубліков. віршем, без назви, № 56. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 76. Надруковано в рядок, № 137 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: цвила.

87. Голосіння за чоловіком
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88. Голосіння за чоловіком
 Чоловіче мій, моя й правда!
 Якъ мени съ тимы дитьмы жыть,
 Якъ мени ихъ воспытать?
 Чы мени ихъ коло себе держать,
 Чы мени ихъ на людей роздавать?
 Чужи хозяины орють, и сіють, и распоряжаються,
 А я куды повернусь — нищо въ мене не роблене.
 Хожу, прошу, та нихто мени помочи не дасть, не порадыть.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 211. Опубліков. віршем, без назви, № 58. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 76. Надруковано в рядок, № 139 у розділі «IV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: з, не даєть.

89. Голосіння за чоловіком
Мій чоловиче, мій голубчыку!
Якъ мени безъ тебе жыть, 
                 якъ мени прывыкать?
И куды мени свою головоньку 
   прыхылять?
И скажы мени, моя дружыно, кому 
           ты сихъ сыритъ уручывъ?
Мои сыроты безпріютніи, мои 
  сыроты беззащытніи!
Та вы жъ на чужій сторонци,

Та никому васъ прыютыть,
Та ни до кого и головонькы 
   прыхылыть.
Та пидете вы до дядька — то дядько 
   й не дывыться,
Пидете до титкы — то титка 
   й одвернеться.
Та й прыймай и насъ до себе
И прыгортай насъ до себе!
Шобъ мы не жылы и не горювалы.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 211. Опубліков. віршем, без назви, № 59. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 77. Надруковано в рядок, № 140 у розділі «IV. Вдовиця за мужом».

90. Голосіння за сином
Мій сыночку, мій голубчику!
Мій сыночку, моя й дытыночко!
Моя дытыночко, моя й щыпочко!
Моя щыпочка одщепнулася.
Мое яблучко одкотылося,
Мое й зернычко, де жъ тебе шукать,
Де жъ тебе й пытать?
Моя й макивко!
Моя й макивка осыпалася.
Якъ ты зацвила та й не надовго.

Моя й дытыночко, моя й родыночко!
Якъ мени тебе забувать
И якъ мены безъ тебе прывыкать?
Та я жъ куды не пиду,
То я жъ тебе не найду.
И де жъ тебе посадыть,
Де тебе прыщепыть, щобъ до тебе 
        на пораду ходыть?
Моя дитино, моя родыно!
Та я жъ тебе доглядала,
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Мій сыночку, мій князю!
Нащо жъ ты мене покынувъ?
Моя матинко, коли жъ ты прыбувала
Та одъ мене сыночка перемовляла?
Та стричайте мого сыночка,
Та пробирайте ёму мистечко биля себе,
Та доглядайте жъ мого сыночка, 
  такъ якъ я доглядала.
Та колы жъ тебе, мій сыночку, 
       дожыдать у гости?

Чы къ Риздву, чы къ Велыкодню?
Що къ Риздву — снигы забилилы,
А къ Велыкодню — воды 
   позалывають,
А къ Святій недилонци стежечкы 
  позаростають.
Та дожыдать же тебе, сыночку, 
          къ Мыколи,
Та не прыйдешъ ты николы.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 212. Опубліков. віршем, без назви, № 61. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 56. Надруковано в рядок, № 73 у розділі «IV. За малим сином», хоча звер-

нення «князю» вказує на старший, передшлюбний вік. Виправлення: єму.

92. Голосіння за сином

Та я тебе годувала,
Та я дилечка не доробляла,
А ночи не досыпляла.
Та все тебе доглядала.

Теперъ хто мене буде раненько будыть,
Хто мени буде дилечко перебывать,
Та я лежатыму, якъ колода въ лиси,
Объ мене нихто й не зачепыться.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 211–212. Опубліков. віршем, без назви, № 60. 
Передруки:
Свєнціцький, с. 55. Надруковано в рядок, № 72 у розділі «IV. За малим сином». Виправлен-

ня: щіпочко, щіпочка, зернечко, зацвила.
Плісецький, с. 252–253.

91. Голосіння за сином

Мій сыночку, мій соловеечку,
Мій сыночку, мій риднисенькій,
Мій сыночку, мій дрибнисенькій,
Мій сыночку, мій роботнычку,
Мій сыночку, мій косарыку,
Мій сыночку, мій выноградочку,
Мій сыночку, мій князе!
Я жъ не думала, що ты будешъ такои
         смутнои, невеселои хаты бажаты.
Сонечко не зогріє,

Буйный витеръ не завіе.
И сыночку, моя дытыно!
Устань, подывись:
Яке весилля ты наробывъ смутне, 
                                                невеселе.
Подывысь, скилькы роду зійшлося,
Чомъ же ты до ихъ и словечка 
                                       не промовышъ?
Мій пастушокъ!
Кого жъ я буду уставать та рано будыть.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.
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Сыну мій, князю дорогый!
Сыну мій, здоровья мое!
Та люды дожыдають сынивъ та невистокъ,
А я тебе не дождала оженыть 
   и одружыть.

Невисткы мои неубираны,
Невисткы мои несподиваны!
Сыну мій, князю дорогый!
Шо я тебе дожыдала женыть, якъ и люде,
Та я й не дождала.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 213. Опубліков. віршем, без назви, № 63. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 62. Надруковано в рядок, № 97 у розділі «V. За дорослим сином».

94. Голосіння за сином
 Мій сыночку, мій соловеечку,
 Мій сыночку, моя й канареечка,
 Мій сыночку, моя переминочка,
 Мій сыночку, мій косарычку,
 Мій сыночку, мій молотнычку,
 Мій сыночку, мій роботнычку!
 Та я жъ тебе, мій сыночку, кохала,
 Та я жъ тебе дожыдала,
 Та я жъ, мій сыночку, и дня, ночи не спала все тебе колыхала.
 Та я жъ тоби, мій сыночку, не давала и плакать.
 Та я жъ думала, мій сыночку, що ты мене переминятымешъ,
 Та я жъ думала, мій сыночку, що ты мене доглядатымешъ 
      и хлибомъ годуватымешъ.
 А теперъ хто жъ мене буде доглядать,
 Хто жъ мене буде хлибомъ годувать?
 Кимъ же я буду, мій сыночку, теперъ замышлять?

Та чужи косарыкы зъ поля додому 
           йтымуть,
А я свого косарыка буду дожыдать,
Та не знатыму видкиль его выглядать:
Чы зъ сынёго моря,
Чы зъ чыстого поля?
Мои диточкы, мои риднесенькы,
Мои диточкы, мои малесенькы!

Ой колы жъ я тебе дождусь?
Чого жъ ты, мій сыночку, лежышъ,
Чого ты не встаешъ,
Чомъ ты до своеи матинкы 
   не говоришъ?
Мои сыны, мои соловейкы,
Мои сыны, мои й маленькы!
Та якого жъ я вамъ гостыньця передамъ:

Перша публікація: Милорадович, с. 212. Опубліков. віршем, без назви, № 62. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 56. Надруковано в рядок, № 74 у розділі «IV. За малим сином». Виправлен-

ня: робітнику, загріє.

93. Голосіння за сином
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Покочу я яблучко — зогніе,
Покочу булочку — зацвите,

Покочу бублычокъ — не докотыться
И до твого серденька не прыгорнеться.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 213–214. Опубліков. віршем без назви, № 64. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 56. Надруковано в рядок, № 75 у розділі «IV. За малим сином». Виправлен-

ня: канареєчко, і ночи, маленькі, зогниє.

95. Голосіння за сином

Мій сыночку, моя й дытыночко,
Та куды ты убираешься,
Нащо жъ ты мене кыдаешъ,
Колы жъ я тебе въ госточкы дижду:
Чы на Риздво, чы на Велыкдень, 
 чы на Святу недилоньку?
Къ Риздву снигомъ замете,
А къ Велыкодню водою залье,
А къ Святій недилоньци травыцею 
    заросте.

Та забериться за ручечки,
Та прыйдить до насъ у госточкы,
То мы будемъ столы застылать
И дворы вымитать
Та своихъ сыночкивъ у госточкы ждать.
И мои сыны, и мои орлы!
И куды жъ вы поленулы?
У яку вы краиноньку полынулы?
Та одъ васъ ни письма не перечуешъ,
И словесносты не перекажешъ.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 214. Опубліков. віршем, без назви, № 65. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 56–57. Надруковано в рядок, № 76 у розділі «IV. За малим сином». Виправ-

лення: збіраєш ся, дїждусь, замите, полинули.

96. Голосіння за сином
 Мій сыночку, моя й дытыночко!
 Нащо жъ ты мене, сыночку, моя дытыночко, покынувъ?
 Та чужи люды на Таврію высылають та радуються,
 А я тебе, мій сыночку, ни видкиль не перечую и не побачу.
 Та пиду я, мій сыночку, улыцямы — 
 Граються чужи диточкы купочкамы,
 А тебе, моя дытыно, я дывлюсь въ кажній купочци тай не побачу.
 Та до кого жъ я буду говорыть, —
 Що стина нима, а тебе, моя дытыно, нема.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 214. Опубліков. віршем, без назви, № 66. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 57. Надруковано в рядок, № 77 у розділі «IV. За малим сином». Виправлен-

ня: й.
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97. Голосіння за сином
 Мій сыночку, моя й дытыно риднисенька!
 Я тебе такъ дожыдала, якъ диты дожыдають червоного яечка.
 А теперъ, моя дытыночко, ты вже мене покыдаешъ.
 Я й служыла и людямъ годыла,
 И людямъ добрымъ, и панамъ, и всимъ багатимъ хазяинамъ.
 И колы, мои диточкы, васъ у гостонькы дожыдать,
 И колы мени кубочкы сповнять,
 И колы мени столы застылать,
 И колы мени васъ у гостнькы дожыдать:
 Чы васъ окъ Риздву, чы къ Велыкодню, чы къ Святій недилонци?
 Къ Риздву стежкы, дорожечкы снигамы позамитають,
 А къ Велыкодню водамы позалывають,
 А къ Святій недилонци стежечкы травамы позаростають.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 214–215. Опубліков. віршем без назви, № 67. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 57. Надруковано в рядок, № 78 у розділі «IV. За малим сином». Виправлен-

ня: 3-й рядок дитинко, богатим.

98. Голосіння за сином
Мій сыночку, моя дытыно!
Мій сыночку, мій голубчыку!
Якъ мени жыть, якъ горювать,
Якъ мени безъ тебе прывыкать,
Якъ мени тебе забувать?
Куды я тебе, мій сыночку, выряжаю:
Чы въ поле орать,
Чы пидъ фуру грошей зароблять?
И колы мени, мій сыночку, тебе 
          въ гости дожыдать:

Чы мени къ Риздву, чы къ Велыкодню, 
     чы къ Святій недили?
Шо къ Рожеству снигы позамитають,
А къ Велыкодню воды позалывають,
А къ Святій недили травы позаростають.
Видкиль мени тебе выглядать:
Чы зъ зеленого гаю,
Чы зъ далекого краю,
Чы зъ высокои могылы,
Чы зъ далекои Украины?

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 215. Опубліков. віршем, без назви, № 68. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 57. Надруковано в рядок, № 79 у розділі «IV. За малим сином».

99. Голосіння за сином
Сыну мій голубе, сыну мій соколе,
Куды ты вбираешься одъ мене,
У яку ты дороженьку выряжаешься,
Де ты соби слободы обибравъ, 
        на якій Украини?

Сыну мій, голубчыку!
Мои жъ погонычи непрохани,
Мои плугатыри ненаймани.
Мои косари, мои гребци,
На що жъ вы мене кыдаете?
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 215. Опубліков. віршем, без назви, № 69. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 57. Надруковано в рядок, № 80 у розділі «IV. За малим сином». Виправлен-

ня: вбіраєш ся, виряжаєш ся.

100. Голосіння за сином
 Сыну мій, голубе мій, пастуше ненайманый, погонычу непроханий!
 Люде въ москали отдають та писемъ ждуть, та поклонивъ,
 А я вже одъ тебе ни пысьма, ни поклона, ни прыятного слова.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 215. Опубліков. віршем без назви, № 70. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 58. Надруковано в рядок, № 81 у розділі «V. За малим сином». 

101. Голосіння за сином
Мій сыночку, мій глубчыку,
Мій молотныку, мій косарыку,
И мій копилныку, и мій кыдальныку,
И мій плугатырю!
И де жъ мени такого хозяина шукать,
И колы мени ёго дожыдать?
Та людськи диты у москали идуть 
          тай письма и поклонъ передають,
А ты жъ, моя дытыно, ни поклона 
   не передасы,

Ни письма не перешлешъ!
Видкиль мени тебе выглядать,
Видкиля мени тебе вызырать,
И колы мени тебе у гости дожыдать?
Чы зъ глыбокои могылы,
Чы зъ далекои Украины,
Чы зъ темного гаю,
Чы зъ далекого краю?

Сыну мій, панычу,
Сыну мій, правдо моя!

Колы жъ до мене въ гостонькы 
                 будешъ прыбувать?

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 215–216. Опубліков. віршем, без назви, № 71. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 58. Надруковано в рядок, № 82 у розділі «V. За малим сином». Виправлення: 

хазяіна, єго.

102. Голосіння за сином
Сыну мій, моя дытыночко!
Сыну мій, моя Омелыночко!
Сыну мій, моя былыночко,
Сыну мій, моя охвыцерочко,
Сыну мій, моя кавалерочку!
И сыну мій, заслуженнычку,

Сыну мій, стадальнычку!
И куды жъ ты наряжаешься,
И куды ты вбираешься,
И кому ты своихъ диточокъ покыдаешъ,
Чы ты дядечкамъ,
Чы ты бабуси старесенькій?
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 216. Опубліков. віршем, без назви, № 72. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 62. Надруковано в рядок, № 101 у розділі «V. За дорослим сином». Виправ-

лення: омелиночко, поплинете, полинете, розкотили ся.

103. Голосіння за дітьми

И кому ты ихъ поручаешъ,
И кому ты ихъ вручаешъ?
Куды жъ вы, мои диточкы, полыныте,
И куды жъ вы поплывыте,
И въ яку стороночку понесешъ 
  свою головочку?

Видкиль тебе выглядаты,
Видкиль тебе вызыраты:
Чы зъ горы, чы зъ долыны,
Чы зъ чорнои могылы?
Та вы жъ, мои диточкы, роскотылыся,
              якъ горохъ пры дорози!

Мои диточкы, мои голубьятка,
Мои диточкы, мои ангеляточка!
Нащо жъ вы мене покынулы,
Нащо жъ вы таки манисеньки 
  одризняетесь одъ мене?
Та вы жъ, мои диточкы, на свити не жылы,
Та вы жъ ничого не бачылы.
Сей, мои диточкы, свитъ, 
  якъ ро’жевый цвитъ,
А вы покыдаете мене.

Та хто жъ, мои диточкы, буде мене 
   доглядать,
Та хто жъ мене буде хлибомъ годувать?
Мои диточкы, мои голубьяточка!
Та люды дожыдають празныка,
Та чужи диточкы повыходять,
Та будуть гулять на празныкы,
А я, моя дытыночко, ходытыму 
        й шукатыму,
Та не найду тебе.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 216–217. Опубліков. віршем, без назви, № 73.
Передрук:
Свєнціцький, с. 37. Надруковано в рядок, № 14 у розділі «I. За дітьми малими». Виправлен-

ня: 7-й рядок Ей, без наголосу, виходять, празниках.

104. Голосіння за донькою
 Моя донечко, моя й правдочко,
 Моя донечко, моя й вышенько, моя щепочко!
 Моя й родыночко, моя й дытыночко!
 И чого жъ, моя дытыночко, одъ мене отдаляешься,
 Чого ты на мене такъ розгнивалась?
 Прыймай и мене до себе,
 Щобъ я не горювала и не скиталась.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 217. Опубліков. віршем, без назви, № 74. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 43. Надруковано в рядок, № 28 у розділі «IІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: отдаляєш ся.
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105. Голосіння за донькою
 Моя дытыночко, моя голубочко,
 Моя й швачечко, моя й пряшечко, моя й прачечко!
 Хто жъ теперъ буде на ополонку ходыть и биллячко мыть?
 Моя й дочечко, моя й коханочко,
 Моя дочечко, моя й паняночко!
 И кого жъ я тепер буду кохаты,
 Кимъ я буду втишатысь, якъ тобою втишалась?
 Та зузули жъ куватымуть, а соловейкы щебетатымуть,
 А я выйду воды браты та зузуленькы пытаты:
 «Ты, зузуленько, моя й голубонько,
 Чы ты не бачыла моеи дочечкы,
 Чы не йшла, чы не йихала до мене въ гостонькы?»
 Та дивчата жъ гуляють и писенькы спивають, а моеи дочечкы немае…
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 217. Опубліков. віршем, без назви, № 75. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 43. Надруковано в рядок, № 29 у розділі «IІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: зазулї.

106. Голосіння за донькою
Моя дочко, моя голубочко!
Моя дочко, моя коханочко!
Моя швачко, моя й прачко!
Моя искальныце, моя й 
       вымитальныце, моя й помишныце!
Колы жъ ты до мене прыбудешъ у гости?
Колы жъ мы побачымось,
Колы жъ мы порадымось?
Якбы жъ я знала,
Я бъ тоби виконечка и дверечка одчыняла,

И стежечку промитала.
Моя дочко, моя павочко!
Моя дочко, моя зузуле!
Яку ты мени звистку подаватымешъ:
Чы ты куватымешъ, чы ты 
  щебетатымешъ?
Чы тебе выглядать съ поля, чы тебе 
    зъ моря,
Чы зъ высокои могылы, чы 
  зъ далекои Украины.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 217. Опубліков. віршем, без назви, № 76. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 43. Надруковано в рядок, № 30 у розділі «IІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: помічнице, з.

107. Голосіння за донькою
 Моя дочечко, моя княгынечко,
 Та якого жъ ты соби князя обибрала,
 Такого тайного, що й мени не объявыла.
 Встричайте, мои родытели, мою донечку,
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 И пробирайте йій мистечко биля себе,
 И доглядайте такъ, якъ я доглядала.
 Де жъ тіи витры набралыся, що вышеньку зломылы?
 И де жъ воны набралыся, що на вышенькы лысточкы оббылы?
 Моя й донечко, моя й княгынечко,
 Моя й швачко, моя й пряхо,
 Моя помитушко, моя й помазушко!
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 218. Опубліков. віршем, без назви, № 77. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 48-49. Надруковано в рядок, № 49 у розділі «IІІ. За дорослою дочкою». Ви-

правлення: зломали, вишеньцї.

108. Голосіння за донькою
 Моя дытыно, моя княгыне!
 Я тебе не ожыдала такъ рано одружыты.
 Чужи матери дожыдають та весело дружять, а мени нема никоторои отрады.
 Чужи матери празныка дожыдають та въ гости дожыдають,
 А я празныка ждатыму та тебе выглядатыму.
 Та й ты не прыйдешъ ни водамы, ни горамы,
 Ни помежъ долынамы, ни помежъ могыламы.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 218. Опубліков. віршем, без назви, № 78. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 49. Надруковано в рядок, № 50 у розділі «IІІ. За дорослою дочкою». Виправ-

лення: 3-й рядок пропущено нема.

109. Голосіння за донькою
 Моя й дочко, моя й княгынечко!
 Якъ мени тебе забувать и видкиля мени тебе выглядать?
 Що до людей йдуть съ скрынямы та съ перынамы,
 А до мене йдуть съ хрестамы та съ корогвамы.
 Моя й дочко, моя й княгынечко!
 Моя й дочко, моя й павочко!
 Та люде выпроважають дочокъ зъ дружкамы та съ буярамы,
 А а васъ тилькы все выпровожаю съ хрестамы та съ корогвамы.
 Шо я, моя дытыно, на чужій чужыни, якъ былына на пожари.
 И куды ты, моя дытыно, выряжаешься?
 Що то за хаточка смутна та невесела,
 Шо въ ту жъ хаточку ни сонечко не прегріе, ни витеръ не повіе;
 Шо въ ту жъ хаточку и сонечко не вскоче,
 И въ ту хаточку и дощыкъ не промоче.
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Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 218. Опубліков. віршем, без назви, № 79. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 49. Надруковано в рядок, № 51 у розділі «IІІ. За дорослою дочкою». Виправ-

лення: з, хоругвами, виряжаєш ся, пригріє.

110. Голосіння за донькою
 Дочко жъ моя, моя голубочко!
 Дочко жъ моя швачечко,
 Дочко жъ моя коханочко!
 Нащо жъ ты мене кыдаешъ таку нещасну?
 Хто жъ мене буде доглядать,
 Якъ мени тебе забувать?
 И дочко жъ моя, княгыне!
 Де жъ ты соби такого князя найшла, що ты мене не звищала?
 Чужи матери прыбираються окъ свадьби,
 А я сіи свадьбы не ждала и не прыбиралася.
 Нащо жъ ты мени таку смутну свадьбу зробыла,
 И нащо жъ ты соби такои хаточкы забажала:
 Се жъ хаточка смутна, невесела,
 И се хаточка темна и невыдна,
 У неи ни витеръ не завіе, ни сонце не прегріе.
 Дочко жъ моя, коханочко,
 Колы жъ мени тебе въ гости дожыдать,
 И колы мени ти столы застылать и кубочкы наповнять,
 А тебе въ гостонькы дожыдать?
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 219. Опубліков. віршем, без назви, № 80. В оригіналі — 

друкарська помилка собо (замість соби).
Передрук:
Свєнціцький, с. 49. Надруковано в рядок, № 52 у розділі «IІІ. За дорослою дочкою». Виправ-

лення: ік, свадьби, пригріє.

111. Голосіння за донькою
Моя дочко, моя паняночко,
Моя дочко, моя й коханочко,
Моя дочко, моя й мищаночко,
Моя дочко, моя й пряшечко,
Моя дочко, моя й швачечко,
Моя дочко, моя й переминочко!

Хто жъ мени буде прать,
Хто жъ мени буде головоньку ськать?
Та чужи матери дочкы ддають 
   та веселятьця,
А я жъ тебе ддаю та мени смутно 
   й невесело.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 219. Опубліков. віршем, без назви, № 81. 
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Передрук:
Свєнціцький, с. 49. Надруковано в рядок, № 53 у розділі «IІІ. За дорослою дочкою». Виправ-

лення: оддають, оддаю.

112. Голосіння за донькою
Моя й дочечко, моя й квиточко!
Моя й дочечко, моя й швачечко!
Моя й дочечко, моя й пряшечко!
И хто жъ мени буде вышывать,
И хто мени буде чужи скрыни 
         наповнять,
И хто мени буде чужи митки отпрядать?
Моя дытыно, моя й родыно!
Моя дочечко, моя й макивко!
Моя дочечко, моя й ластивко!
Моя дочечко, моя й голубочко!
Моя й дочечко, моя й зозулечко!
Та зузули будуть кувать,

Соловейкы будуть щебетать,
А я буду раненько вставать
Та буду зузуль пытать:
«Вы зузули сывенькы,
Соловейкы маленькы,
Та вы далеко литаете,
Та вы багато выдаете,
Чы вы не чулы, чы вы не бачылы 
      моеи дочечкы?»
Моя й дочечко, моя й ягидко,
Моя й дочечко, моя й малесенька,
Моя й ягидо червонесенька,
Мое голубя, мое й соколя!

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 219. Опубліков. віршем, без назви, № 82. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 44. Надруковано в рядок, № 31 у розділі «IІІ. За малою дочкою». Виправ-

лення: богато.

113. Голосіння за донькою
 Моя й дочко, моя й нещаснычка!
 Моя й дочко, моя й горювальнычка!
 Моя й дочко, моя й переминочко!
 Моя дочко, моя швачка, моя й прачка!
 Хто жъ мени буде теперъ, моя дытыно, прать,
 Хто мене буде й переминять, такъ якъ ты переминяла,
 Кимъ я теперъ буду замышлять,
 Кимъ я буду те дилечко заставлять, якъ тобою заставляла?
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 219–220. Опубліков. віршем без назви, № 83. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 50. Надруковано в рядок, № 54 у розділі «IІІ. За дорослою дочкою». Виправ-

лення: нещасничко, горювальничко, швачко, прачко.

114. Голосіння за братом
 Брате мій, орле, брате мій, соколе!
 Куды жъ ты полынешъ и куды жъ ты поплывешъ:
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 Чы ты темнымы лугамы, чы ты бестрымы20 ричкамы?
 И мій братыку, мій голубоньку,
 И мій братыку, мій зозуленьку!
 Видкиля тебе выглядать и видкиля тебе вызырать?
 Якбы жъ я знала, колы ты до мене въ гости прыбудешъ,
 То я бъ дороженькы промитала, то я бъ и столы застылала,
 И свичи посвитыла, и кубочкы посповняла,
 И я бъ тебе, мій братику, въ гости дожыдала,
 Я бъ и сусидонькы посзывала,
 И я бъ тебе, мій братику, и день, и ничъ шанувала.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 220. Опубліков. віршем, без назви, № 84. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 123. Надруковано в рядок, № 278 у розділі «ХІ. За братом». Виправлення: 

бистрими.

115. Голосіння за братом
 Мій братику, мій риднесенькый!
 На кого ты розгнивывся, на кого ты розсердывся:
 Чы на свого батенька ридненького,
 Чы на свою матинку стареньку?
 И прошу я васъ нызькымъ поклономъ, прыятнимъ словомъ:
 Сбериться докупочки и забериться за ручечки,
 И прыходьте до насъ у гостонькы;
 А мы будемъ воритенька одчынять,
 И дворы вымитать, и столы застылать;
 И будемо васъ, мои братики, въ гости выглядать.
 Чы васъ окъ Риздву, чы васъ окъ Велыкодню, чы къ Святій недилонци?
 Що къ Риздву — снигамы позамита,
 А къ Велыкодню — водицею позалыва,
 А къ Святій недилонци — травыцею позароста.
 Не идить полемъ, бо нижкы поколете,
 Та не идить водыцею, бо потонете,
 Та не идить лугамы, бо поблудете,
 А идить стежечкамы та бытымы шляхамы,
 Та до насъ и въ гостонькы прыбудете.
 Та скажить намъ, зъ якого васъ краю выглядать, 
      та зъ якого васъ и вызырать:
 Чы васъ зъ поля, чы зъ глыбокого моря,
 Чы зъ зеленого гаю, чы зъ далекого краю,
  Чы зъ высокои могылы, чы зъ глыбокои долыны?

20 Sic. — Примітка Милорадовича (означає «саме так потрібно»).
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Сестрыце жъ моя, голубочко,
Нащо жъ ты диточкы покыдала,
Кому ты ихъ опредилыла:
Чы ты батенькови опредилыла,
Чы ты братикамъ,

Чы ты сестрыци своій найменьшои?
Диточкы жъ мои, голубеняточка,
Та зачыняйте дверечка,
Та й зачыняйте виконечка,
Та не пускайте своеи матинкы ридненькои.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 220–221. Опубліков. віршем, без назви, № 85. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 123. Надруковано в рядок, № 279 розділі «ХІ. За братом». Виправлення: 

зберіть ся, 12-й рядок Де.

116. Голосіння за сестрою

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 221. Опубліков. віршем, без назви, № 86. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 119. Надруковано в рядок, № 264 у розділі «Х. За сестрою». 

117. Голосіння за сестрою
Моя й сестрычко, моя й голубочко,
Моя й сестрычко, моя й малисинька,
Та моя й швачко, та моя й пряхо!
Хто мене буде обшывать,
Хто мене буде опрядать?

Хто мене буде й розвеселять?
Та куды ты вбираешься,
Куды ты выряжаешься?
Та хто тоби буде тамъ постели стлать,
Хто тоби пыть буде подавать?

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 221. Опубліков. віршем, без назви, № 87. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 119. Надруковано в рядок, № 265 у розділі «Х. За сестрою». Виправлення: 

пропущено 5-й рядок, вбираєш ся, виряжаєш ся.

118. Голосіння за бабусею
Моя бабусю, моя старесенька,             Шо маты по степамъ ходыть,
Моя бабусю, моя й риднесенька!        А мы до бабуси хылемось.
Хто жъ насъ буде доглядать,            А теперъ де мы будемъ шукать,
Хто намъ буде исты варыть?            Де мы будемъ пытать?
Та мы матери не дожыдаемъ:             Видкиля васъ будемъ, моя бабусю, выглядать.

Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 
обл.) у 1888–1895-х рр.

Перша публікація: Милорадович, с. 221. Опубліков. віршем, без назви, № 88. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 124–125. Надруковано в рядок, № 284 у розділі «ХІ. За бабою». Виправлен-

ня: хилимось.
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119. Голосіння за тіткою
 Моя титусю, моя риднесенька!
 Передайте моимъ родытелямъ поклонъ.
 Кланяюсь имъ нызькимъ поклономъ, прыятнимъ словомъ.
 Нехай и по мене, нещасницю, не обаряють.
 Воны жъ думають, що мени тутечка добре жыть,
 Воны думають, що я медъ-вино пью, 
 А я, титусечко, гирки слёзы лью.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 221. Опубліков. віршем, без назви, № 89. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 126. Надруковано в рядок, № 288 у розділі «ХІV. За тетою».

120. Голосіння за ятрівкою
 Моя ятровочко, моя й голубочко!
 На кого ты тихъ диточокъ покыдала,
 Хто жъ ихъ буде доглядать?
 Та ихъ буде попидъ чужыми тынамы
 Та пидъ чужыми дворамы.
 Та ихъ будуть чужи диты попыхать,
 Та на ихъ будуть прызвищи прыкладать,
 Що сыроты пузати, сыроты й головати,
 Сыроты побагато йидять, а ничого не роблять.
 Прыймай и мене до себе!
 Ты знаешъ, яке въ ихъ горе жыть,
 Шо я буду зъ тимы дитьмы робыть?
 Та ихъ треба обшыть, треба й облатать, треба й обипрать.
 Треба й обчесать, треба й обмывать.
 А вы знаете, шо мени жъ перемины нема ніякои!
 Та воны будуть ходыть та будуть заглядать,
 Та будуть соби матинкы шукать;
 А ихъ будуть чужи диты попыхать.
 Та воны малисинькы,
 Та воны дрибнисинькы,
 Та воны неспособнисенькы.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 221–222. Опубліков. віршем, без назви, № 90. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 127. Надруковано в рядок, № 292 у розділі «ХVІ. За ятрівкою». Виправлен-

ня: малїсїнькі, дрібнїсїнькі, не способнїсїнькі.

121. Голосіння за кумою
 Моя кумасю, моя голубочко, моя сусидо дорога!
 Та кому жъ ты тихъ диточокъ уручыла — 
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 Малисинькихъ и дрибнисинькихъ?
 Хто за имы буде клопотаты,
 Хто ихъ буде опирать,
 Хто ихъ буде обмывать,
 И хто имъ буде головочкы обськавать?
 Моя й сусидочко, моя й голубочко,
 Прыймай своихъ диточокъ до себе,
 Щобъ воны не горювалы,
 Щобъ ихъ не попыхалы,
 Щобъ чужи люды рукъ не потералы.
 Буде насъ, матинко, по горахъ, и по долынахъ, и по чужихъ украинахъ.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 222. Опубліков. віршем, без назви, № 91. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 128. Надруковано в рядок, № 294 у розділі «ХVІІІ. За кумою». Виправлення: 

обськивать.

122. Голосіння за сусідкою
 Моя сусидо, моя й голубочко!
 Та я съ тобою ни былась, ни лаялась.
 Мы съ тобою ни бьемось, ни лаемось, а зійдемось та порадымось.
 Куды ты выбираешься, куды ты выряжаешься?
 Та на кого ты своихъ дитей кыдаешъ, та кому ты ихъ уручаешъ?
 Чы ты дядькамъ, чы ты титкамъ,
 Чы ты братиканъ, чы ты сестрыцямъ?
 У титкы свои диткы та не прыймуть сыриткы.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 222. Опубліков. віршем, без назви, № 92. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 128. Надруковано в рядок, № 295 у розділі «ХІХ. За сусідою». Виправлення: 

з, вибіраєш ся, виряжаєш ся.

123. Голосіння за сусідкою
 Мои сусидонькы, мои голубонькы!
 Мои сусидонькы блызкесенькы и вирнесенькы!
 Та сусидонька блызенька, якъ матинка ридненька:
 Та вона й увиходытъ, вона й одвидуе,
 Та й поражае и головоньку розважае.
 Мои й сусидонькы, мои й голубонькы!
 Та кланяйтеся моему й батенькови та моій матинци нызькымъ 
      поклономъ, покорнымъ словомъ:
 Нехай не обаряютця и за мною,
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 Нехай забирають и нась, сыритъ нещасныхъ, изъ собою,
 Шобъ намы чужи батенькы та матинкы и рукъ не потыралы 
       и дилечка не замышлялы.
 Та який я вамъ, сусидонькы, гостынчыкъ передамъ:
 Чы я вамъ булочку, чы я яблучко?
 Та булочка засохне та й не докотытця,
 А яблучко зогніе, та мій гостынчыкъ до васъ и не дойдетця.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 222–223. Опубліков. віршем без назви, № 93. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 128–129. Надруковано в рядок, № 296 у розділі «ХІХ. За сусідою». Виправ-

лення: близесенькі і вірнесенькі, 4-й рядок на початку она, пораджає, 12-й рядок сусідонько, 13-й ря-
док замість чы — нї, докотить ця, дойдеть ця.

124. Голосіння за сусідкою
 Та моя й сусидо, моя й блызесенька!
 Та хто насъ доглядатыме,
 Хто жъ мене, нещасныцю, пры лыхій годыни пытатыме?
 Нема й риднійшого, нема й кращищого, якъ сусида блызька.
 Вона жъ мене одвидае, вона й роспыта.
 Ой Боже, Боже, яка моя жызнь тяжка!
 Якъ прыйде сусидочка въ хату — краще, нижъ ридна маты.
 Вона жъ мене роспытае, якъ важко въ свити жыты,
 Вона жъ мени хлиба й соли — та все жъ вона буде носыты.
 «Ой йижъ же, йижъ, сусидонько, ой йижъ не журыся».
 Чому жъ мени не журыться:
 Була така сусидонька — треба роставаться.
Зап. Милорадович В. в Лубенському повіті Полтавської губ. (нині Лубенськй р-н Полтавської 

обл.) у 1888–1895-х рр.
Перша публікація: Милорадович, с. 223. Опубліков. віршем, без назви, № 94. 
Передрук:
Свєнціцький, с. 129. Надруковано в рядок, № 297 у розділі «ХІХ. За сусідою». Виправлення: 

розпита.

Записи Василя Милорадовича у Лубенському повіті, 1890-ті роки
125. Рекрутське голосіння за сином
 Съ тимъ прощай, сынъ мій, дытыно моя!
 Куды жъ ты выряжаешся?
 На кого жъ ты мене нещасну покыдаешъ?
 Хто жъ мене буде стареньку и таку нещасну хлибомъ годувать?
 Я жъ на тебе тилько й надіялася, шо ты мене хлибомъ догодуешъ,
 А теперь ты мене кыдаешъ!
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Зап. В. Милорадович в Лубенському пов. Полтавської губ. (нині Лубенський р-н Полтавської 
обл.) у 1890-х роках.

Перша публікація: [Милорадович], с. 82. Подано в рядок, без назви, у контексті опису об-
ряду проводів рекрута.

126. Рекрутське голосіння за сином
 Сыну мій, дытыно моя!
 Якъ я жъ тебе кохала, та всю ниченьку не спала,
 Та я тебе доглядала.
 А теперъ кыдаешъ, моя дытыно, мене.
 Пры кому и якъ мени жыть теперъ?
 Та я жъ куды не пиду, та я жъ тебе не найду.
 Скилькы буде людей, а тебе й немае!
 Та дывлюсь, дывлюсь, та я й тебе не побачу!
 Та умыюся гиркимы слёзамы, та думаю, подумаю:
 Чы я тебе дижду, чы не дижду?
 Мій сыну, моя дытыно!
 Я тобою не навтишалась такъ, якъ червоною крашанкою.
 Маленькими булы — горько годувала,
 А якъ пидрослы — поросходылыся по людяхъ,
 Ходылы та служылы.
 Я жъ тебе теперъ, на службу выряжаю,
 Та я жъ на тебе не надывылась и не навтишалась!
 Сыночку мій, войныку!
 Куды жъ ты головочку понесешъ, нещасный?
 А я остаюся...
 Якъ я буду горювать безъ тебе?
 Мій сыночку, мій одынчыку!
 И кому ты мене уручаешъ?
 Дытя мое коханое!
 Шо ты тамъ будешь робыть?
 Шо я тебе годувала, чы я тебе побачу, чы не бачытыму?
Зап. В. Милорадович в Лубенському пов. Полтавської губ. (нині Лубенський р-н Полтавської 

обл.) у 1890-х роках.
Перша публікація: [Милорадович], с. 82. Подано в рядок, без назви, у контексті опису обряду 

проводів рекрута.

127. Рекрутське голосіння за сином
 Мій сыночку, мій голубчику!
 Мій риднесенькый, моя й жалобо!
 Я жъ тебе выряжаю государю служыть.
 Передай мени хочъ письмечко, а хочъ словечко.
 Я те письмечко до сердечка прытулю и мое серце возрадуется!
 Изъ якои дорогы тебе ожыдать и видкиль выглядать:
 Чы съ поля, чы съ моря, чы зъ далекого краю?
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Зап. В. Милорадович в Лубенському пов. Полтавської губ. (нині Лубенський р-н Полтавської 
обл.) у 1890-х роках.

Перша публікація: [Милорадович], с. 82. Подано в рядок, без назви, у контексті опису об-
ряду проводів рекрута.

128. Рекрутське голосіння за братом
 Братику мій, войныку!
 Куды ты йдешь, куды головоньку несешъ?
 У чужу стороночку.
 А тамъ нема ни роду, ни родыночкы — чужа чужына!
 Та чужи браты будуть пысьма слать, а мы будемъ тебе дожидать.
 Передай намъ пысьмечко,
 Передай намъ словечко хоть сывою зузулею;
 Бо мы будемъ рано вставать та іи пытать:
 Ты, зозуленько сывенька,
 Ты далеко буваешъ, багато выдаешъ,
 Чы не бачыла де нашого братика ридненького?
Зап. В. Милорадович в Лубенському пов. Полтавської губ. (нині Лубенський р-н Полтавської 

обл.) у 1890-х роках.
Перша публікація: [Милорадович], с. 82. Подано в рядок, без назви, у контексті опису об-

ряду проводів рекрута.

Записи Порфирія Мартиновича, 1890–1900 рр.
129. Голосіння за матір’ю
Ище’ й не каза’Л 21а, та вже пЛа’чу…
Перепла’чу, — тоди буду вже каза’ты.
  Моя’ ненько, моя старе’нька!
  Яко’йы ты соби хаточкы забажала’…
  Смутно’йы та невесе’лойи,
  Та те’мнойы та невы’днойи!..
  Шо туды’ сьвате’ со’нечко не загьрі’йе
  И бойны’й ви’теръ не заві’йе.
  Моя’ ненько, моя старе’нько,
  Ви’ткиль тебе в го’стоньки дожыда’ты?
  Чы зъ даЛе’кого кра’ю,
  Чы зъ гЛыбо’кого я’ру?
  ЧЫ зъ высо’койи могы’Лы,

21 Зберігаємо особливості рукопису Порфирія Мартиновича: великими пишемо літери, над якими в рукописі П. Мартиновича 
просталено крапки; підкреслення під и — також особливість рукопису. Про текстологічні принципи запису П. Мартиновича 
див.: коментар Г. В. Довженок до думи 1.6. «Бидныхъ невольникивъ письня» у виданні дум: Українські народні думи. У 5 т. Т. 1. 
Думи раннього козацького періоду / [упоряд.: М. К. Дмитренко, Г. В. Довженок (тексти), С. Й. Грица (мелодії); передмови: 
М. К. Дмитренка, С. Й. Грици; статті, коментарі, примітки Г. В. Довженок, А. Ю. Ясенчук, Т. М. Шевчук, О. І. Шалак, Н.М. Па-
зяк, І. І. Кімакович; за заг. ред. М. К. Дмитренка, С. Й. Грици; відп. ред. Г. А. Скрипник]. — К.: ІМФЕ НАН України, 2009. — С. 218.
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  ЧЫ зъ глыбо’койЫ доЛыны?
  И моя ненько, моя ридне’нька!
  КоЛы’ я тебе бу’ду дожыда’ты?
  Шо сьвато’го Рожества’ доро’женькы сьнижко’мъ позабывають,
  А Сьви’тлого празника воды’чкою позаЛыва’ють,
  А Сьвято’йы неди’ленькы сьвато’ю траво’ю доро’жечкы позаростають.
  Та будуть, моя ненько, садо’чкы розьцьвита’ты,
  Та бу’дуть зозу’ленькы кува’ты,
  Та солове’йечкы щебета’ты,
  А я’ буду свойе’йы не’нькы ридненькойы шука’ты та пыта’ты.
  Я’къ то ги’рко неща’снымъ сы’ротамъ у сьви’ти жы’ты…
  Хочъ хто й оби’дыть, та ни’кому й заступы’ты.
  Богъ любыть неща’сныхъ сы’ритъ, тилькы до’ли не дайе’ть.
  Та тыйы ненькы ридне’нькойы
  Та йыйы ни купы’ты,
  Та ни заслужы’ты,
  Нання’ты малляра’ ма’тиръ змалюва’ты.
  Та хоть и змалю’ю,
  Та все’ жъ не таку’ю, якъ свою ри’дную (ридну’ю).
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, 1834 р.н.22, у с. Кам’янка на 

Полтавщині (нині, мабуть, с. Кам’янка Диканського р-ну Полтавської обл.) у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 155 зв.-156. Текст поданий віршем у розділі «По ме’ртвому 

ту’жъ» під назвою «1. Тужъ по ма’тери. Я’къ пЛа’чуть сы’роты по ма’тери». Після тексту комен-
тар: «Тужъ по матери. Якъ тужуть сы’роты по ма’тери…». Це ж голосіння з коментарем, номером 
і приміткою без поділу на жанрові розділи в межах рукопису збереглося в чорновому записі. — 
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 263 зв.-264. Відмінності в записі: моя — мойа (1-ий рядок), позабыва-
ють — позабыва’ють; сьвато’ю траво’ю — сьвато’йу траво’йу; останні шість рядочків дописані після 
назви наприкінці: «Тужъ по матери. Йакъ тужуть сы’роты по ма’тери…».

Після тексту примітка інформатора: «Охъ Боже мій, буде вже пЛакаты, не помо’жеться… Це 
пи’сьня до’вга. И щодьня схочемо засьпива’ты й запла’каты».

130. Голосіння за батьком
  Та’точку, мій выногра’дочку!
  Яко’йы жъ ты соби ха’точкы забажа’въ?
  Те’мнойы та невы’днойы,
  Сму’тнойы та невесе’лойы!..
  На ко’го жъ ты, та’точку, насъ покыда’йешъ,
  Кому’ жъ ты, та’точку, насъ уруча’йешъ?
  Та хто’ жъ намъ, таточку, буде поря’докъ дава’ты?
  Та хто’ жъ насъ буде до (въ)ума дово’дытЫ?
  Виткиля’ жъ васъ, таточку, в го’стонькы дожида’ты?
  Чы зъ гЛыбо’кого я’ру,
  Чы зъ даЛе’кого кра’ю?

22 Детальніше про неї див. коментар Г. В. Довженок до думи 1.6. «Бидныхъ невольникивъ письня» у виданні дум: 
Українські народні думи. У 5 т. Т. 1. Думи раннього козацького періоду ... — С. 217–218.
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  Чы зъ высо’койы могы’Лы,
  ЧЫ зъ глыбо’койы доЛы’ны?
  Та колы жъ васъ, таточку, у го’сьти дожыда’ты?
  Чы сьвато’го Рожжества’,
  ЧЫ Сьви’тлого пра’знычка,
  ЧЫ Сьвато’йи неди’Ленькы?
  Сьвато’го Рожжества’ сьнижка’мы доро’женькы позабыва’ють,
  А Сьви’тЛого пра’знычка воды’чкою позалывають,
  А Сьвато’йи неди’Ленькы травы’чкою позароста’ють.
  Та яко’йы жъ ты, та’точку мій ридне’сенькый,
  Соби ха’точкЫ забажа’въ?
  Та темне’нькойы та невесе’Лойи…
  Та туды’ жъ, таточку,
  У твою’ ха’точку,
  И буйны’й витеръ не завива’йе,
  И пра’ведне со’нечко не сся’йе.
  Та бу’дуть же, таточку, садочкы розцьвита’ты,
  А въ садо’чкахъ будуть зозу’Ленькы кува’ты
  И соЛове’йечкы щебета’ты,
  А я буду свого отця’ ридненького пытати та шука’ты.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, 1834 р.н., у с. Кам’янка на 

Полтавщині (нині, мабуть, с. Кам’янка Диканського р-ну Полтавської обл.) у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 156. Текст поданий віршем у розділі «По ме’ртвому ту’жъ» під 

назвою «2. По ба’тькови тужъ». Після тексту коментар: «Се’ по батькови тужъ. По ба’тькови». Це ж 
голосіння з коментарем і номером, без поділу на жанрові розділи в межах рукопису збереглося в чорно-
вому записі. — ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 263 зв.—264. Відмінності в записі: Виткиля’ — Виткиля’.

131. Голосіння за чоловіком
  Чолови’че мій, хазя’йину!
  Нашшо’ жъ ты мене покыда’йишъ изъ дрибны’мы ди’ткамы?
  Кому’ жъ ты мене вруча’йишъ…
  Съ ки’мъ же я буду въ сьви’ти горюва’ты?
  Съ ки’мъ же я буду маЛы’хъ дито’къ годува’ты?
  Мій чолови’че, мій хазя’йыну!..
  Якойы жъ ты соби хаточкы забажа’въ — 
  Смутно’йы та невесе’Лойы,
  Та те’мнойи та невы’днойи!..
  Та туды’ жъ буйный ви’теръ не заві’йе…
  И пра’ведне со’нечко не загрі’йе.
  Та виткиля’ жъ тебе, мій хазя’йыну, в госьти дожыда’ты?
  Чы зъ даЛе’кого кра’ю,
  ЧЫ зъ гЛыбо’кого я’ру,
  ЧЫ зъ высо’койи могы’Лы,
  ЧЫ зъ глыбокойы доЛы’ны?
  Та коЛы’ жъ тебе, мій хазя’йыну, й дожыда’ты?
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  ЧЫ сьватого Рожества’,
  Чы Сьви’тЛого празнычка,
  Чы Сьвато’йи неди’Ленькы?
  Сьвато’го Рожжества’ доро’женькы сьнижко’мъ позакыда’ються,
  А Сьви’тлого пра’зныка воды’чкою позаЛыва’ються,
  А Сьвато’йы неди’ленькы травы’чкою позароста’ються.
  Та бу’дуть зеЛе’ни садо’чкы розцьвита’ты,
  И зозуленькы будуть кува’ты,
  Та бу’дуть соЛове’йечкы щебета’ты,
  А мойы ди’ткы,
  Дрибне’ньки сыри’ткы,
  Свого батька ридне’нького
  Будуть шука’ты та пыта’ты.
  Та вже’ жъ воны його не на’йдуть ы не поба’чуть.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, 1834 р.н., у с. Кам’янка на 

Полтавщині (нині, мабуть, с. Кам’янка Диканського р-ну Полтавської обл.) у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 156 зв.-157. Текст поданий віршем у розділі «По ме’ртвому 

ту’жъ» під назвою «3. По чоЛови’кови ту’жъ». Після тексту коментар: «Се’ вже по чоловикови ту’жъ». 
Це ж голосіння з коментарем і номером, без поділу на жанрові розділи в межах рукопису збереглося 
в чорновому записі. — ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 270-270 зв. Відмінності в записі: ЧЫ — Чы.

132. Голосіння за донькою
Значыть уме’рла въ жи’нкы въ одныйи’ дочка’, такъ вона’ то й пЛа’четь:
  Моя’ до’чко, моя паня’ночко!..
  Моя’ до’чко, моя коха’ночко!..
  Чого’ жъ ты, моя до’чко,
  На ме’не та’къ розгни’ваЛася?
  Чы я’ тебе не годува’Ла,
  Чы я’ тебе не догляда’Ла,
  Чы я’ жъ тобо’ю, моя дочко, не втиша’Лася?
  Я’ жъ тобо’ю, моя до’чко, й ненара’дуваЛася.
  Яке’ жъ твоє, моя дочко, весильлячко смутне’йке та невесе’лейе23,
  Яки’ жъ твойы бойа’ры невесе’Лийи!..
  Тай музы’ки не гра’ють,
  И дружечкы’ не сьпива’ють.
  Та виткиля’ жъ, моя дочечко,
  Тебе’ у го’стонькы выгляда’ты?
  Чы зъ глыбо’кого я’ру,
  ЧЫ зъ дале’кого кра’ю,
  ЧЫ зъ высо’койы могы’Лы,
  Чы зъ гЛыбо’койы доЛы’ны?
  И коЛы’ жъ тебе, моя дочечко,
  В го’стонькы дожыда’ты?

23 Яка’ жъ твоя, моя дочко, свадьбочка смутна’я та невесе’Лая. — Примітка в рукописі П. Мартиновича.
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  Чы сьвато’го Рожества’,
  ЧЫ Сьви’тлого праз’ныка,
  Чы Сьвато’йи неди’ленькы?
  Сьвато’го Рожества’ доро’женькы сьнижко’мъ позакыдаються,
  А Сьви’тЛого празныка воды’чкою позаЛыва’ються,
  А Сьвато’йи неди’Ленькы травы’чкою позароста’ються…
  Та бу’дуть же, моя до’чко ридне’нькая,
  Зеле’ни садо’чкы розцьвита’ты,
  А въ садо’чкахъ будуть зузу’Ленькы кува’ты…
  И соЛове’йечкы щебета’ты.
  А я’ буду буду свойейы до’чечкы пыта’ты та шука’ты24.
  Чы не пишЛа’ моя до’чечка въ садо’чокъ цьвитЫвъ рва’ты?
  Та бу’дуть же, моя дочечка ридне’нька,
  ВуЛычка’мы дивча’тка йты’,
  Бу’дуть иты’ тай сьпива’ты25,
  А я’ бу’ду свойейы до’чечкы выгля’даты,
  Та вже’ жъ я йыйы нико’лы не дожду’ся
  И нико’Лы не поба’чу.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, 1834 р.н., у с. Кам’янка на 

Полтавщині (нині, мабуть, с. Кам’янка Диканського р-ну Полтавської обл.) у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 157-157 зв. Текст поданий віршем у розділі «По ме’ртвому 

ту’жъ» під назвою «4. Ту’жъ по дочци’». Після тексту коментар: «По до’чкахъ вже край». Це ж голосіння 
з коментарем, номером і приміткою без поділу на жанрові розділи в межах рукопису збереглося в чор-
новому записі. — ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 270 зв.-271. Відмінності в записі: моя — мойа.

133. Голосіння за сином
По сы’нови такъ та’къ кажуть:
  Мій сыно’чокъ,
  Мій кня’зю дорогы’й!..
  Чы’мъ я тебе, мій сыно’чокъ розгнивы’Ла?
  Чы я’ тоби, мій сыно’чокъ, соро’чечкы не мы’ла та не шы’Ла?
  Чы я’ тоби голо’воньки не мы’Ла?
  ЧЫ я’ тебе, мій сыно’чокъ, не коха’Ла,
  Чы я’ тоби посьти’лечкы не сЛа’Ла?
  Виткыля’ жъ, мій сыночокъ, тебе в го’сти дожыда’ты:
  Чы зъ глыбо’кого я’ру,
  Чи зъ дале’кого кра’ю?
  Чы зъ высо’койи могы’Лы,
  Чы зъ глыбо’койы доЛы’ны?
  И коЛы’ жъ тебе, мій сыно’чокъ, и дожыда’ты?
  Чы сьвато’го Рожества’,
  Чы Сьви’тЛого пра’знычка,

24 Охъ Бо’же мій Бо’же мій!.. — Примітка в рукописі П. Мартиновича.
25 У мене дьви до’чечкы вме’рло. — Примітка в рукописі П. Мартиновича
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  Чы Сьвато’йи недиленькы?
  Сьвато’го Рожества’ доро’жечкы сьнижка’мы позакыда’ються,
  А Сьви’тлого пра’зныкча воды’чкою позаЛыва’ються,
  А Сьвято’йы неди’ленькы травы’чкою позароста’ються…
  Та бу’дуть же, мій сыночокъ, зеЛе’ныйы садо’чкы розцьвита’ты,
  Та бу’дуть зозу’Ленькы кува’ты,
  СоЛове’йечкы щебета’ты,
  А я’ буду свого сыно’чка в го’стонькы выгляда’ты…
  Яке’ жъ твойе, мій сыночокъ, веси’ллячко смутне’ та невесе’Ле!..
  Шо й музы’ки не гра’ють
  И дружечкы’ не сьпивають;
  Уси’ твойы ро’дычи все пЛа’чуть та рыдають,
  Уси твойы ро’дычи вси пЛа’чуть та рыдають.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, 1834 р.н., у с. Кам’янка на 

Полтавщині (нині, мабуть, с. Кам’янка Диканського р-ну Полтавської обл.) у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 157 зв.-158. Текст поданий віршем у розділі «По ме’ртвому ту’жъ» 

під назвою «5. По сы’нови ту’жъ». Після тексту коментар: «Це по сы’нови тужъ». Після цього голосіння в 
рукописі такий коментар: «По ме’ртвому тужъ. Уси’ пья’ть по ме’ртвому тужъ» (арк. 158). Це ж голосіння 
з коментарем і номером без поділу на жанрові розділи в межах рукопису збереглося в чорновому записі. — 
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 271 зв.—272. Відмінності в записі: я — йа (5-ий, 6-ий рядки); кра’ю — кра’йу.

134. Пародійне голосіння за чоловіком
Була така жинка, шо по чоЛови’кови пЛака’ла-тужыЛа. Каже:
  Мі’й чолови’че,
  Мій хазя’йыне!
  Шо я’ за тобо’ю схазяйнува’Ла
  И ни въ чо’му хли’ба въ се’бе не ма’Ла…
  Ни въ кошели’, ни въ мишку’,
  Тилькы въ маки’три та въ горшку’.
  Чолови’че, — каже, — мій, зату’ло!
  Я за те’бе затулю’ся,
  Тай нико’го не боюся,
Значыть якъ отпряде’ або одышьйе’, то то’ вона тылькы й хли’ба йиЛа и чолови’ка 

тымъ годува’Ла. Тоже по чолови’кови ту’жъ.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, у с. Кам’янка 1834 р.н., на 

Полтавщині у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 158-158 зв. Текст поданий віршем у розділі «По мертвому 

ро’ссказы» під назвою «1. Я’къ одна жинка по чолови’кови тужы’Ла». Після тексту коментар: «Все 
одно’ жъ и це’ по чолови’кови тужъ» (арк. 158 зв.). Це ж голосіння з коментарем, приміткою і номером 
збереглося в чорновому записі. — ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 272 зв. Відмінності в записі: я — йа.

135. Пародійне голосіння за чоловіком
Якъ жи’нка найма’Ла куму’ за ру’но во’вны тужы’ты, а сама’ на веси’лля 

вбыра’Лась у свашкы’.
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Була’ жи’нка. Та вме’ръ у йыйы чолови’къ. На веси’лля йыйы кЛы’чуть у сваш-
кы’. На веси’лля в свашкы’ йыйы кЛы’чуть. Такъ вона’ нанняла’ куму’: по чолови’ковы 
тужы’ты; и пообица’Ла йый ру’но вовны да’ты за те’, шо буде кума’ тужы’ты. О’тъ 
кума ту’жыть тай каже:

  Ой тужу’, тужу’
  По чужо’му му’жу,
  Тай не зна’ю, якъ зва’ты.

А та’ жинка того чоловика пишла’ у хыжы’ну, нади’ла сорочку та пла’хту, тамъ 
керсе’тъ; убыра’йыться въ свашкы’, а та’ ту’же та каже:

  Тужу’, тужу’
  По чужо’му мужу’,
  Тай не зна’ю, якъ зва’ты.

А вона’ въ хыжы’ни и отвича’йе їй уже, по веси’льному спива’, шобъ та зна’Ла 
кума’ йыйы, шо вона пи’де на весилля; сьпива’йе тай каже:

  До’рошко,
  Кумочку, До’рошко,
  Йый Богу жъ то До’рошко!

Вона впья’ть туже:
  Ой тужу’, тужу’
  По чужо’му му’жу,
  Та чы дасьть кума’ ру’но во’вны чы не да’сть.

А вона’ такы вбыра’йеться у свашкы’ тай впья’ть отспи’вуйе наза’дъ:
  Ой да’мъ,
  Ку’мочко,
  Ру’но во’вны,
  Йый Бо’гу жъ то да’мъ.
Край.
По ме’ртвому тужъ и це. То’же по чолови’кови ту’жъ: шо за ру’но во’вны найма’Ла 

куму’ по чолови’кови тужы’ты, а сама’ въ свашкы’ вбыралася на веси’лля.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, у с. Кам’янка 1834 р.н., на 

Полтавщині у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 158 зв.–159. Текст поданий віршем у розділі «По мертвому 

ро’ссказы» під назвою «2. Я’к кума’ по чужо’му чолови’кови тужы’Ла. По ку’мови уже, значыть, 
тужы’Ла». Це ж голосіння з коментарем, приміткою і номером збереглося в чорновому записі. — 
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 272 зв.–273. 

136. Голосіння за сином
То жъ у насъ:
  Мій сыно’чокъ,
  Мій кня’зю дорогы’й!..
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  Чы’мъ я тебе, мій сыно’чокъ, розгнивы’Ла?
  Чы я’ тоби, мій сыно’чокъ, соро’чечкы не мы’ла та не шы’Ла?
  Чы я’ тоби голо’воньки не мы’Ла?
  ЧЫ я’ тебе, мій сыно’чокъ, не коха’Ла,
  Чы я’ тоби посьти’лечкы не сЛа’Ла?
  Виткыля’ жъ, мій сыночокъ, тебе в го’сти дожыда’ты?
  Чы зъ глыбо’кого я’ру,
  Чи зъ дале’кого кра’ю?
  Чы зъ высо’койи могы’Лы,
  Чы зъ глыбо’койы доЛы’ны?
  И коЛы’ жъ тебе, мій сыно’чокъ, и дожыда’ты?
  Чы сьвато’го Рожества’,
  Чы Сьви’тЛого пра’знычка,
  Чы Сьвато’йи недиленькы?
  Сьвато’го Рожества’ доро’жечкы сьнижка’мы позакыда’ються,
  А Сьви’тлого пра’зныкча воды’чкою позаЛыва’ються,
  А Сьвято’йы неди’ленькы травы’чкою позароста’ються…
  Та бу’дуть же, мій сыночокъ, зеЛе’ныйы садо’чкы розцьвита’ты,
  Та бу’дуть зозу’Ленькы кува’ты,
  СоЛове’йечкы щебета’ты,
  А я’ буду свого сыно’чка в го’стонькы выгляда’ты…
  Яке’ жъ твойе, мій сыночокъ, веси’ллячко смутне’ та невесе’Ле!..
  Шо й музы’кы не гра’ють
  И дружечкы’ не сьпивають;
  Уси’ твойы ро’дычи все пЛа’чуть та рыдають,
  Уси твойы ро’дычи вси пЛа’чуть та рыдають.
Зап. Мартинович П. Д. від Мотрони Бондаренчихи Гнатихи, 1834 р.н., у с. Кам’янка на 

Полтавщині (нині, мабуть, с. Кам’янка Диканського р-ну Полтавської обл.) у 1890–1900 роках.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 157 зв. —158. Текст поданий віршем у розділі «По ме’ртвому ту’жъ» 

під назвою «5. По сы’нови ту’жъ». Після тексту коментар: «Це по сы’нови тужъ». Після цього голосіння в 
рукописі такий коментар: «По ме’ртвому тужъ. Уси’ пья’ть по ме’ртвому тужъ» (арк. 158). Це ж голосіння 
з коментарем і номером без поділу на жанрові розділи в межах рукопису збереглося в чорновому записі — 
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 725, арк. 271 зв. —272. Відмінності в записі: я — йа (5-ий, 6-ий рядки); кра’ю — кра’йу.

137. Голосіння за матір’ю. Варіант А
То’жъ у на’съ якъ одна’ же’нщына вме’рла, а дочка’ пла’кала. Ка’же:
  Моя’ жъ не’нько, моя’ ридне’нько!..
  То’й же дви’ръ…
  Хто’ жъ мене бу’де выряжа’ты,
  Та хто’ жъ мене бу’де зострича’ты?
  Шо пиду’ въ хату, —
  Та’ жъ ха’та — та не та’ пра’вда,
  Та ти’ жъ поро’гы — та не ты’ й розгово’ры26

26 не ти’ й розгово’ры шо зъ ии — примітка Мартиновича на полях.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



119

Наддніпрянська голосильна традиція

  Та въ ха’ти,
  Та’ въ ха’ти й та’ пичъ — та не та’ ри’чъ!..
Зап. Мартинович П. Д. від Горпини Малемоненкової з с. Обазівка Полтавського повіту 

Полтавської губ. (нині, можливо, с. Обознівка Глобинського р-ну Полтавської обл.), 26 липня 1898 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 711, арк. 2. Текст поданий віршем без назви. Після тексту коментар: 

«Та’ жъ пичъ са’ма въ ха’ти, та не та’ ри’чъ».

138. Голосіння за матір’ю. Варіант Б (повторний запис)
Каже:
  Моя’ жъ не’нько, моя’ ридне’нько!
  То’й же двиръ — та не то’й погови’ръ…
  Хто’ жъ мене бу’де выряжа’ты?
  Та хто’ жъ мене бу’де заступа’ты?
  Шо пиду’ въ хату,
  Та’ жъ са’ма ха’та — та не та’ й пра’вда,
  Та ти’ жъ поро’гы — та не ты’ й розгово’ры27 
  Та въ ха’ти й та’ й пи’чъ — та не та’ ри’чъ!..
Зап. Мартинович П. Д. від Горпини Малемоненкової з с. Обазівка Полтавського пов. Полтавської 

губ. (нині, можливо, с. Обознівка Глобинського р-ну Полтавської обл.), 26 липня 1898 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 711, арк. 2. Текст поданий віршем без назви. Після тексту коментар: 

«Та’ жъ пичъ са’ма въ ха’ти, та не та’ ри’чъ».

139. Голосіння за матір’ю. Варіант В (третій запис)
То’жъ у на’съ якъ одна’ же’нщына вм’рла, а дочка’ пла’кала. Ка’же:
  Моя’ жъ не’нько, моя’ ридне’нько!
  То’й же двиръ — та не то’й погови’ръ…
  Ти’ жъ воро’та — та не та’ охо’та.
  Хто’ жъ мене бу’де выряжа’ты?
  Та хто’ жъ мене бу’де зострича’ты?
  Шо пиду’ въ хату,
  Та’ жъ ха’та — та не та’ пра’вда,
  Та ти’ жъ поро’гы — та не ты’ й розгово’ры,
  Та въ ха’ти й та’ й пи’чъ — та не та’ ри’чъ!..
Зап. Мартинович П. Д. від Горпини Малемоненкової з с. Обазівка Полтавського повіту 

Полтавської губ. (нині, можливо, с. Обознівка Глобинського р-ну Полтавської обл.), 23 вересня 1898 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 711, арк. 2 зв. Текст поданий віршем без назви. Після тексту коментар: 

«Та’ жъ пичъ са’ма въ ха’ти, та не та’ ри’чъ».

140. Голосіння за матір’ю. Варіант Г (повторний запис)
Ка’же:
  Моя’ жъ не’нько, моя’ ридне’нько!
  То’й же дви’ръ — та не то’й погови’ръ…

27 не ти й розгово’ры: шо зъ їиї!.. — примітка Мартиновича на полях.
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  Ти’ жъ воро’та — та не та’ охо’та.
  Ти жъ са’ми воро’та — та йты’ у йхъ не охо’та.
  Хто’ жъ мене бу’де выряжа’ты?
  Та хто’ жъ мене бу’де зострича’ты?
  Шо пиду’ въ хату,
  Та’ жъ ха’та — та не та’ пра’вда, шо ма’ты…
  Та ти’ жъ поро’гы — та не ты’ й розгово’ры.
  Та въ ха’ти й та’ й пи’чъ — та не та’ ри’чъ...
Зап. Мартинович П. Д. від Горпини Малемоненкової з с. Обазівка Полтавського повіту 

Полтавської губ. (нині, можливо, с. Обознівка Глобинського р-ну Полтавської обл.), 23 вересня 1898 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 711, арк. 2 зв. Текст поданий віршем без назви. Після тексту коментар: 

«Та’ жъ пичъ са’ма въ ха’ти, та не та’ ри’чъ».

141. Голосіння за матір’ю
  Моя ненько, моя старе’нька,
  Якоü вы соби хаточькы забажалы!
  Те’мноü та невыдноü,
  Смутно’ü та невеселоü;
  Туды ни витеръ ни завіє, 
  Ни сонечько не загьріє,
  Ни дробынъ дощьчыкъ не промо’чє. 
  _________________ 
  Моя ненько, моя старенька,
  Чи я вамъ гостыньця передамъ?
  Передамъ я яблучько — зогныє’,
  Передамъ я кьвиточьку — зовья’не,
  Та вже, моє се’рденько, до васъ не прыстане.
  __________________ 
  Ой моя ненько, моя стре’нька,
  Виткиля жъ васъ выглядаты,
  Виткиля васъ вызыраты?
  Чи зъ глыбогого яру,
  Чи зъ далекого краю,
  Чи зъ высокоü могы’Лы,
  Чи зъ далекоü Украü’ны?
  __________________ 
  Ой моя ненько, моя стре’нько,
  Колы васъ у го’стонькы дожыдать?
  Чи сьвятого Рожества,
  Чи Сьвитлого празныка,
  Чи Сьвятоü недиленькы?
  Святого Рожества сьнигомъ позамита,
  А Сьвитлого празныка водою позалыва,
  А Сьвятоü недиленькы травою позароста.
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Якъ у ко’го и голосъ, та якъ затуже, такъ ловко й слухать, хоть сьпива, хоть за-
туже, якъ гарно, такъ гарно.

  __________________ 
  Моя ненько, моя правдонько,
  Моя ненько, моя правда дорога’,
  Устань же порадь, якъ у свити жыты.
Зап. Мартинович П. Д., 25 жовтня 1892 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 585, арк. 206–207. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями 

під назвою «Тужи’нья», підназва «По матери». Після тексту коментар: «Тамъ якъ у насъ уме’ръ 
суси’да, та якъ прыйшла Комлыки’вська дивка тужы’ть, такъ ну. Їй Богу, та якъ съ пысьма бере.

Кажуть якъ умре хто, та (якъ хто) плаче, такъ Боже сохраны, шобъ слёзы капалы на покой-
ныка, а то на тимъ свити у води лежатыме».

142. Голосіння за батьком
  Мій таточку, мій выноградочку,
  Мій таточку, мій лебе’дычьку!
  Та на кожъ ты мене покыдаешъ нещасну,
  Кому ты мене вручаєшъ?
  Та хиба жъ ты не знаєшъ, мій таточку,
  Я’къ тимъ сы’ротамъ нещя’снымъ у сьвити жить?
  _________________ 
  Мій таточку, мій голубчыку!
  Мій таточку, мій голубчыку!
  Шо жъ мы теперъ будемо робиты,
  Хто жъ насъ буде до ума доводыть?28

  На ко’го жъ вы насъ покыдаєте,
  На кого жъ вы насъ уручаєте?
  Хто’ насъ буде до ума доводыть?
  __________________ 
  Мій таточку, мій соловеєчьку,
  Якоü ты соби хаточькы забажавъ!
  Темноü та невыдноü,
  Смутноü, невеселоü.
  Туды жъ ни витеръ не завіє,
  Ни сонечко не загьріє,
  Ни дробынъ дощыкъ не промоче.
  __________________ 
  Мій таточьку, мій лебедечьку,
  Шо вамъ гостыньчыка передать?29

  Передамъ я палянычьку — зацьвите,
  Передамъ я яблучко — зогныє,
  Передамъ я кьвиточьку — зовьяне,

28 Ці два рядки в рукописі вписано на полях. — І. К-Ф.
29 На полях біля цього радочка запис: «Якого жъ я…». — І. К-Ф.
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  Та вже жъ моє серденько до васъ не прыстане.
  __________________ 
  Мій таточьку, мій лебедечьку,
  Виткиля васъ выгьлядаты,
  Виткиля васъ вызыраты?
  Чи зъ глыбогого яру,
  Чи зъ далекого краю,
  Чи зъ высокоü могылы,
  Чи зъ далекоü Украüны?
  ___________________ 
  Мій таточьку, мій соловеєньку,
  Мій таточьку, мій лебедычьку,
  Колы жъ васъ у гостонькы дожыдати,
  Колы жъ васъ у гостонькы вигьлядаты?
  Чи сьвятого Рожества,
  Чи Сьвитлого празныка,
  Чи Сьвятоü недиленькы?
  Святого Рожества’ — сьнигомъ позамита’,
  А Сьвитлого празныка — водою позалыва,
  А Сьвятоü недиленькы30 — травою позароста’.
Усимъ тамъ буть, та тилько не ра’зомъ. А чого’ воно такъ жалко ростава’ться?
Зап. Мартинович П. Д., 25 жовтня 1892 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 585, арк. 207–208. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями 

із назвою «Тужи’нья», підназва «По ба’тькови». 

143. Голосіння за чоловіком
  Мій хазяüнъ, моя правдонько,
  Съ кымъ же ты мене покыдаєшъ,
  Кому жъ ты моüхъ дитокъ уручаєшъ?
  Съ кымъ же я буду теперъ горюваты,
  Съ кымъ же я буду теперъ диточокъ годуваты?

Зап. Мартинович П. Д., 25 жовтня 1892 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 585, арк. 208. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями із 

назвою «Тужи’нья», підназва «По чоловикови». 

144. Голосіння за донькою
  Куды ты, доненько моя, вбыраєсься,
  Куды ты, доненько моя, наряжаєсся?
  Яка жъ твоя свадьбочька смутна-невесела.
Зап. Мартинович П. Д., 25 жовтня 1892 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 585, арк. 208 зв. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями із 

назвою «Тужи’нья», підназва «Якъ дивка вмре». 

30 У цьому слові над другою літерою н зверху надписано й.
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145. Голосіння за дитиною
  Ой мій сыночокъ (або моя дочечко)!
  Та я жъ тобою не навтишалася,
  Ты мини не наобрыдла,
  Ты мини не надокучыла.
А якъ тамъ батько або маты на тимъ сьвити, то вона каже:
  Мій таточку (або моя ненько),
  Нашо вы перемовляєте мою дочечку до се’бе?
  Чи вамъ ни’ съ кимъ утиша’тысь,
  Чы вамъ ни’кому пы’точькы податы?
Зап. Мартинович П. Д., 25 жовтня 1892 р.
ІМФЕ, ф. 11-4, од. зб. 585, арк. 208 зв. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями 

із назвою «Тужи’нья», підназва «По дитямъ». Після тексту коментар: «Та вона якъ пошне туж’ыть, 
такъ вона не зна шо й варьня’ка; уже вытива’-вытива’, тай не зна сама’ шо вже й зъ ро’та лизе 
(арк. 208 зв.).

Хочъ воно ту’жить яка за батькомъ або за матирью, такъ хвалять: кажуть ота’ обкува’ла бать-
ка або матиръ, такъ та’къ! А якъ яка не туже (такъ) тыü не хвалять тыü, та кажуть та невдо’бна й 
тужы’ть, не обплакала батька або матери як сьлидъ» (арк. 209).

На цьому ж аркуші описано звичай снідати на могилі. Зазначено, що так роблять токарівські 
люди (село Токарівка, сьогодні Жмеринський р-н Вінницької обл.), яких купив пан. Подаємо цей 
запис.

«Якъ у якій слободи, такъ ходе буды’ть дочка. Хошъ дочка’, хошъ невистка чи хто тамъ покой-
ныка, хошъ батька, хошъ матиръ, хошъ тамъ кого’-небу’дь. Возьме пивкварты горилкы тамъ чи шо, 
та возьме баби’въ штукъ пьять або шисьть, та возьме кнышивъ, та гарячыхъ паляныць тамъ поламає, 
та прыйдуть до гроба на кладовыще. У насъ такъ нема. А тоди выпьють, та тоди идуть додому.

Тоди вже хошъ нехай не буде, то вже не одбуде якъ захованый, колы вже не розбудышъ, якъ 
на лави лежыть, а тоди вже… Колы вже не розбудышъ якъ на лави лежить, а тоди вже й давно не 
розбудышъ изъ гроба.

И на Земьлянка’хъ такъ, и въ Токари’вци такъ. У насъ токари’вськи люде єсть, ти шо наку-
пывъ панъ, такъ ти такъ роблять».

Записи з Харківської губ., 1890-ті рр.

146. Голосіння за матір’ю
  Моя ненько, моя жъ ридненько!
  Моя зузуленька сывесенька, моя правдонька вирнесенька!
  Та зузуленька въ саду та раненько куе,
  А моя жъ ненька въ доми та порядки дае.
Зап. Калашнікові у с. Микільске (Никольское) Старобільського повіту Харківської губ. 

(нині с. Микільське Міловського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Г. А. и А. М. Калашниковы. Материалы для этнографического изучения 

Харьковской губернии. С. Никольское // Харьковский сборник. — 1894. — С. 235. Подано в рядок, 
без назви, у контексті опису похоронної традиції.

Передрук: Іванов, с. 235.
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147. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій риднесенькій!
 Мій соловейко сывесенькій!
 Соловейко въ саду та раненько встае’,
 А бате’нько въ доми та порядки дае.
Зап. Калашнікові у с. Микільське (Никольское) Старобільського повіту Харківської губ. 

(нині с. Микільське Міловського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Г. А. и А. М. Калашниковы. Материалы для этнографического изучения 

Харьковской губернии. С. Никольское // Харьковский сборник. — 1894. — С. 235. Подано в рядок, 
без назви, у контексті опису похоронної традиції.

До голосінь подано такий коментар: «Над покойником “тужать” родственники, т. е. поют и 
приговаривают. В этих песнях высказывается сожаление о том, что он покинул их сиротами, не рас-
порядился хозяйством, не дал совета, как жить; часто бывает, что умерший распорядился во всем, 
но родственники все-таки приговаривают тоже. Чем громче и чище у кого голос, чем больше кто 
приговаривает, тем больше его хвалят, говоря: “Ох, га’рно пла’че”. Бывает иногда, что и мужчи-
ны тужат. Передавая мне процессию похорон, один крестьянин заметил: “Ма’буть, и ма’те так не 
зату’жить, як я умі’ю тужи’ть”» (с. 79, матеріал із села Мостки). «Провожая на вечное житие своих 
родителей, мужчины всегда плачут тихо, а женщины по большей части громко тужать и причиты-
вают» (с. 235); «За детьми, говорят, грех плакать. “Якъ мати плаче за дитьмы, так, неначе корова 
реве’, а як диты плачуть, так, неначе зозуленька кує”» (с. 236); Серед прислів’їв про смерть: «Шо то 
за похороны, шо не плачуть, и шо то за свайба, шо не спивають» (с. 237).

Передрук: Іванов, с. 235.

148. Голосіння за матір’ю
Хто жъ насъ буде въ го’стоньки ждати,
Та хто жъ насъ буде встричаты,
Хто жъ нам буде вори’точки одчиня’ты,
Та хто жъ насъ буде вита’ты (угощать, приветать)
Та хто жъ насъ буде провожаты,
Та хто жъ намъ буде правдоньку казаты?
Мы жъ съ тобою, моя ненько, якъ побалакаемъ, 
      такъ якъ у скрыню положымъ.
Та теперь же, моя ненько, позаростають стежкы’ и дорожкы’,
Куды мы въ го’стонькы ходылы’ та куды мы пра’вдоньку носылы.
Та будемъ мы ту травку прогортаты,
Та будемъ, моя ненько, слидочка твого шукаты,
Та будемъ зузуленькы пытаты:
Ты, зозуленько рябесенька, чы не бачила, де жъ моя 
      не’нька риднесенька?
Та ты жъ далеко литаешъ, та ты жъ багато дыва выдаешъ,
Та чы не бачила моей ненькы ридненькы?
Та якый же далекый и край!
Та видтиль и покло’ны не йдуть и письма’ не шлють.
Мий братику (или: моя сестрыця, если кто изъ нихъ отсутствуетъ), 
      мий риднесенькый!
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 Та мий голубчику сывесенькый!
 Та прылынь же ты та сывымъ голубомъ,
 Та выпроводымъ свою неньку ридненьку та въ далеку сторононьку!
Зап. Калашнікові у с. Микільське (Никольское) Старобільського повіту Харківської губ. 

(нині с. Микільське Міловського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Г. А. и А. М. Калашниковы. Материалы для этнографического изучения 

Харьковской губернии. С. Никольское // Харьковский сборник. — 1894. — С. 235–236. Подано в 
рядок, без назви, у контексті опису похоронного обряду.

Передрук: Іванов, с. 235–236.

149. Пародійне голосіння за чоловіком
 Ой тужу’ жъ я, тужу’
 По чужо’му му’жу.
 Тай такы’ й не ду’рно,
 За чорне’ньке ру’но.
Зап. П. М. Шинкарьов у слободі Біло-Куракіно Старобільського повіту Харківської губ. (нині 

смт Білокуракине Білокуракинського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Шинкарев П. М. Материалы для этнографического изучения Харьков-

ской губернии. Сл. Бело-Куракино // Харьковский сборник. — 1895. — С. 314. Подано віршем, без 
назви, у контексті опису похоронного обряду.

Передрук: Іванов, с. 460.

150. Голосіння за батьком
 Ради’менькі’й мой ба’тюшка!
 Карми’лецъ, мой ба’тюшка!
 Что жъ вы, мой ба’тюшка, ка мн     не озыва’етесь?
 Чи я жъ вамъ тепе’рь нежа’лкая и нену’жная?!
 Вы жъ, мой ба’тюшка, жела’нный о мн     бы’ли!
 А сейчасъ же мн     не къ ка’му голо’вушки жъ прихили’ти.
Зап. О. А. Коробова у слободі Райгородка Старобільского повіту Харківської губ. (нині с. Райго-

родка Новоайдарського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Коробова Е. А. Материалы для этнографического изучения Харьковской 

губернии. Сл. Райгородка // Харьковский сборник. —1895. — С. 390. Подано віршем, без назви, у 
контексті опису похоронної традиції. З коротким коментарем: «По отцу «причи’тывают» так».

Передрук: Іванов, с. 536.

151. Голосіння за матір’ю
 Ради’менькая мая ма’мушка!
 На го’ре, мая’ ма’мушка, вы меня’ поради’ли!
 Худо’ю же до’лею над   ли’ли!
 Я жъ за ва’ми, ма’мушка, ничево’ не зна’ла,
 Вы жъ меня’ угаща’ли, вы жъ меня’ прив   ча’ли!
 А сейчасъ как прійду’, ма’мушка,
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 Никто’ ка мн    не озове’тся.
 Не нашла’ жъ я саб    тако’ва дружка’, как родна’я ма’мушка.
Зап. О. А. Коробова у слободі Райгородка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. Райго-

родка Новоайдарського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Коробова Е. А. Материалы для этнографического изучения Харьковской 

губернии. Сл. Райгородка // Харьковский сборник. — 1895. — С. 390. Подано віршем, без назви, у 
контексті опису похоронного обряду, з коротким коментарем: «По «матери» причитывают».

Передрук: Іванов, с. 536.

152. Голосіння за матір’ю
 Моя’ зузу’ля, моя’ не’нько ридне’нько!
 Нащо жъ ти мене’ та покинула!
Зап. О. А. Будянська у слободі Шульгінка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. 

Шульгінка Старобільського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Будянская Е. А. Материалы для этнографического изучения Харьков-

ской губернии. Сл. Райгородка // Харьковский сборник. — 1895. — С. 466. Подано в рядок, без 
назви, у контексті опису похоронного обряду, з коротким коментарем: «Над умершим плачут, при-
говаривая, если умрет мать».

Передрук: Іванов, с. 612.

153. Голосіння за чоловіком
 Мий хозяинъ, мий дорогий!
 На кого жъ ты мене поки’нув съ ди’тками мане’нькими;
 Та що жъ я съ ны’ми бу’ду робы’ты та каза’ты,
 Та съ кимъ ви’ку корота’ты!
Зап. О. І. Будянська у слободі Шульгінка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. 

Шульгінка Старобільського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Будянская Е. И. Материалы для этнографического изучения Харьков-

ской губернии. Сл. Шульгинка // Харьковский сборник. — 1895. — С. 466. Подано у рядок без назви 
в контексті опису похоронного обряду. З коротким коментарем: «Если умрет муж, плачет над ним 
жена, приговаривая».

Передрук: Іванов, с. 612.

154. Голосіння за матір’ю
 Моя’ не’нько (мать), моя’ зузу’ленько!
 Та до ко’го я теперъ голо’воньку прыхылю’,
 Кому’ я пра’вдоньку скажу’?
 Та колы’ жъ ты, не’нько, до ме’не въ го’стеньки при’йдешъ:
 Чы къ Риздву’, чы къ Велы’кодню?
 Къ Риздву’ сте’жкы (дорожки) снижко’мъ позасыпа’е,
 А къ Велы’кодню воды’чкою позалыва’е,
 А къ Святи’й неди’ленци травы’чкою позароста’ють,
 А къ святи’й Покрови’ не дожида’ть ныко’лы.
 А дожду’ я весны’: солове’йко бу’де щебета’ты, а зузу’ленька кува’ты,
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 А я бу’ду свое’й не’ньки пыта’ты (спрашивать),
 Та, мо’же, вона’ слова’мы перека’зувала;
 Ма’будь, витты’ль (оттуда) ны пысьма’ не шлють,
 Ны слова’мы перека’зують.
 Та яка’ жъ, моя’ не’нько, у те’бе ха’точка те’мна, нывесе’ла,
 Та ни’куда жъ со’нечку проскакну’ты,
 Та ни’куда й ви’трочку провийнуты.
Зап. Макаренкова у слободі Римарівка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. Римарівка 

Гадяцького р-ну Полтавської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Материалы по этнографии края. Старобельский уезд. Сл. Рымаревка // 

Харьковский сборник. — 1898. — С. 88. Подано в рядок, без назви, у контексті опису похоронної 
традиції. З коротким коментарем: «Когда же умрет кто-нибудь из семьи, как напр. мать, то женщины, 
ее родственницы обыкновенно плачут, или тужат, как они говорят, приговаривая следующие слова».

Передрук: Іванов, с. 816.

155. Голосіння за матір’ю
 Моя’ не’нько, моя ридне’нька, моя родытелька!
 На кого’ жъ ты, моя’ не’нько, насъ посыроты’ла,
 До кого’ жъ намъ, моя’ не’нько, голо’воньку прыхилы’ты
 И кому’ намъ, моя’ не’нько, пра’вдоньку каза’ты?
 Та подывлю’ся, моя’ не’нько, що въ чужих ди’токъ ма’ть есть, а у насъ не бу’де,
 Та ни’кому жъ, моя не’нько, намъ бу’де голо’воньки мы’ты,
 Та ни’кому намъ сорочки’ дава’ты.
 Та прийде, моя’ не’нько, май ми’сяць,
 Та бу’де зузу’ленька кува’ты (зузуля — кукушка),
 Та бу’дуть солове’йки щебета’ты,
 А мы бу’дымъ ходы’ти та своей не’ньки ридне’ньки пыта’ты;
 Та нихто’ жъ намъ не ска’же, нихто’ и слове’чка ны промо’ве.
 Та куды’ я не пиду’ — та свои’хъ роды’тыливъ не найду.
 Та мои’ роды’тели, мои’ дороги’и,
 Та при’йде пра’зныкъ годо’вый,
 Та чужи’ ди’точки пи’дуть у го’сти, а мини’ ни до ко’го бу’де иты’.
 Та вы’йду я подывлю’ся, дрибны’мы слеза’ми обилью’ся.
Зап. О. Ліванська у слободі Чмирівка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. Чмирівка 

Старобільського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Ливанская Е. А. Материалы по этнографии края. Старобельский уезд. Сл. 

Чмыровка // Харьковский сборник. — 1898. — С. 149–150. Подано в рядок, під назвою «Причитаніе 
над матерью», у контексті опису похоронної традиції. З коротким коментарем: «Принято над по-
койником голосить, т. е. плакать и причитывать» (с. 149).

Передрук: Іванов, с. 877.

156. Голосіння за батьком
 Ой мий та’точку, мий виногра’дочку,
 Мий та’точку старе’сенький!
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 Та колы’ вы, мий та’точку, до ме’не въ го’сти прибу’дете,
 Чи къ Риздву’, чи Велы’кодню, чи къ Святи’й ниди’линьци?
 Къ Риздву’ снижко’мъ позапада’е,
 А къ Велы’кодню воды’цею позалыва’е,
 А къ Святи’й ниди’линци траво’ю зелене’нькою позароста’е.
 И позараста’ють мои’ стежки и дори’жки, що я до васъ ходы’ла,
 И мину’цьця мои’ ричи, що я зъ ва’ми говори’ла.

Зап. О. Ліванська у слободі Чмирівка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. Чмирівка 
Старобільського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.

Перша публікація: Ливанская Е. А. Материалы по этнографии края. Старобельский уезд. 
Сл. Чмыровка // Харьковский сборник. — 1898. — С. 150. Подано у рядок, під назвою «Причитание 
отцу», у контексті опису похоронної традиції. З коротким коментарем: «Принято над покойником 
голосить, т. е. плакать и причитывать» (с. 149).

Передрук: Іванов, с. 877–878.

157. Голосіння за чоловіком
 Мий хозя’ину, мий дороги’й!
 Та куды’ мини’ голо’воньку повырта’ты?
 Чужи’ жъ лю’ды иду’ть у по’ле, и моя’ дружи’ночка ви’рна ниче’го не ка’же.
 Пои’хала бъ я сама’, я тво’го ди’лонька не вроблю’.
 Мои’ коса’рики, мои’ дороги’и,
 И шо мини’ робы’ть и каза’ть,
 И мои’ во’лыки, мои’ соко’лыки,
 И кто вамъ бу’де хозя’иномъ, 
 И кто вамъ бу’де поря’докъ дава’ты,
 И кто вами бу’де замышля’ты.
 Та моя’ до’ленька, моя’ несчастлы’ва,
 И нащо жъ ты, моя’ не’нько, мене’ несча’стную породы’ла,
 И чомъ ты мене’, моя’ не’нько, мане’нькою не втопы’ла,
 Чего ты мене’ несча’стную на свитъ породы’ла,
 И нащо жъ ты’ мене’ пусты’ла на би’лый свитъ скита’цьця.
Зап. О. Ліванська у слободі Чмирівка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. Чмирівка 

Старобільського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Ливанская Е. А. Материалы по этнографии края. Старобельский уезд. 

Сл. Чмыровка // Харьковский сборник. — 1898. — С. 150. Подано у рядок під назвою «Причита’ніе 
мужу» у контексті опису похоронної традиції. З коротким коментарем: «Принято над покойником 
голосить, т. е. плакать и причитывать» (с. 149).

Передрук: Іванов, с. 878.

Записи із публікації В. Іванова з Харківської губ., 1898 р.
158. Голосіння за матір’ю
 Моя’ нэнько, моя ридне’нъка, моя зозу’ленька сыве’нька!
 Колы’ жъ я тебе бу’ду въ го’сти дожыда’ты?
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  (Если время подходит к Светлому празднику):
 Сте’жкы, доро’жки водо’ю залью’цьця,
  (а к Тройце:)
 Сте’жкы, доро’жкы траво’ю заростуть.
 Та я жъ бу’ду ходы’ть, та я бу’ду розгорта’ть,
 Своий неньки сте’жычку шукать.
 А солове’йка дожду’, бу’де щебыта’ть,
 А мое’и жъ не’нькы ныма,
 Ни съ кымъ мини’ бу’де розмовля’ть.
 И зузу’ленька сы’ва бу’де кува’ты,
 А мене’ моя’ не’нька не бу’де пыта’ты,
 Яка’ моя’ жизть невесела, го’рькая и тя’госная безъ не’ньки ридненькои.
Зап. М. К. Стороженко, учителька,  у слободі Ново-Астрахань Старобільського повіту 

Харківської губ. (нині с. Новоастраханське Старобільського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Іванов, с. 41. Подано у рядок, без назви, в контексті опису народних 

звичаїв та обрядів.

159. Голосіння за матір’ю
 Сырота-дивы’ця вы’йшла за гай лён брать и зачала к сыри’й земли’ прыпада’ть 

и гово’ре:
 Ой ты, земле, моя земе’лько!
 Нащё прыйняла отьця и не’ньку,
 И преймы мене’ молоде’ньку;
 Шобъ я по людяхъ не ходы’ла,
 Чужи’мъ батькамъ не робыла, а ма’чухамъ не годы’ла.
 Пры’йде неди’льля — у сыроты соро’чка не би’ла,
 И пры’йде суббо’та — чужа’я робо’та,
 А у сыроты голо’вка немы’та,
 И у сыроты голо’вка побы’та.
Зап. Є. І. Кобельов у слободі Поповка Старобільського повіту Харківської губ. (нині с. Попівка 

Білокуракинського р-ну Луганської обл.), 1890-ті рр.
Перша публікація: Кобелев Е. И. Материалы по этнографии края. Старобельский уезд. 

Сл. Поповка // Харьковский сборник. — 1898. — С. 150. Подано у рядок, під назвою «Плач сиро-
ты», у контексті опису похоронної традиції.

Передрук: Іванов, с. 862.

Запис Івана Нечуя-Левицького з півдня Київщини, 1900-ті роки

160. Голосіння за чоловіком (живе виконання)
Вмеръ чоловикъ въ однои молодыци. Чоловикъ бувъ непросыпленна пьяныця-неро-

бытныця. Жинка й сынъ та дочка былась, якъ рыба объ лидь, зъ нуждою. Ось голосиння 
жинкы:
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 Чоловиче мій, недоле моя!
 Жила я съ тобою й викъ звикувала,
 А щастя доли не зазнала.
 Ты жъ пывъ та гулявъ, а мою кривавыцю пропывавъ.
 Отъ дывысь, яки на мини шкарбаны драни,
 А ось яка на мини юбка:
 Дирка на дирци, латка на латци,
 Й била, и червона, й чорна, що й юбки не знать.
Вона пишла до скрыни, взяла латану юбку, прынесла, розгорнула й пидняла въ ру-

кахъ и показувала чоловикови:
 А осьдечкы подывысь, яка на мини драна кожушина,
 Що я носила та латала,
 Та и годи сказала.
Вона пидняла полу кожуха й трусыла надъ мерцемъ.
 А ты жъ попереносывъ до шинку й пашню, й пшоно,
 И мои конопельки, и повисма.
 А я жъ цилый викъ слезы лыла
 Та оцимы руками хлибъ заробляла й тебе годувала.
Люде ажъ очамрилы съ такого голоснння. Чоловикы взялы йіі за руки й одвелы одъ мерця.
Зап. І. Нечуй-Левицький у с. Карапиші (нині Миронівський р-н Київської обл.) у 1900-х рр.
Перша публікація: Данилов В. Анекдоты о плакальщицах // Живая старина. — 1910. 

— Вып. І–ІІ. — С. 20. Подано в рядок у контексті аналізу пародійних голосінь. Це не єдине 
голосіння за поганим чоловіком. Такі тексти містив і збірник І. Свєнціцького, і рукописний 
збірник самозаписів Н. Присяжнюк. У нашому виданні див., зокрема, № 1158.

Записи із публікації Олександра Малинки, 1898 р.

161. Голосіння за батьком
 Мій татычку, мій риднесынькый!
 На кого жъ мене кыдайишъ, на кого ты мене прыручайишъ?
 Ныма у мене ны ридного, ны вирного,
 Ни до кого мыни прыйты, ны поговорыть, ны порадыця.
 Ростуть мои стежкы-дорожкы.
 Шо въ людей есть братыкы и сыстрыци,
 Есть до кого поговорить, съ кымъ порадыця и погулять,
 А мыни, бидни сыроти, ни съ кымъ ны порадыця, ны погулять.
 Нашо ты мене, бидну сыроту, такою малою оставывъ?
 Я смалу пійшла по наймамъ и добра ны знала.
 Мій татычку, ты всихъ до ума довивъ, а я одъ тебе осталась малою.
 Нашо жъ ты мене оставывъ такою малою?
 Ши мыни гораздъ ныхто нычого й ны скаже,
 Шо десять разъ угодышъ, а разъ ны вгодыш, — и вси твои разы пропалы.
 А дома чужи диткы пры матери то й гораздъ и ныгораздъ зроблять,
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 А отець зъ матерью все покрывають.
 Шо коло тебе ны говорю, шо я коло тебе ны клопочю,
 А ты со мною ны словечка, ны повсловечка.
 Устань и пидвыдысь, и свою головоньку пидвыды.
 Шо ты якъ жывъ бувъ, до тебе ридко хто прыйде,
 А тыперъ устань и подывысь, якого народа коло тебе багацько…
(Обращаясь к своему брату, плачет:)
 Мій братыку, ны мынай же мене, ны прогоняй.
 Хоть ны такъ ты мини ридный,
 Такъ будь мини вирный и ны цурайся жъ мене…
 Якъ бувъ батько, хоть я й жыла по наймамъ,
 А все жъ я шла до васъ смило,
 А тыперъ ны знаю, якъ и ходыть до васъ…
Зап. в Охтирському повіті Харківської губ. (нині Сумська обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 96–97. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 1. Дочь по отце». Голосіння з цієї місцевості 
подано з коротким коментарем: «Во все продолжение похорон кто-нибудь из родственников плачет 
над покойником, приговаривая» (С. 96). Коментар про звернення до брата дає підстави зробити при-
пущення, що запис зроблено під час живого виконання, все ж, зважаючи на тогочасну орієнтацію на 
найкращі зразки (див. передмову до видання), цього не достатньо, щоб впевнено про це твердити.

Передрук:
Свєнціцький, с. 116–117. Надруковано в рядок, № 255 у розділі «ІХ. Сироти за батьком».

162. Голосіння за матір’ю
 Моя матынько, моя голубонько!
 Нащо ты насъ покыдайишъ?
 Якойи тоби хаточки схотилося — смутнойи та нывыднойи…
 Та хаточка така, шо сонце ны гріе и буйный витер ны віе.
 Моя матынько, моя голубонько,
 А пришла жъ я васъ провидаты-распровидаты,
 А вы до мене словечка ны промовыте.
 Чомъ ты мини словечка ны промовышъ,
 Чомъ ты мене не порадышъ?
 Да скажи жъ, моя матынько, до кого мини ходыть теперъ?
 Хто жъ мене буде поражаты, угощаты?
 Нашо ты мене нещасною уродыла, мою головоньку утопыла?
 Чого жъ тоби, моя матынько, схотилося,
 Шо ты насъ изъ молодыхъ литъ осыротыла?
 Колы жъ ты, наша матынько, до насъ въ гости прыбудешъ?
 Колы жъ ты насъ порадышъ, якъ поражала?..
 Устань, моя матынько, порадь, шо мини пыкты та варыты 
 И чымъ мини твойихъ любыхъ та малыхъ гостей гостыты,
 Якъ поражаты, шобъ була я йихъ маты.
 Чомъ ты, моя матынько, ничого мини ны говорышъ,
 Як йихъ поражаты, якъ вытаты?
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 Чомъ ты мини ничого ны говорышъ?
 Чы я тыби чимъ догрубыла, шо я тебе пытаю, 
     а ты до мене и слова ны промовышъ?
 Устань, моя матынко, подывыся на свойихъ сыночкивъ-соколочкивъ,
 На свойихъ внучкивъ малесенькыхъ.
 Устань да порадь мини, якъ йихъ годуваты тай воспытаты.
 Чы мини ранесенько вставать,
 Чы пизнесенько лягать,
 Чы мини маленькихъ дитокъ годувать?
 Я жъ ны знала, якъ йихъ годувать тай якъ йихъ воспытать.
 Ты жъ, було, нагодуйишъ йихъ, и напойишъ, и спаточкы положышъ.
Зап. в Охтирському повіті Харківської губ. (нині Сумська обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 97. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 2. Дочь по матери». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 101–102. Надруковано в рядок. Подано № 210 у розділі «VІІІ. Сироти за 

матір’ю». Виправлення: менї.

163. Голосіння за чоловіком
 Мій чыловиче, мій дружыне!
 Нашо жъ ты мене покыдайишъ, нашо сыротышъ?
 Ны такъ ты мене сыротышъ, якъ дитокъ свойихъ ридныхъ.
 Якбы я сама була — я заразъ бы соби мисто найшла,
 А хоть я соби й мисто найду, а диткамъ свойимъ уже батька ны найду.
 Шо я буду жыть и робыть, а моя робота ны въ моду буде.
 Шо мойи диткы выновати и невыновати, а йихъ бытымуть,
 А якбы у йихъ батько бувъ, то ныхто йихъ и пальцемъ ны тронувъ бы.
 Мій чыловиче, мій хозяинъ!
 Хто мыни хлибъ покосе,
 Хто й збыре,
 Хто мыни намолоте,
 Хто й намеле?
 Чы мыни людей просыть, чы самій братьця?
 Шо одного попросы и другого попросы, а воно й ны дывытця.
 Шо ты мыни гораздъ нычого ны росказавъ и ны ростовковавъ.
 Шо ты день и ничъ ны спавъ, а все хозяйновавъ и прыдбававъ,
 Шо ты ны вспивъ и на лавку лягты, якъ уже вси коло тебе 
       и все тягнуть и ростягають,
 Пока я оглянулась — нычого нымае ны по хливахъ, ны по городахъ…
 Устань и роскажы, якъ мыни жыть?
 Шо чужа жынка выйде у поле, та й весело йій,
 Шо въ ейи и чыловикъ, и диткы,
 Есть съ кымъ робыть, кому помочы дать,
 А я выйду въ поле и прыйду додому —
 Да й ни до кого мыни поговорыть, ни порадытця.
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 Шо ты насивавъ-насивавъ, прыдбававъ-прыдбававъ, 
       а никому й прибыраты.
 Устань же, мій чоловиче, и хоть ны такъ поможы, якъ словомъ роскажы.
 Прыйде, було, годовый празныкъ,
 То есть съ кымъ питы31, до свойихъ ридныхъ поговорыть,
 А теперъ диждала празнычка, та й війду въ хату — и нымае ныкого,
 И въ горо’ди нымае ныкого.
 Шо ты мене побъешъ и полаишъ — мыни твоя бійка ны болыть,
 Лышъ бы було съ кымъ мыни робыть у поли и дома.
 Прощай, чыловиче, прощай, дружыне!
 Шо я тебе пытала, шо я тебе просыла,
 А ты мыни нычого ны росказавъ, ны ростовковавъ,
 Шо ты, якъ жывъ бувъ, то до мене говорывъ,
 А теперъ, шо я до тебе говорыла и тебе просыла, а ты и ны озвався…
Зап. в Охтирському повіті Харківської губ. (нині Сумська обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 97–98. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похо-

ронного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 3. Жена по муже». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 77. Надруковано в рядок, № 141, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: 1-й рядок: чоловіче, 22-й рядок: шо її, розкажи.

164. Голосіння за матір’ю
 Матинко моя, матинко-голубонько!
 Нащо жъ ты мене покинула?
 Да теперъ же я осталася, якъ горохъ пры дорози.
 Да порадь же мене, якъ у свити мыни прожыты безъ рыдный матеры?
 Да скажи жъ ты мыни, колы ты ко мни у гости прыбудешъ?
 Колы мыни для тебе столы застилаты?
 Да ты жъ не прибула къ Рожеству за велыкымы снигамы,
 Да не прыбудешъ къ Велыкодню за велыкымы дорщамы,
 Да ты не прибудешъ къ Святой недильци за начальнымы диламы,
 Да ты не прыбудешъ къ Нико’ли да й николы…
 Да колы ты до мене въ гости прыбудешъ,
 Да чы ты йтымешъ, чы летитымешъ, чы плестымешъ?
 Утенькой плестымешъ — буду ряску розгоняты;
 Зазулей будешъ летиты — сады буду росхыляты;
 Дорогою итымешъ — буду дороженьку промитаты,
 Буду и ворытечки очыняты.
 Якбы я жъ знала, де мыни тебе взяты,
 Да тебе жъ мыни не купыты,
 Да й не заслужыты,
 Моляра нанять — да й зрысовать.
 Да де жъ тыйи моляры, що малюють матеры?
 Да де жъ тыйи кромары, шо продають матеры?

31 В оригіналі питты.
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 Да де жъ тыйи ярморки’, що продаюця матерки?
 Якбы я знала, де тебе купыты,
 Я бъ серденько выколупыла — соби бъ матеньку купыла.
Зап. Пирожникова Кл. в Ніжині у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 98. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 4. Дочь по матери». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 91. Надруковано в рядок, № 180, у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю».

165. Голосіння за донькою
 Доню моя, голубочко!
 Да куды жъ ты одъ мене одражаесся?
 Да чы тутъ же тоби надойило жыты на билому свити?
 Да чого жъ тоби туды захотилось?
 Да тамъ же хаточка смутная да невеселая, темная да невидная.
 Да тамъ же соловейки не щебечуть и зозульки не кують.
 Доничко моя, перепилочко, куды ты полетила?
 Хто жъ мыни теперъ будыть дилечко робыты так, якъ ты робыла?
 Да ты жъ, було, що робышъ, да я й очей не посылаю,
 Да якъ мыни теперъ беъ тебе остатысь?
 Да промовъ ты мыни хоть словечко, дытыно моя.
 За що ты на мене розгнивалася?
 Да чужы диты гулятьмуть, а тебе й не буде.
 А я буду ходыты да тебе пытаты, чы не бачылы люды.
 Воны скажуть: «Мы бачылы, да вже на ты свити».
 Що жъ мыни робыты, моя дытыно, безъ тебе въ свити?
 Дытына моя, картына моя!
 Да куды ты одражаесся, мене покидаешъ нещасну?
 Доничка моя, ткаличка моя!
 Да хто жъ мене буде теперъ поражаты,
 Якъ ты будешъ у сырой земли лежаты.
Зап. Пирожникова Кл. в Ніжині. 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 98–99. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похо-

ронного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 5. Мать по дочери». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 42. Надруковано в рядок, № 25, у розділі «ІІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: 17-й і 18-й рядки — клична форма, на тім світї.

166. Голосіння за сином
 Сыночокъ, мый голубчычокъ!
 Яка це сторона, яка це слобода, що не самъ не йдешъ, не пысьма не шлешъ?
 Нехто не прокаже, нехто не саже, якъ тоби тамъ жывеця.
 И сыну мой, и дытына моя, ой уставай, моя дытыночка!
 Де вона та смерть узялася, нащо вона тебе узяла?..
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 Такъ якъ страныкъ лежышъ…
 Выдкиля жъ мыни тебе вызыраты, выдкиля жъ тебе выглядаты?
 Чы съ-пидъ червонойи калыны, чы съ-пидъ чорнойи могылы?
 И колы мыни тебе въ гости дожыдаты, чы къ Велыкодню, чы къ Риздву?
Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-

настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 6. Мать по сыне».
Передрук:
Свєнціцький, с. 55. Надруковано в рядок, № 70 у розділі «ІV. За малим сином». Виправлен-

ня: нїхто, мій, дитино, дитиночко, відкиля.

167. Голосіння за матір’ю
 И матинко, и пъятинко!
 Колы мыни тебе дожыдаты, выдкиля выглядаты?
 Чы выдтыль, де сонечко сходыть, чы видтыля, де заходыть?
 Моя матинко, моя матинко, моя порадныця, моя розвадныця!
 Хто мене буде такъ пораджаты,
 Хто мене буде такъ розважаты, якъ тебе нема.
Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-

настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 7. По матери». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 91. Надруковано в рядок, № 177 у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю».

168. Голосіння за матір’ю
Татусеньку мый, голубонько!
Устричай же мою матинку,
Стричай и мистечко пробырай,

Дорыженьку промитай,
И столыки застилай,
И мою матинку у гостиньки дожыдай.

Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-
настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.

Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису по-
хоронного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 8. По матери, если раньше умер 
и отецъ». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 91. Надруковано віршем у рядок, № 107 у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю».

169. Голосіння за донькою
 Моя донечко, моя тополечко,
 Моя донечко, моя маковочко,
 Моя донечко, моя рожа повная!
 Якъ же ты зацвила и скоро отцвилась и обсыпалась…
 Выдкиля мени тебе ожыдаты и т. д. (как в № 6 и 7).
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Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-
настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.

Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-
ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 9. По дочке». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 42. Надруковано в рядок, № 24 у розділі «ІІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: маківочко.

170. Голосіння за сином
 Сыну мый, дытыно моя, родына моя!
 Де мыни тебе взяты: чы купыты, чы заслужыты, чы змулюваты?..
 Нащо жъ ты мене покынувъ, старенькую, и дитокъ своихъ?..
 Якъ мыни горуваты, якъ мыни твойихъ дитокъ годуваты?..
Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-

настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 10. По женатому сыну». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 62. Надруковано в рядок, № 99 у розділі «V. За дорослим сином», підрозділ 

«За семейним сином».

171. Голосіння за сином
 Сыночку, прымай свойихъ дитокъ до себе,
 Шобъ воны по дорози не ходылы,
 Шобъ йихъ чужы диты не былы,
 Шобъ воны не служылы,
 Шобъ воны чужого дилечка не робылы.
 Воны будуть служыть, чуже дилечко робыть,
 Йихъ будуть быть, да никому за йихъ оступыця...
Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-

настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 11. По женатому сыну». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 62. Надруковано віршем, № 100 у розділі «V. За дорослим сином», підрозділ 

«За семейним сином».

172. Голосіння за батьком
Татусеньку мый, голубоньку,
Татусеньку мый, соколоньку,
Татусеньку мый, соловейко!..
Прымайте мене до себе, пригортайте...

Нащо вы мене покынулы?
Прымайте мене до себе,
Щобъ я чужого дила не робыла...

 

Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-
настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
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Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-
ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 12. По батьку». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 107. Надруковано в рядок, № 232 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

173. Голосіння за матір’ю
У саду соловейки будуть щебетаты,
А я выду да буду своейи матники пытаты,
Колы мыни у гостеньки дожыдаты:
Чы къ Роздву, чы Велыкодню, 
         чы одъ Мыколы, чы одъ неко’лы...
Моя матинко, моя горувальныце,
Моя матинко, моя страдательныце,

Моя матинко, моя покрывонько!
Хто жъ мене буде пораджаты,
Хто мене буде розважаты?
Немае цвиту чырвоного, немае 
   роду рыдного...
Нада цвиту маковку,
Нема рыднишого надъ матинку...

Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-
настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.

Перша публікація: Малинка, с. 99. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-
ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 13. По матери».

Передрук:
Свєнціцький, с. 91. Надруковано у рядок, № 107 у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: Різдву, страдатильнице, покрівонько, пропущено 8-й рядок.

174. Голосіння за матір’ю
 Моя матинко, моя пъятнинко, моя покрывонько,
 Моя зазуленько, моя вышенько и моя черешенько,
 И мое слово вирнее, мое слово правдывее,
 И моя жалобныця, и моя порадныця, и моя заступныця...
 И колы жъ мени тебе у гостеньки дожыдаты,
 Колы для тебе столы застылаты?
 Чы на Велыкдень, чы на Роздво, чы на Сяту недиленьку,
 Чы на Мыколы, чы ныколы?
 Соловеечки будуть щебетаты, а зазуленьки куваты, 
       а я буду йихъ пытаты:
 «Соловейки, мойи братики, а зазуленька — моя ненька,
 Вы высоко летаете, вы далеко буваете,
 Чы вы не бачылы моейи матинки,
 Чы не передавала вона свойимъ дитечкамъ поклона и вирного слова?»
 Да нашо жъ ты, матинко, насъ покыдаешъ,
 Да кому насъ, матинко, уручаешъ?
 Да буде насъ, матинко, всюды:
 И по горахъ, и по долынахъ,
 И буде насъ, матинко, и по чужыхъ украйинахъ...
 Да кому жъ ты насъ, матинко, уручаешъ,
 Чы старшому брату, чы меньшому?
 Нашо ты насъ, матинко, породыла, да сыротамы опредилыла?..
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Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-
настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.

Перша публікація: Малинка, с. 100. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-
ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 14. Тоже [По матери]». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 92. Надруковано в рядок, № 181 у розділі «VІ. Сироти за матір’ю». Виправ-

лення: Різдво.

175. Голосіння за батьком
 Мый татусеньку, мый голубоньку, мый соловейчыку!
 И нашо ты насъ покыдаешъ,
 И кому ты насъ, татусеньку, уручаешъ:
 Чы старшому брату, чы меньшому?
 А намъ же теперъ, татусеньку, треба чужымъ людямъ годыты,
 А намъ треба чужее дилечко робыты...
 Да мы що зробылы, нещасны сыроты, да наше дило — не въ дило;
 Да мы що скажемо — да наше слово не въ слово,
 Наше дило переробленое и слово переговореное.
 Татусенько нашъ, голубонько!
 Устань же да порадь насъ, якъ намъ жыты, якъ намъ горуваты,
 И колы для тебе столы застилаты,
 И колы тебе въ гостоньки дожыдаты:
 Чы на Велыкдень, чы на Роздво, чы на Святу недиленьку, чы на Мыколы,
 Чы одъ Мыколы да и николы?
Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-

настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 100. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 15. По батьку». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 107. Надруковано в рядок, № 107 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: Різдво.

176. Голосіння за донькою
 Моя дытыночко, моя родыночко,
 Моя пташечко, и моя комашечко,
 И моя роза повная, и моя роза червоная,
 И моя ягода повная, и мый цвиточокъ, и моя крашаночко!
 Да якъ весна настае, да выду я у садочокъ,
 Да и цвиточки цвитуть, да и пташечки поють;
 И якъ люде ожыдають, якъ первый цвиточокъ росцвитеця,
 И вси радуюця, и вси веселяця,
 И одно другого прызывае и показуе, яки же це первый цвиточокъ хорошый!
 Отакъ, моя донечко, дыждемъ мы праздныка свитлого Воскресенія;
 Якъ дожыдаемъ первой крашанки,
 Одно другому показуемъ: чы гарна, чы гарна крашанка?
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 Такъ ты була мени, доню.
 А теперь позаросталы твойи стежкы-дорыжкы, де ты ходыла;
 А теперъ пойду я тыльки у зеленый садочокъ,
 Да вырву я кленовый лысточокъ,
 Да прыкрыю я своейи донечки слидочокъ,
 Шобъ и зозули не кувалы,
 Шобъ и пташеки не леталы,
 Шобъ моейи донечки слиду не истопталы…
 Охъ, набудь, я, набудь, я марно все слова свойи трачу,
 Да пойду сяду край могылы да гирко заплачу.
Зап. Малинка Алевт. в м. Монастирщина Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Мо-

настирище Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 100. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 16. По детям». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 42–43. Надруковано в рядок № 26 у розділі «ІІ. За малою дочкою».

177. Голосіння за чоловіком
 Дружыно моя дорогая!
 Куды ты убыраеся,
 Нащо жъ ты мене кыдаешь, неспособную да немощную?
 Диточки мойи, горевальнычки,
 Посли тебе воны остануця,
 По крапывамъ, кусточкамъ ростянуця,
 Будуть же воны тебе вспомынать,
 Поподъ тыномъ валя’ця и и отъ голоду крычать...
 Чоловиче, дружына моя!
 Прымай же до себе мене и все семейство мое...
Зап. Вербицька Ал. в с. Березанка Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Монастири-

ще Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 102. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 17. Жена». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 70. Надруковано в рядок, № 123 у розділі «ІV. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: неспособною да немощною, діточки.

178. Голосіння за донькою
 Донечку моя, фіялочко моя!
 Видкиль буду тебе вызырать, видкиль буду выглядать?
 Да чужыйи дитки бигають да гуляють;
 Да чужы матерки глядять да радіють,
 А я тоскую, досадую, своей дытьны не важаю...
 Шо вже стежечки и дорыжечки позаростають,
 Мою дытыну люде позабувають...
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 И прымай же мене до себе, прыгортай,
 Я вже жъ тутъ нажылась и нагоровалась...
Зап. Вербицька Ал. в с. Березанка Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Монастири-

ще Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 102. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 18. Мать по дочери». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 43. Надруковано в рядок, № 27, у розділі «ІІ. За малою дочкою». Виправ-

лення: донечко.

179. Голосіння за матір’ю
 Матюнко моя рыдна!
 Оставляешь дочку сыротыну...
 Кого жъ буду я пытаця, на кого буду я надіяця?
 Хто мыни буде помогать и у скрыню дбать?...
 Остаюса я дивчыною молодою, нещасною сыротою...
 Зробылы тоби хаточку темную да невыдную,
 Да не съ однымъ да оконечкомъ,
 Да не съ однымъ да стульчыкомъ.
 Ой матюнко, моя зазуленько,
 Кому ты мене покыдаешъ, на кого ты оставляешь?
 Хто буде мене выдаваты,
 Хто буде мене выпровожаты,
 Хто буде мене выслухаты,
 Съ кимъ буду слово розмовляты?..
Зап. Вербицька Ал. в с. Березанка Ніжинського повіту Чернігівської губ. (нині село Монастири-

ще Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 102. Текст опубліковано в рядок, у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 19. Дочь по матери». 
Свєнціцький, с. 90–91. Надруковано в рядок, № 107, у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю».

180. Голосіння за батьком
 Мій батыньку, мій голубоньку, мій соловеечку!
 Да куды жъ ты полынешъ и поплывешъ,
 Да на яку дорыженьку, да на яку сторыненьку?..
 Да колы жъ дворы вымитать, да столы застилать,
 Да колы жъ васъ у гости дожыдать?..
 А якъ же намъ, сыротамъ, оставаця?
 Хто насъ буде зберегать, да хто намъ буде прыютъ давать?
 Мы жъ маленьки да неспособны дила робыть и чужымъ батькамъ годыть,
 А чужому батьку скилько не робы — дакъ не вгодышъ...
 Засуджены и огуджены...
Зап. Локоть І. у м. Борзна Чернігівської губ. (нині м. Борзна Чернігівської обл.) 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 103. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 20. По батьку». 
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Передрук:
Свєнціцький, с. 107–108. Надруковано в рядок, № 107, у розділі «ІХ. Сироти за батьком». 

Виправлення: доріженьку, сторіноньку, застилать, засуджені, огуджені.

181. Голосіння за дитиною
 Дытятко мое любе та мыле!
 Куда жъ ты убыраесся?..
 Видкиля тебе вызыраты, видкиля тебе выглядаты?
 Чы ты зъ церкви итымешъ, чы зъ дороги йихатымешъ?..
 Чы тебе соловейки одщебеталы, чы тебе зозуленьки одковалы?
 Яка твоя дорыженька смутна да невесела!
 Яка твоя хаточка темна да невыдная,
 Що не дверечокъ, не оконечка, не праведнаго сонечка...
 Якъ яблочко одъ яблоньки одкотылося,
 Такь ты одъ мене, мое дытяточко, одрознылося.
 И видкиля ты итымешъ, и яку висточку нестымешъ,
 Моя донечко (мій сыночку)!
 Моя донечко, моя нагидочко (Мій сыночокъ, мій колосочокъ)!
 На що жъ ты мене кидаешъ?
 Хто жъ тебе буде доглядаты тамечки?
 И колы жъ ты до мене у гости прыдешъ?
 Колы жъ тебе дожыдать, колы жъ тебе сподивать?
 Прымай мене до себе, прыгортай мене до себе!
 Обырай мыни мистечко коло себе!
 Де тоби мистечко найшлося гарне, що ты мене покинуло?
 И серце мое одырвалося, дытятко мое и голубъятко мое!
 Колы я тебе побачу?
 Чы ты зозулею прылетышъ, чы соловейкомъ?
 Чы ты намъ перекажешъ, чы пысьмо прышлешъ,
 Щобъ я почула, де ты будешь, мое соколятко, мое голубъятко!
Зап. Волошинська у с. Алтинівка Кролевецького повіту Чернігівської губ. (нині Чернігівська обл.) 

1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 103–104. Опубліков. віршем, у контексті опису похоронного 

обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 21. Плач по умершему ребенку». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 36–37. Надруковано віршем, № 13, у розділі «І. За дітьми малими». Виправ-

лення: прийдеш.

182. Голосіння за чоловіком
 Дружыно моя, куды жъ ты убыраесся?
 Нащо ты мене кидаешъ изъ дрыбненькимы диточкамы!
 Хто имы буде замышляты,
 Хто имъ буде порядкы даваты, що у йихъ батька немае!
 Сырыточки мойи нещасныйи,
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 Куды вы не прыгорнетесь, —
 Усе до батька чужого...
 Дружыно моя вьирная,
 Хозяйинъ мый любый, мылый,
 Куды жъ ты убыраесся
 И кидаешъ мене зъ малымы дитьмы?
 Кого жъ мыни пытацьця,
 До кого жъ мыни горнуцьця?
 Де жъ мыни йимъ найты батька рыдного?
 Усе не рыдный, усе не вьирный.
 Сырытки мойи нещасныйи...
 Дружыно моя вьирная!
 Промовъ мыни хоть словечко,
 Якъ мыни на свити жыты?
 А дружынонько жъ моя, дружынонько!
 Нащо жъ ты одъ насъ выйижжаешъ?
 Нащо тоби мойи сыночки ворота одчиняють?
 У яку ты дороженьку выйижжаешъ?
 Чы ты на ярмарокъ, чы на заробытки?..
 Да скажи жъ мыни хоть словечко!
 Колы ты до насъ прыбудешъ и порядокъ дасы,
 Якъ жыть, якъ горовать изъ нещасными сыротамы!
 Чы ты прыдешъ насъ самъ одвидать,
 Чы кому перекажешъ, чы пысьмо пришлешь?..
 Хозяйинъ мый мылый, хозяйинъ мый любый!
 Чого жъ ты не хочешь у сій хати жыть?
 Якойи ты забажавъ: новойи да темнойи,
 Невеселойи да невыднойи;
 Вона й безъ выконъ, вона й безъ дверей,
 И смутна й невесела!
 Дружынонько моя, соловеечку мый!
 Прымай мене до себе, забырай мене до себе!
 Не хочу я безъ тебе жыты, на симъ свити гороваты.
 На кого жъ се ты розгнивався:
 Чы на дружыночку свою,
 Чы на матюночку, чы на диточокъ?
 Ой куды жъ ты убыраесся у далекую дорыженьку,
 Хозяйину мый, соколоньку мый!..
Зап. Волошинська у с. Алтинівка Кролевецького повіту Чернігівської губ. (нині Чернігівська обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 104–105. Опубліков. віршем у контексті опису похоронного 

обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 22. По мужу». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 71–72. Надруковано віршем, № 124, у розділі «VІ. Вдовиця за мужом». 

Виправлення: 1-й рядок дружинонько, дрібненькими, їм буде, сиріточки, хазяїн, кидаєш, сирітки, 
виїжаєш, заробітки, горувати, доріженьку, мій.
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183. Голосіння за сином
 Ой мій сыночку, ой мій голубчыкъ!
 Нащо ты на насъ розгнивався и покынувъ насъ?
 Яка въ тебе хата смутна и невесела:
 Ни сонце ны гріе, ни витыръ ны віе и дощъ ны промоче...
 Виткиль мы тебе будемъ выглядать и колы мы тебе побачемъ?
 И хто намъ буде въ роботи помогать?
 Мы тебе ни былы, ни лаялы, а ты насъ покынувъ...
Зап. в Маріупільському повіті 32 Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р. 
Перша публікація: Малинка, с. 105. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 23. По сыне». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 58. Надруковано в рядок, № 86 у розділі «ІV. За малим сином». Виправлен-

ня: помагать.

184. Голосіння за сином
 Ой мій сыночку, ой мій голубчыкъ!
 Нащо ты насъ покынувъ,
 Нащо ты насъ насмутывъ,
 Нащо ты насъ посыротывъ?
 Горько безъ тебе у свити жыть...
 Та куды ты убрався — у хаточку невеселу, у смутную?
 Чы тыби тисно було съ намы жыть?
 Туды витыръ ны завіє и ясное сонце ны загріе...
 Встань, моя ненько, край дороженьки
 И роспытай его про наше жытья горькое...
Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 106. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 24. По сыне». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 59. Надруковано в рядок, № 87 у розділі «ІV. За малим сином».

185. Голосіння за матір’ю

32 У виданні помилково вказано Маріупольський повіт Херсон. губ.

Ой моя ненько, моя ридненько,
Та нащо ты насъ посыротыла?
И горько бизъ тебе у свити жыть...
Прылыты, ненько моя, сызою 
   голубочкою;
Я роскажу тоби свое горе,
Горько бизъ ненькы жыть.

Якбы мыни ненька, —
И журбы у мене бъ ны було...
Та куды ны пидышъ —
Чужи матыри сыдять,
А моей ненькы ныма...
Ныхай съ святыми спочыва 
 и насъ, гришныхъ, дожыда.

Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
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Перша публікація: Малинка, с. 106. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-
ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 25. Дочь по матери». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 102. Надруковано в рядок, № 107, у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». Ви-

правлення: рідненька, без, розкажу, святими.

186. Голосіння за сестрою
 Ой моя сыстрычка, ой моя ридненька,
 И чого ты отъ насъ скоро убралась?
 Яка у тебе хаточка смутна и невесела,
 Туды витыръ ны завіе и ясне сонечко ны загріе.
 Виткиля мы тебе будымъ выглядать:
 Чы зъ гаю, чы зъ далекого краю,
 Чы зъ долыны, чы зъ высокойи могылы?..
 Мойи братики, мойи ридненьки,
 Вставайты вы край дороженьки и состричайты свого гостя дорогого,
 И роспытуйты про насъ, якъ намъ горько у свити жыть.
 Жалійты йійи, такъ якъ мы жалилы,
 И прыгортайты, такъ якъ мы прыгорталы...
Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 106. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 26. Сестра по сестре». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 119–120. Надруковано в рядок, № 266 у розділі «Х. За сестрою». Виправ-

лення: горко.

187. Голосіння за матір’ю
 Моя ненько та моя ридненько!
 Та чого вы на насъ розгнивалысь?
 Нащо вы насъ покыдаете...
 Та якъ у васъ очи склыпылыся, губы стулылыся...
 Ой моя ненька, та встань, хоть промовъ словечко до свойихъ дитокъ,
 Да скажы, якъ намъ распоряжаться...
 Та видкиля васъ выглядать и колы дожыдать?
 Та яка у васъ хата смутна и невесела,
 Безъ виконъ и безъ дверей,
 Та ни сонце не загріе, ни витеръ не завіе...
 Та куда не пиду — та чужи неньки сыдять, а васъ нема та й не буде...
Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 106. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 27. По сыне». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 212. Надруковано у рядок, № 107, у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю». Ви-

правлення: рідненька, розпоряжаться, нї буйний вітер.
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188. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій ридненькій!
 Нащо вы насъ бросылы?..
 Хто намы буде замышлять, и хто насъ буде годувать и зодягать?..
 Видкиль же мы васъ, таточку, будымъ выглядать:
 Чы зъ долыны, чы зъ высокой могылы,
 Чы зъ зеленого гаю, чы зъ далекого краю?..
 Яка у васъ, таточку, хата смутна и невесела,
 Бизъ виконъ, бизъ дверей;
 Туда ни сонце не гріє, ни витеръ не віє,
 Тамъ ни соловъйи не поють и зозули не кують...
 И позаростають стыжки и дорыжки, де вы ходылы,
 Мій таточку, мій ридненькій…
 Нащо вы насъ покынулы,
 Мы не вмійимъ ни дила робыть, ни до людей говорыть...
Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 106. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 28. Дочь по отце». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 117. Надруковано в рядок, № 256 у розділі «ІХ. Сироти за батьком». Виправ-

лення: рідненький, високої, соловії, доріжки.

189. Голосіння за сестрою
Ой наша сестрыця, наша ридненька!
За що ты на насъ разгнивалась 
      и нащо ты насъ покынула,
Чы мы тебе ны любылы,
Чы у насъ тоби плохо жыть було,
Чы мы тебе ны годувалы, 

Чы мы тебе не одягалы?..
У тебе и хата темна, безъ виконъ, 
   безъ дверей...
Та хто тебе тамъ прыласкае,
И хто тебе нагодуе,
Та хто тебе обуе и одине?

Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 106. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 29. Сестра по сестре». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 120. Надруковано в рядок, № 107 у розділі «Х. За сестрою».

190. Голосіння за чоловіком

Ой мій мужынёкъ, мій ридненькій,
Та нащо ты мене саму покынувъ одну?
Чы я тебе ны любыла,
Чы у насъ тоби жыть ны понаравылось,
Чы мы тебе ны годувалы и ны одягалы?..

Ta колы ти до нась прыйдышъ?
Видкиль же мы будемо тебе выглядать:
Чы изъ поля, чы изъ роздоля?..
Та хоть бы ты до нась заговорывъ,
Та хоть бы ты до насъ прыйшовъ…

Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
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Перша публікація: Малинка, с. 106–107. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 30. Жена по муже». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 78. Надруковано в рядок, № 143 у розділі «VІ. Вдовиця за мужом». Виправ-

лення: рідненький.

191. Голосіння за дядьком
 Ой мій дядя, мій голубчыкъ,
 Та нащо ты насъ покынувъ?
 Чы мы тебе ны доглядалы,
 Чы мы тебе ны годувалы,
 Чы мы тоби пыть ны давалы?..
 Та хоть бы ты уставъ, на насъ подывывсь,
 Та хоть бы ты до насъ словомъ заговорывъ,
 Та хоть бы ты до насъ уста роскрывъ,
 Та хоть бы ты сказавъ, куда идешъ та колы ты до насъ прыйдешъ...
 Та виткиль же мы тебе будемъ выглядать?..
 Та яку жъ ты, дядьку, соби хату выбравь: смутну, невеселу,
 Та яку жъ тисну, ныпросторну;
 Та тамъ пташки ны поють, ны зузули ны кують;
 Та тамъ же ты ны вглядышъ ны сонця красного, ны неба ясного.
Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 107. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 31. Племянница по дяде». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 126. Надруковано в рядок, № 290 у розділі «ХV. За вуйком». Виправлення: 

куди.

192. Голосіння за дружиною
 Ой моя голубочко, ой моя сывесынька, моя рыднесынька!
 Якъ мы съ тобою втишалысь,
 А ты насъ покынула и сыби хату найшла смутну та нывыселу;
 Туда ни сонце ны загріе, ни витыръ ны задуе, ни дощъ не пройдеть...
 Ой моя голубочка, и очыци склыпылысь и губы стулылысь...
 Будю’, будю’, та ны добудю’сь!
 Хоть бы же ты голову подняла подывыця, сколько у тебе дру’жокъ и бояръ;
 Пойиздъ дорогый я тыбе хоть теперъ справлю...
 Ой моя голубочка сывесынька,
 Я жъ съ тобою ны наговорывся тай ны надывывся,
 Покы ты свою головочку ны положыла...
 Ой моя голубочко, ой моя рыднесынька,
 Та видкиль тыбе выглядать: чы зъ долыны, чы зъ высокойи могылы?..
 Та вже жъ позаросталы дорожки, де ты й ходыла,
 Тыхъ дорожокь никому протоптать...
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Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 107. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 32. Муж по жене». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 79–80. Надруковано в рядок, № 148 у розділі «VІ. Вдовець по жінці». Ви-

правлення: голубко, ріднесинька, сонци, подивилася, тибі.

193. Голосіння за донькою
 Ой моя дочечка, ой моя рыдненька!
 Та чого ты на насъ разгнивалась,
 Чого ты отцуралась, моя дочечка...
 Та якъ ты насъ смутыла, та якъ посыротыла...
 Ой моя дочечка, моя рыдненька!
 Та яка у тебе хата невеселая,
 Туда ни дощъ не пройде, и витерь не провіє, и сонце не прыгріе...
 Ой моя дочечка, ой моя голубочка,
 Та чого ты насъ та покынула?
 А мы жъ тебе и не лаялы, а ты нась покынула.
 Oй моя дочечка, oй моя голубочка,
 Та видкиль тебе выглядать, та видкиль тебе пытать?...
 Та нихто не скаже, нихто не звистыть...
 Ой моя донечко, чого ты одцуралась? 
 Та чы я васъ, мойи дитки, та обижаю?
 Та лучче бъ вы маленькимы булы померлы,
 А то я васъ годувала до якого время, а вы тоди мрыте...
Зап. в Маріупільському повіті Катеринославської губ. (нині Донецька обл.) у 1898 р.
Перша публікація: Малинка, с. 107. Текст опубліковано в рядок у контексті опису похорон-

ного обряду разом з іншими голосіннями під назвою «№ 33. Мать по дочери». 
Передрук:
Свєнціцький, с. 44. Надруковано в рядок № 32 у розділі «ІІ. За малою дочкою». Виправлен-

ня: (за)смутила.

Записи Петра Тарасевського 
з Білгородського пов. Курської губ., 1904–1910 рр.

194. Голосіння за матір’ю
 Ненько ж ти моя, матїнко!
 Та нашо ж ти нас покинула,
 Та на кого ж ти нас спокинула?
 Та до кого ж я тепер прихилюся,
 Та хто ж мінї ласкаво словечко промове,
 Та хто ж мінї радоньку подасть?
 Та нїкуди ж тепер мінї в гостї ходити,
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 Та нї с ким буде про своє горичко говорити.
 Та тепер же я кругла сиротина та нищасная дитина.
 Та ти ж мене виростила,
 Та ти ж мене викохала і всьому научила,
 Та нїкому мене ни приручила.
 Та шо ж я тепер буду робити,
 Та до кого ж я буду по празничкам і в нидїлиньку ходити?
 Та хто ж мене буде привічати,
 Та хто ж мене пирогами буде вгощати?
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 92. Надруковано в рядок, № 182 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю». Про голосильну традицію краю Тарасевський подав інформацію до збірника голосінь 
І. Свєнціцького у студії «Про голосіня в с. Шебекині, Курс[ької] ґуб[уберні]». Голосять на Курщині, 
насамперед, родичі померлого, «а баби — так ті тужуть в причо’т» з жалю. «Чужі плачуть тіко з-за 
того, щоб на поминках посадили їх на перве місце і получче вгощали». Трапляються випадки, що 
жінка «підпроси яку-нибудь старуху, охотну до випивки і вгощенія, щоб вона голосила і причиту-
вала» за нелюбим чоловіком. За це дають випивку, хустку і на поминках садять за одним столом зі 
священиками /…/

Хто ни вміє голосить і причитувать, то таких баби гудють: иш, сяка-така нидотепа, ни вміє 
і слова до путя вимовить /…/ А хто вміє голосить виразно, і голосно, і жалібно, то таких женщин 
хвалють, щитають за вилику честь /…/

Хто вміє голосить прикладно, то таке голосіння всім дужче наровиться чим те, що причи-
тують нискладно». Більше хвалять голосне і довге голосіння. «Плачуть женщини більше всього з 
жалю, а инші плачуть хоч і ни жаль, а так по заведеному споконвіку порядку /…/ Плакать часто і 
дуже довго, кажуть, виликий гріх, особливо по своїх малих дітях. Хто дуже плаче по дітях, то на тім 
світі душичці бува тяжко /…/

По давно умерших покійниках женщини голосють тіко на могилках, коли на кладбищах 
служуть панихиди; це бува раз у год після Великодня, зараз же — на Хомині ниділі /…/ Як тіко при-
йде на могилку, перекреститься, поцілує хрест той, шо на могилі, потім стане на колюшки і голосе, 
а далі припаде ниць до могили, поцілує землю і знов туже і причитує, хто шо здума». На кладовищі 
влаштовують гостину, чоловіки купують випивку, «гуляють сибі з горя та пичалі до самої півночі. Ни 
можно ручаться, шоб там обійшлось біз гіха…» (Свєнціцький, с. 29–33).

195. Голосіння за донькою
 Дочичко ж моя, голубонька, золото моє чирвонеє!
 Та квітонька ж ти моя рожевая!
 Та нащо ж ти мене покинула,
 Ти хто ж тепер мінї буде пособляти,
 Та хо ж мінї буде хату вимітати?
 Та ти ж, бувало, мінї і водицї принисеш і сорочки попереш,
 Та ти ж і в нидїлиньку пироги пикти мінї помагала,
 І в головонцї вошичок шукала…
 Доничка ж ти моя милая,
 Та нащо ж ти нас покинула?
 Та ти ж була моя утіха,
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 Та ти ж була моя отрада.
 Ти я ж тебе гляділа,
 Та я ж тебе кохала і виростила.
 Та лучче б же ти нас маленькою покинула,
 Шоб менше жалю було!
 А тепер же мінї тяжко з тобою роставатись.
 Та лучче б мінї хто половину серця одірвав,
 Шоб тїко ти жива була.
 Та шо ж ти, голубонько моя, наробила,
 Та лучче б же я тебе на світ ни родила…
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 50. Надруковано в рядок, № 56 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».

196. Голосіння за сином
 Милинький мій синочок!
 Та чого ж ти ни захотїв житити,
 Та нашо ж ти свою матїнку покинув?
 Та ти ж був моя утїха,
 Та ти ж був моя отрада!
 Та як же я тепер з тобою розстанусь,
 Та як же я біз тебе останусь?
 Та хто ж тепер мене буде потїшати,
 Та хто ж тепер мене буде мамкою називати!
 Милинькин мій синочок, сизинький голубочок!
 Та лучче б же я тебе на світ ни родила!
 Та я ж чириз тебе болїла, 
 Та я ж чириз тебе й ночки ни досипала:
 То сосочку давала, то люльку колихала.
 Щодня тебе купала,
 Уволю цицички давала і ни раз на день срачину підтирала.
 І ни вмер же ти тоді, як був у поміху,
 А вмер тепер, як став всїм на потїху...
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 55. Надруковано в рядок, № 71 у розділі «ІV. За малим 

сином».

197. Голосіння за сином
 Милинький мій синочок, ясний соколочок!
 Та нашо ж ти нас покинув, бізо время загинув?
 Та ти ж був наш помошник, та ти ж був наш кормилиць!
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 Та хто ж тепер нам буде гроші заробляти, та хто ж нам буде 
       всього доставляти,
 Та хто ж нас буде при старости лїт доглядати?
 Та я ж тебе глядїла, та я ж тебе кохала, та я ж од тебе помочі дожидала!
 А тепер ми зостанимся біз тебе, все равно як біз рук і біз ніг.
 Тепер нїкому буде нас годувати, та тепер нїкому буде косить і пахати.
 Та нїкому ж тепер буде худоби доглядати!
 Та шо ж я тепер буду робити, та шо ж я буду казати?..
 Та я ж тебе виходила, та я ж тебе виростила, та я ж тебе на світ випустила!
 Та чим же я тебе прогнївила, та чим же я тибі ни вгодила,
 Та чи я ж тебе нищасливого спородила?
 Та лучче ж було б тебе на світ ни родити,
 Шоб тепер щодня з гіркими сльозами на могилу ни ходити!
 Та тепер же я буду тебе день і ніч споминати, та все свою гірку долю 
        проклинати.
 Та ти ж у мене був ласкавий, та ти ж був привітливий,
 Та я ж од тебе нї одного худого словечка ни чула.
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 61. Надруковано в рядок, № 96 у розділі «V. За дорослим 

сином».

198. Голосіння за чоловіком
Милий і дорогий мій чоловіче?
Та нашо ж ти мене покинув?
Та чим же я тебе прогнївила,
Та чим же я тибі ни вгодила?
Та я ж тибі, кажись, нїчим і ни нагрубила.
Та шо ж я буду тепер робити,
Та з ким же я тепер буду жити,
Та хто ж наших дїток буде кормити!
Та хто ж їх буде зодягати,
Та куди ж я буду їх дївати!..
Бідна ж моя головонька
Та нищасливая ж моя долинька!
Та хто ж тепер зо мною 
  словечком подїлиться,
Та хто ж мінї пильно в вічі подивиться?
Та тепер же нїхто мене ни полюбе,
Та нїхто ж мене й ни приголубе!

Та шо ж тепер нам робить, бідолашним,
Та куда ж нам дїваться, сиротам 
          нищасним?
Та хто ж тепер нам буде хлїба добувати,
Та куда ж ми будим худобоньку дївати?
Та ти ж, бувало, як на базар поїдиш,
То нї в однин шинок ни заїдиш!
Та та ж, бувало, щоразу 
 дїткам гостинчиків привозив
І мінї всяких покупочок навозив.
А те тепер все минулось,
Нїхто нам гостинчика ни привезе,
І нїхто насушного хлїбця ни принесе!
Та куда ж тепер нам дїтись,
Та до кого ж нам притулитись?
Та лучче б же нам вмістї з тобою 
  в землю заритись…

Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 
центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 72. Надруковано в рядок, № 126 у розділі «VІ. Вдовиця 
за мужом».
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199. Голосіння за чоловіком
 Бідная моя головонька та нищасная ж моя долинька!
 Боже мій милостивий та Боже мій правидний!
 Та чим же я тебе прогнївила,
 Та чим же я пирид тобою согрішила.
 Та зa що ж ти мене караїш,
 Та за шо ж ти мене наказуїш.
 Та ни жила ж я, а мучилась, світа Божого ни бачила.
 Тїко й знала, шо сльозами обливалась та по закутках од чоловіка-ката ховалась.
 Та ни бачила ж я од тебе нї любові, нї ласки.
 Та ни могла я і одниї ночиньки поспать біз опаски.
 Та ти ж мене ніколи щиро ни любив і нї разу ни приголубив.
 Тїко й знав, шо по шинках волочився та щодня мене бив,
 Та нима і клаптика тїла, де твій кулак ни ходив,
 Та шо ти тїко зо мною ни робив!..
 Та ни раз я на морозї ночувала,
 Та ни раз я по снїгу босяком опівночі до сусїдів утїкала.
 Та ти ж за мною ни раз і з ножем ганявся,
 Та ни раз і за кісоньки мої брався!
 Та лучче б я на світ ни родилась,
 Щоб тебе ни бачить, і ни знати, і так тяжко ни страдати.
 Та чого ти од мене ранше ни прибрався,
 Та нашо ти мене до старости довів!
 Та кому я тепер нужна,
 Та нашо я кому здалася?
 Та пропала моя мододість нї за понюх табаку.
 Та ни дай Бог нїкому жисть таку!..
 Та тепер мене нїхто ни возьме і самі жить дуже скрутно.
 До роботи я ни гожусь, всї кісточки болять...
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 72–73. Надруковано в рядок, № 127 у розділі «VІ. Вдо-

виця за мужом».

200. Голосіння за сестрою
 Систричка ж моя милая, ластівка моя дорогая!
 Та нашо ж ти нас покинула?
 Та за шо ж ти на нас прогнївалась?
 Та до кого ж я тепер буду ходити,
 Та з ким же я буду говорити?
 Та ти ж мінї радоньку давала, як треба на світї жити.
 Та ти ж мене й змаличку любила,
 Та ти ж мене ни раз на руках носила.
 Та ти ж мене скіко лїт доглядала і од всячини обірігала.
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 Та ти ж мене прясти і шити учила і снопи вязати, то шо про те й казати.
 Та тепер же ти до нас нїколи не вернишся
 І нїколи ласкавого словечка ни промовиш.
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 119. Надруковано в рядок, № 263 у розділі «Х. За сестрою».

201. Голосіння за бабою
 Бабусичко моя рідная!
 Та нашо ж ти нас покинула?
 Та хто ж нас буде на ум наставляти,
 Та хто ж нам тепер буде порядки давати?
 Та ти ж, бувало, лїтом в жнива за всїм доглядала
 І всьому хазяйству порядок давала.
 Та хто ж тепер буде нам куряток глядїти,
 Та хто нам буде курочок щупати?
 Та ти ж нам вовну пряла,
 Та ти ж нам і рядна ткала.
 Та ти і в городї порядок давала,
 І полотно білила, і за дїточками ходила.
 Та нїкого тепер буде дома оставляти,
 Та прийдиться всїх дїточок в поле брати.
 Ти ж, бувало, й масличко сколотиш,
 І сирок одвариш,
 І дїткам молочка спариш.
Зап. П. К. Тарасевський в с. Шебекино Білгородського пов. Курськ. губ. (нині місто Шебекіно 

центр Шебекінського р-ну Бєлгородської обл., Росія) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 124. Надруковано в рядок, № 283 у розділі «ХІІ. За бабою».

Записи Данила Щербаківського зі с. Ропотуха, 1909 р.

202. Голосіння за батьком
 Ой таточку мій, а куди ж ви вибераєтесь?
 А нашо ж ви нас кидаєте?
 А ми же ж малесенькі…
 Відки ж ми вас будемо виглядати?
 Простїт, мої таточку, може, ми вас не доглянули.
 Чом же ж ви нас не подїлили своїм добром?
 А ми ж думали, що ви нас діждете віддавати,
 А ви так скоро захтїли вмирати.
 Нашо ж ви нас покинули, таких сиріт малесеньких!
 Ой таточку мої, як я із вами у поле ходила, ви горали, а я поганяла,
 Ви сїяли, а я волочила.
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 Ой таточку мій, як ви живі були,
 То ви мене на гуляня пускали куда-небудь,
 І за дружку — то пустите мене.
 Куди я захочу — то піду.
 А тепер уже минї такої роскоші не буде.
 А тепер уже я ни піду, бо батько у мене не рідний.
 А тепер мене бют та лают, а я все свого батенька спогадаю.
Зап. учитель гімназії Данило Щербаківський у с. Ропотуха на Київщині (нині Уманський р-н 

Черкаської обл.) у 1909 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 390–391. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, 

№ 318, як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, після опису похоронного обряду, під загальною 
назвою «Голосіння з Київщини», з підназвою «За батьком».

203. Голосіння за батьком
 Татку наш, горлику, нашо ви нас маненьких покинули?
 Хто нас дожидати буде, хто нам буде горати,
 Хто нам буде молотити, хто нам буде косити,
 Хто нас буде віддавати та женити, і хто нас до путя подоводить?..
Зап. учитель гімназії Данило Щербаківський у с. Ропотуха на Київщині (нині Уманський р-н 

Черкаської обл.) у 1909 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 391. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 319, 

як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, після опису похоронного обряду, під загальною назвою 
«Голосіння з Київщини», з підназвою «За батьком».

204. Голосіння за батьком
 Ой батичку ти мій, батичку, де я вас побачила?
 Ой Боже ж мій, Боже!
 Порізали вас, мій батичку, лежите ж на сирі земли.
 Чом же вам хоть дожити не дали?
 Ой Боже ж, мій батечку,
 Шо ви кому зробили, шо зарізали вас так немилосердно?
 Батичку мій, голубчику,
 Ви ж добренькі були,
 З своєго садочку грушку та яблучко давали.
Зап. учитель гімназії Данило Щербаківський у с. Ропотуха на Київщині (нині Уманський р-н 

Черкаської обл.) у 1909 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 391. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 320, 

як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, після опису похоронного обряду, під загальною назвою 
«Голосіння з Київщини», з підназвою «Убитому батькови».

205. Голосіння за сином
 Ой Боже ж мій, Боже!
 Яка ж твоя хатиночка невесела!
 Чого ж тобі, моя дитиночко, захтїлося?
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 А ти ж мучіне яке!
 А я ж, мій синочку, не надіялась на тебе, що тебе така смерть посїтить.
 Ой робітнику мій, дитиночко моя,
 А ти ж гроші заробляв, та минї, моя дитиночко, давав.
 А хто ж тепер буде заробляти та минї до помочи ставати?
 Ой Боже мій, Боже, дитиночко моя!
 Я думала ж тебе навчити, щоб ти свій хлїб мав,
 Щоб ти другим в руки не заглядав.
 А щоб я була знала, то я б тебе була, мій синочку, нїколи б не послала.
Зап. учитель гімназії Данило Щербаківський у с. Ропотуха на Київщині (нині Уманський р-н 

Черкаської обл.) у 1909 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 390. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 321, 

як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, після опису похоронного обряду, під загальною назвою 
«Голосіння з Київщини», з підназвою «За сином, якого в млині убило колесо».

206. Голосіння за донькою
 Дочко моя, доченько!
 Чи тобі світ надокучив…
 Чого ти на мене розгнівалася?
 Чи я тобі водички не дала,
 Чи я тобі їсти не дала?
 Чого ти захтїла таку хату, темну та смутну!
Зап. учитель гімназії Данило Щербаківський у с. Ропотуха на Київщині (нині Уманський р-ну 

Черкаської обл.) у 1909 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 391. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 322, 

як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, після опису похоронного обряду, під загальною назвою 
«Голосіння з Київщини», з підназвою «За донькою».

207. Голосіння за дитиною
 Ой дитиночко моя, соловейку мій!
 Куди ж то ти вибераєшся, ше й напроти ночи?
 І прости минї, може, я тебе, моя дитиночко, не доглянула.
 І там з своїми родичами повстрічайся.
 Коли я тебе бачити буду?
 Ой дїточки, доки я вас ховати буду?
 А людям радість, а я, бідна, плачу все та тоскую за своїми діточками!
 Лучче б уже я, стара, умерла…
 Я стара, нездужающа…
 Нехай би я вмерла, а дїточки молоді жили.
Зап. учитель гімназії Данило Щербаківський у с. Ропотуха на Київщині (нині Уманський р-н 

Черкаської обл.) у 1909 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 391. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 323, 

як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, після опису похоронного обряду, під загальною назвою 
«Голосіння з Київщини», з підназвою «За дитиною».
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Записи Павла Гнідича у с. Бацмани Полтавської губ., 1914 р.

208. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя голубочко!
 Моя матінко, моя ластівка!
 Моя матінко, моя зозулечко!
 Куда ви убіраєтесь, куда наряджаєтесь?
 Коли вас дожидате, віткіль вас виглядате,
 Чи з-за моря, чи з-за долини, чи з-за високої могили?
 Коли ви прийдете, коли ви преїдете,
 Чи к Різдву, чи к Великодню, чи к Святій неділі?
 А к Різдву не прийдете за лютими морозами, 
 А к Великодню — за бистрими водами,
 А к Святій неділі за густими травами.
 Будуть зозулі кувать, будуть соловейки щебетать,
 А я буду травицю прогортать, та своєї матінки шукать.
 Моя бабусино, моя голубочко, коли ви прелітали,
 Шо ви у нас матінку перемовляли.
 Де ти ярмарки, шо продаютця матері?
 Де ти малярі, шо малюють матері?
Зап. Гнідич Павло Олександрович у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Ро-

менський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 90. Подано віршем у підрозділі «Плачи по матери» у розділі «Пла-

чи», № 326. Тексти голосінь супроводжує такий коментар: «Текст плачей не так устойчив, как текст 
песен. Повторить плач обыкновенно представляется трудным, и с каждым новым произнесением 
плача текст его меняется. Чем одареннее и искренее плачущая, тем подвижнее текст плача. Каждый 
новый плач как бы составляется заново. Если все слышали и знают плачи, то не все сумеют «плакать»: 
нельзя «плакать», «як тями нема». И таких, кто умеет хорошо составить плач, немного» (С. 90).

209. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя ластівочко, моя і голубонько,
 Нашо ж ви мене покидаєте таку несчасну сироту!
 Та коли ж вас, матінко, дожидате і виглядате?
 Коли ж ви до нас в гості преленете.
 Та вас же, матінко, ні списать, ні змалювать,
 Та вас, матінко, ні купити, ні заслужите!
 Та позаростают же, матінко, стежечки і дорожечки,
 Та куди ж ви ходили, де і ділечко робили.
 Та коли ж вас визерате, та коли ж вас виглядате?
 Та чи на Різдво, чи на Великдень, чи на Святу неділеньку?
 На Різдво снігом дорожки позамітає,
 А на Великдень водицямя позаливає,
 А на Святу неділеньку травицями позаростає,
 Та коли ж ви, матінко, письомечко прешлете?
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 Та ви ні письомечка не прешлете,
 Та ви ні сами не преленете!
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 91. Подано віршем у підрозділі «Плачи по матери» у розділі 

«Плачи», № 327. 

210. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, та мояй і голубонько,
 Та мояй матінко, та мояй родителька,
 Т мояй матінко, та мояй і приятелька!
 Ой куда ж ви наряджаєтесь,
 Та куда ж ви йубираєтесь?
 Та в яку ж ви дороженьку нарядилися?
 Та нашо ж ви мене покидаєте, мояй матінко,
 Та нашо ж ви мене кидаєте, моя і голубонько?
 Та с ким же мені жите,
 Та до кого ж мені головоньку прехилите?
 Та в мене ні родиночки,
 Та в мене ні дружиночки.
 Та мій татусю, мій голубчику,
 Та коли ж ви прелітали,
 Та од мене матінку одибрали?
 Та с ким же я житему,
 Та до кого ж і говоритему?
 Та моя матінко, моя і покровонько,
 Та моя матінко, моя і розмовонько,
 Та кому ж я своє горе росказувать буду?
 Та моя матусю, та моя і жалобо превелика.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 91. Подано віршем у підрозділі «Плачи по матери» у розділі 

«Плачи», № 328.

211. Голосіння за матір’ю
 Мояй матінко, мояй голубонько,
 До кого ж я головоньку прехилю?
 Та мій братіку, мій Хфедосику33, який тобі сон преснився?
 Коли ж ти єї стрічатемешь, і як ти єї знаватемиш?
 Моя матінко, моя і ластівко,
 Віткіль же мені вас виглядате, віткідь же мені вас визерати?
 Моя матінко, моя канареєчко, моя матінко, моя пораднеце,

33 Хф. — 9-летний брат Маньки; его не было в это время дома. — Прим. П. Гнідича.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



157

Наддніпрянська голосильна традиція

 Хто ж мені буде порядок давать,
 Хто ж мене буде і поражать так, як ви поражали?
 Та я ж до вашего слідочку препадатему,
 Та я ж вашого слідочку шукатему:
 Та як весною водою слідочки ваши позалеває,
 А ок Святий неділі травичкою позаростає…34 
 Моя бабусю, моя ластівочко,
 Коли ж ви прилітали,
 Коли ж ви мою матінку одібрали?
 Чи ви в віконечко влітали, чи у дверечки входили?
 Моя бабусенько, моя і голубочко,
 Пребірайте моїй матіньці і містечко;
 Матінку стрічайте, стежечку промітайте,
 І питочки подавайте так, як я подавала матінці своїй.
 Матінко моя, моя і страдалнеце,
 Як ти страдала, як ти і горювала!
Зап. Гнідич Павло від баби Кулини в с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Ро-

менський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 92. Подано віршем у підрозділі «Плачи по матери» у розділі 

«Плачи», № 329 із таким поясненням: «Поздней осенью 1913 года Елизавета Хрущова неосторожно 
поставила на печи лампу, разлила керосин и получила, сильные ожоги. Из больницы ее взяли до-
мой, так как положение ее было признано безнадежным. Говорят, что удивительно плакала дочь 
Елизаветы Манька. Баба Кулина говорила, что она плакала так» (С. 91–92).

212. Голосіння за матір’ю
 Та нема цвіту раннійшого, як тай маківка,
 Та нема ж роду ріднійшого, як та матінка,
 А моя і матінко, та моя і ріднесенька,
 Та до кого я і прихилюся?
 Та прехилюся я до стіни, то і стіна нахилитця;
 Та прийду я до рідного і братіка, і братік не дивитця.
 Та мояй матінко, мояй орлице,
 Та буде ж в мене матінка срібна, та не рідна,
 Та буде ж в мене матінка золота, та не така, як ти була.
 Та моя і матінко, моя і ластівко,
 Та якої ви собі хаточки забажали — смутної та невеселої!
 Та в нас же хата, хочь вона і старесенька, то вона і виднесенька,
 А вамъ же зробылы новесеньку та темнесеньку;
 Ти туди ні зозуленька не закує, та туди соловеєчко не защебече,
 Туди ж і вітер не повіє, туди і сонечко не загріє.
 Та до кого ж я тепер в гостечки ходитему?
 Та до кого ж я тепер правду носитему?
 Та мояй і матінко, моя и зузуленко,

34  «а тут ше воно якось». — Прим. П. Гнідича.
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 Та обезвись до мене хочь одним сло’вечком!
 Та я ж над тобою стою, та так, як зузуленька, кую, а ти ж не бзиваєся;
 Та яй до дорожки препадала, та вашого слідочку шукала, та яй не найду;
 Та я ж травицю прогрібала, та я ж слідочка шукала.
 А де ж ті будут торгочки, шо будут собіратися сини та дочки?
 А де ж ті будут ярмарки, шо будут продаватця рідненькі матінки?
Зап. Гнідич Павло від Явдохи Редькової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 92–93. Подано віршем у підрозділі «Плачи по матери» у 

розділі «Плачи», № 330 із таким поясненням: «Явдоха Редькова слышала, что Манька плакала 
так» (С. 92).

213. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя ластівко,
 Та хто ж мене буде так жаліть, як ти жаліла?
 Та хто ж мене буде справлять, як ти справляла?35

 Та хто ж буде мною утішаться так, як ти утішалась?
 Моя матінко, моя ріднесенька!
 Та як же ж мені тебе і забутця?
 Та я тебе ніколи не забуду, поки і сама жива буду.
Зап. Гнідич Павло від Марії Трушової в с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 93. Подано віршем у підрозділі «Плачи по матери» у розділі 

«Плачи», № 331 із таким поясненням: «Марья Трушова слышала такой отрывок ее плача» (С. 93).

214. Голосіння за сестрою
 Моя сестрице, моя голубочко,
 Моя сестрице, моя зозулечко!
 Та на кого ж ти і розгнівилася,
 Та чего ж ти не обизвеся?
 Та кому ж ти діток маленьких кидаєшь?
 Та кому ж та їх приручаєшь?
 Та хто ж їх буде доглядать так, як ти доглядала?
 Та хто їм буде головочку змивать,
 Та хто їм буде рубашечку перемінять?
 Та моя сестрице, та хто ж їх буде доглядать так, як ти доглядала?
 . . . . . . . . . . .
 Моя сестрице, моя і голубочко,
 Коли ж тебе в гості дожидате,
 Та чи к Різдву, чи к Великодню, чи к Святій неділлі?
 Ок Різдву смігами дорожки позамітає,

35 Манька была единственная дочь, и на селе говорили, когда она выходила вскоре замуж, что она мало что умеет сделать 
по хозяйству, т. к. мать ее баловала и все делала сама. — Прим. П. Гнідича.
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 Ок Великодню водою позаливає36,
 А к Святій неділлі травою позаростає.
 Моя сестрице, моя голубочко,
 Коли ж тебе в гості дожидате,
 Коли ж тебе виглядате, шо ніколи та ти не прийдешь.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 93–94. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, 

внучке» у розділі «Плачи», № 332.

215. Голосіння за донькою
 Та мояй донечко, та мояй йОкрасиночко!
 Та мояй донечко, та моя ріднісенька,
 Ой на’шо ж ти свого сина покинула, такого і малісе’нького,
 Ой на’шо ж ти свого сина покинула, такого і дрібненького!
 А де ж єму і матінку взяте,
 Та кого ж воно буде і матірью звате?
 А хто ним буде та журитися?
 А хто ним буде та трудитися?
 А хто ним буде та клопотатися?
 Та будуть єго чужі люде за ділом посилать,
 Та будуть єго чужі люде попихать.
 Ой моя донечко, ой моя Окрасиночко!
 Та якої ти собі хаточки забажала,
 Та тісно’ї і непросторної,
 Та смутної і невеселої!
 Та в її ні дверей, та в її ні віконечок!
 Та туди і вітрець не віє,
 Та туди і сонечко не догріє.
 Та моя донечко та моя і дорогая,
 Та моя донечко та моя і зозуленько!
 Та хто ж до мене і в гості ходитеме.
 Та хто ж до мене і говоритеме.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 94. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, внуч-

ке» у розділі «Плачи», № 333.

216. Голосіння за донькою
 Та моя донечко, моя і голубочко!
 Та моя донечко, ти мій цвіточок дорогий!
 Та моя донечко, та моя і переміночко!

36 «Росталь саме». — Прим. у виданні П. Гнідича.
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 Та моя донечко, моя і правдо дорога,
 Та моя донечко, моя і швачечко, та моя і прачечко!
 Та мій хозяїну, та моя пара дорога,
 Та коли ж ти прелітав,
 Та коли ж ти доню перемовляв?
 Та стрічай же свою дочечку,
 Тай постіленьку перестилай,
 Та питочки подавай.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 94–95. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, 

внучке» у розділі «Плачи», № 334. До слова переміночко подано примітку інформатора: «Якби ви-
росла, то ділом перемінялась би».

217. Голосіння за онукою
Моя онучечко, моя голубочко!
Та куда ж ти убіраєся од нас?
Та чи ми тебе’ не доглядали,
Чи ми тебе’ не дозерали?
Та чи ми ж тобі не раді були,
Чи ми ж тебе’ не жалували?
Та я свої плечищі підставляла,
Та з горенька переміняла;
Та я тобі і шептух презивала,

Ти ми ж тебе не вишептали, 
   не вигляділи.
Ой моя Ганушечко, моя унучечко!
Та хто ж мені та так защебече,
Як ти ж, було, щебетала?
Та я ж, було, не вспію тебе гукнуть,
Так ти і озиваєся;
Та тепер я другий дене’чок тебя гукаю,
Та й не догукаюся, моя онучечко.

Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 
Сумської обл.) у 1914 р. 

Перша публікація: Гнідич, с. 95. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, внуч-
ке» у розділі «Плачи», № 335.

218. Голосіння за дитиною
 Моя детина, моя голубочко,
 Та літечко іде, та гарно та весело;
 Та усі комашички оживають,
 Та цвіточки расцвітають!
 А ти ж, моя детиночко, убіраїсся!
 Та прощай же, моя детиночко, на останній дорожецці!
 Та коли ж тебе і в гості дожидате,
 Та віткіль тебе і визерате, моє голубъятко?..
 Та комашички на зіму замірають,
 А на літо ж і комашички оживають,
 І цвіти росцвітають, моя дитиночко!
 А ти уже віттиль і не вернися!
Зап. Гнідич Павло від Марії Трушової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
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Перша публікація: Гнідич, с. 95. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, внуч-
ке» у розділі «Плачи», № 336. Після тексту такий коментар: «Марья Трушова говорила этой весной: 
«Літо іде, так тут знаєшь, шо і казать... на думку само прийде... Якби це там хто умер, то я б поспівала 
вам...».

219. Голосіння за дитиною
 І цвіти цвітут,
 І комашички оживають,
 І соловейки щебечуть,
 І зузуленьки кують...
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 96. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, внуч-

ке» у розділі «Плачи», № 337. 

220. Голосіння за дитиною
 Моя дитина, моя й цвітино,
 Моє зернятко бобове,
 Моя галочка, моя правдочка!
 Так же у мене одно було, як о’чко в лобі.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 95. Подано віршем у підрозділі «Плачи по сестре, дочери, внуч-

ке» у розділі «Плачи», № 338. 

221. Голосіння за чоловіком
 Моя дружина, моя і вірнесенька!
 Хто мене буде поражать,
 Хто мені буде правдочку казать?
 Мій голубчику, мій соколику,
 Та чого ж ти хаточки забажау смутно’ї і невеселої?
 Та нашо ж ти зробив нам празник такий смутній і невеселий?..
 Тепер от тебе ні пісьомечка, ні сло’вечка.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 95. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 339. 

222. Голосіння за чоловіком
 Мій хазяїну, мій дорогесенькій!
 Та нашо’ ж ти мене и покинув,
 Та нашо’ ж ти мене преостановив,
 Як на льоду посадив?
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 А я біз тебе осталася,
 Та з малими дітьми і горя набралася.
 Діточки мої, горенько мені з вами,
 Шо немає та батенька над вами.
 Та де ж вам батенька взять,
 Кого ж ви будете і батеньком звать?
 Та будут же чужі люде вами руки потерать,
 Та будут же чужі люде вас за ділом посилать.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 96. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 340. 

223. Голосіння за чоловіком
 Ти мій хазяїну, ти моя дружина,
 Ти мій хазяїну, моя дружина дорогая!
 Та куда ж ти головку заніс? (2)
 Та заніс головку на чужину.
 Та яка ж, мій хазяїну, звістка прейшла смутна і невесела!
 Та як же ж, мій хазяїну, діте горювать останутця?
 Та хто ж їх буде годувать, та хто ж їх буде доглядать,
 Та хто ж їх буде за ділечком посилать?
 Та я ж їх посилатиму, та вони не послухають мене’.
 Та хто ж тут буде раненько вставать,
 Та хто ж у цьому двору буде порядочок давать, та за ділечком посилать?
 Та яку ж та ти, мій хазяїну, страсть преймав?
 Та хто ж тебе тай доглядав? (2)
 Та хто ж тебе тай і поховав?
 Хто ж тобі та постілечку престилав,
 Хто ж тобі водичку там подавав?
 А якби ж ти тут умер, то я б хоть би могилу твою знала,
 А то і тебе не бачу, і могили не знаю.
Зап. Гнідич Павло від Онисії Бойкової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 97. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 341. Перед текстом такий коментар: «Несколько лет назад погиб от несчастного случая где-
то на Амуре муж Онисьи Бойковой. Она плакала так» (С. 96).

224. Голосіння за чоловіком
 А мій Михтодику, мій старесенький,
 А мій Михтодику, мій сивесенький!
 Та чого ж ти двором ідеш та в хату не заходиш?
 А я ж вийду та буду по садику ходить, а тебе немає…
 Та кому ж ти мене і препоручаєшь?
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 Чи ти мене старшому, чи ти ж мене ме’ньшому, чи ти ж мене середущому?
 Чи ти ж мене Іванові, чи ти ж мене Антонові, ча ти ж мене Петрові?
 А с ким же я буду жите?..
 А недоуго живи тай по мене’ іди.
Зап. Гнідич Павло від Лукерії Ковтун у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 97. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 342. Перед текстом такий коментар: «Когда хоронили в начале этого года Мехтода Коутуна 
и выносили через двор, вдова его, Лукерья, плакала» (С. 97).

225. Голосіння за чоловіком
 Мій хазяїну, мій голубчику,
 Тай не барися, тай за мною вернися,
 Шоб я не оставалась біз тебе,
 Шоб я за тобою і не скучала.
Зап. Гнідич Павло від Параски Гвоздевої у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 98. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 388. Перед текстом такий коментар: «Параска Гвоздева, когода «бабувала» у Марьи Прушо-
вой, говорила, что Лукерья Коутунова плакала так» (С. 97).

226. Голосіння за чоловіком
 Мій хозяїну, мій голубчику,
 Мій хозяїну, моя і порадочко,
 Та хто ж мене тепер і пораде,
 Так, як я с тобой пораджалась.
 Та мій хозяїну, мій голубчику,
 Та як же ж я тепер з дітьми остаюсь;
 Та скажи ж мені, як же ж мені тепер і жить из ними,
 Та порадь мене на останній дорожецці.
 Та шо ж мені тепер робить з ними, шо вони малесенькі?
 Та як же ж я тепер житему біз тебе?
 Та діти твої малесенькі, а батько старесенькій.
Зап. Гнідич Павло від Ганни Гусакової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 98. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 344. Перед текстом такий коментар: «Ганна Гусакова плакала по муже» (С. 98).

227. Голосіння за сином 
 Мій синочок, мій голубчику,
 Та лучче б я уперед те’бе умер,
 Та лучче б я тебе перемінив!
 Та як же ж мені біз тебе оставатця та при старости горювать?
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 Та хто ж мене так пожаліє, мій сино’чок, так, як ти мене жалів?
 Та я робить не годжусь тепер,
 Та хто ж мене буде при ста’рости і доглядать, мій синочок…
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 98. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 345. Перед текстом до попереднього голосіння такий коментар: «Ганна Гусакова плакала по 
муже» (С. 98), а про цей текст зазначено: «А отец его плакал».

228. Голосіння за чоловіком 
 Мій хазяїну, мій голубчику,
 Та я с тобою і не нажилася,
 Та я ж на те’бе і не надивилася,
 Я с тобою і не наговорилася37!
 Та остаєтця і дитина малесінька;
 Та хто ж мене схоче з нею, як вона малісінька?
 Та скажи ж мені, чи мені служить іти з нею, чи де б мені дітьця з нею?
 Як воно маненьке, та хто ж мене злюбе з ним?
 Та моя матінка, моя голубочко,
 Та мої сестриці, мої голубочки,
 Та преленить до мене на цей день,
 Та випровадемо мого хозяїна.
Зап. Гнідич Павло від Марії Трушової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 98–99. Подано віршем у підрозділі «Плачи по муже» у розділі «Пла-

чи», № 346. Перед текстом такий коментар: «Марья Трушова плакала так по первому мужу» (С. 98).

229. Оказіональне голосіння за донькою перед весіллям
 Та не іди ж, моя детиночко,
 Та лучче б я тебе на лаві положила…
Зап. Гнідич Павло від Марії Трушової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 99. Подано віршем у підрозділі «Добавления» у розділі «Плачи», 

№ 347. Перед текстом такий коментар: «Когда Марья Трушова отдавала замуж дочь, то она плакала 
(до свадьбы)» (С. 99).

230. Оказіональне голосіння за сином перед відходом 
       на заробітки
 Хто ж то єму сорочку випере... 
 ...Та пізно лягать, та рано вставать...
И затем, подразумевая меня [П. Гнідича]:

37 «Та жить було хорошо; як своє було… там воли були і корови… я й тепер часто за ним плачу», М. Т. вторично замужем 
лет 18. — Прим. П. Гнідича.
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 Та ось же панич, та мате у йо’го є,
 А він же на чужій стороні, сам, як палчик,
 Та нікому єго і пожаліть.
 Этим она утешала себя в том, что сын будет один на стороне.
 Когда Марья Трушова услыхала, что я болен, она говорила: «ну піти провідать, 

ну там по лікарство піти або’що»... И тогда она составляла такой плачь про меня.
 Та горе, як заболіє,
 Та, може, єму якого лікарства треба,
 Та хто ж там постараїтця, як нема рідного нікого, а все чужі люде,
 Та хто то і пожаліє єго?
 Та, може, єму їсточки хочетця та, може, питочки,
 Та хто ж єму подасть?
Зап. Гнідич Павло від Марії Трушової у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині 

Роменський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 99–100. Подано віршем у підрозділі «Добавления» у розділі 

«Плачи», № 348–349. Перед текстом такий коментар: «За несколько дней до первого ухода сына в 
Крым на зароботки, Марья Трушова составляла такой плачь» (С. 99).

231. Оказіональне голосіння на прощання з матір’ю
  Моя матінка,
  До кого я тепер головоньку прихилю,
  Як ви умрете?.. (Ср. № 330)38.
 Мать отвечала:
  До кого ти прихилишься?
  До дядька до Данила, а до Дмитра не іди!
  Ото тобі буде батько і мате, ти їх будешь слухать.
  Рядовинку тобі дядина напряде’, а ти оснуєшь, та витчете...
  А заміж, як хто случитемется, не жди года, шоб хат не лічила.
Зап. Гнідич Павло у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Роменський р-н 

Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 100. Подано віршем у підрозділі «Добавления» у розділі «Пла-

чи», № 350. Перед текстом такий коментар: «Когда Елизавета Хрущева была при смерти, то дочь 
подошла и спросила» (С. 100).

232. Голосіння за сином
 Шоб твої кістки на тим світі рознесли, як ти мою худобу розніс!..
 Кому ти довіряєшь і на шо ти допускаєшь отаких ворогів,
 І таких супостателів і неприятелів!
Зап. Гнідич Павло від Параски Т. у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Ро-

менський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 100. Подано віршем у підрозділі «Добавления» у розділі «Пла-

чи», № 351. Перед текстом такий коментар: «Параска Т. рассказывает, что, когда умер ее муж, за-
вещавший свой дом ей, мать его приехала, наклонилась над мертвым и плакала» (С. 100).

38 У цьому виданні № 212.
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233. Голосіння за чоловіком
 Мій чоловіче, мій голубчику,
 Куда ти ідешь на таку гору, тай ще біз палки...
Зап. Гнідич Павло від Параски Т. у с. Бацмани Роменського повіту Полтавської губ. (нині Ро-

менський р-н Сумської обл.) у 1914 р. 
Перша публікація: Гнідич, с. 100. Подано віршем у підрозділі «Добавления» у розділі «Пла-

чи», № 352 (У виданні Гнідича в цьому номері друкарська помилка — 302). Перед текстом такий 
коментар: «Одна баба так оплакивала мужа, который прихрамывал и ходил всегда с палкой». Після 
тексту коментар: «Это пример плача, “як тями нема”» (С. 100).

Записи Миколи Зінченка у м. Грунь, 1915 р.
234. Голосіння за сином
 Мій сину, моя дитино, та нещасна й сиріточка!
 Та ти й на світі білому не жило, тільки мучилось,
 Хто не хотів — то той тільки з тебе й не сміявсь і ногами не штовхав.
 Чи ти в таку нещасну годину родилося,
 Що ти у свого батенька й матінки такої шани й заслужив,
 Що в тебе рідного батька немає,
 А матінка в чужій хатці живе, вона тебе й не пожаліє.
 Мій синочку, моя й дитиночко,
 Та де ж я й не ходила, то й тебе на руках носила,
 Та не плачься й на мене, що я тебе й не жаліла.
 То я ж думала, що ти виростеш, моя дитино,
 Та мене пожалієш, як я стара буду,
 А тепер ти мене кидаєш, лишаюсь я сама.
 Та війду я в хату, та ніхто до мене й не заговоре,
 Та піду й у той кінець — та глухий,
 Та піду й той куток — та й німий.
 Та ні од кого ж я, моя дитино, відрадоньки не почую.
 Та чом же ти, моя дитино, не схотів на світі жить,
 Та куди ж ти йдеш, та куди ти й збіраєшься?
 Та ти ж убіраєшься у дві хаточки — та обидві й темненькі,
 А в одну хаточку вітрець не віє,
 А в другу сонечко не гріє, і соловейки не щебечуть, і зузулі не кують.
 Хоч щебечуть соловейки на могилі твоїй, то ти ж не чуєш і не бачиш.
 І склепилися очі твої,
 І згорнулися й руки твої, 
 Насиплють сирої землі на груди твої.
 Та ти ж мене й не порадиш і не розважиш,
 А попрощаюсь я з тобою на віки вічні.
Зап. Зінченко Микола Дмитрович, від Ганни Колісниченкової 1890 р. н. у м. Грунь (нині с. Грунь 

Охтирського р-ну Сумської обл.), 10 грудня 1915 р.
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ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 384, арк. 14–14 зв. Текст поданий у рядок у розділі «Плачі» під назвою 
«1. Матері над сином» разом із ще одним голосінням та іншими фольклорними жанрами. Після 
тексту про інформатора зазначено: «Від шкільної сторожихи Ганни Колісниченкової, покритка, має 
дитину-хлопця двох років» (арк. 14 зв.).

235. Голосіння за матір’ю
 Моя й матінко, моя й ластівочко!
 Та нащо ти нас і кидаєш, нащо ти й сиротиш,
 Нащо ти нас даєш чужій матері руки потірать,
 Я ж у чужої матері й не буду робітниця і послушниця,
 Та я ж, матінко, тебе ж й не забуду.
 Як була в мене матінка рідненька,
 То була в мене й сорочечка біленька,
 Була в мене й головка гладенька.
 Моя й матінко, моя й рідненька,
 Чом же ти мене й не вчила, як до чужої матінки приміниться,
 Чи до неї раненько встать та їй водички в руки подать,
 Чи мені, матінко, лежать, поки вона встане та скаже: «Вставай, нероботяжице!
 Тобі можна раніш устать, бо ти й робить не хочеш,
 Та дожидаєш, поки я встану, та приготую, та нагодую тебе».
 Моя й матінко, моя й ластівочко!
 Та встанеш і подивишся, які ми в чужої матінки опрятні будемо!
 Моя й матінко, моя й порадонько!
 Чого ж ти не встаєш та нам порядку не даєш,
 Та краще б же ти, матінко, в сирій землі прикопала нас,
 А хоч не пускала на світ Божий,
 Щоб ми, нещасні сироти, не згинались попід чужими тинами,
 Та щоб ми не скиталися голодні,
 Та щоб ми не ходили й холодні.
 То ти думала, матінко, що чужа буде так доглядати, як сама доглядала,
 А ми ж тоді, матінко, ходитимем по году в сорочечці, а по місяцю нечесані,
 Позаїдає нас, матінко, леп і в голові нужа,
 Чужа матінка не забажа нас оббірать і обчісувать голови.
 Моя матінко, моя й ластівочко,
 Та чом же ти нам не росказала, хто тебе огорчив дуже,
 Та я ж тебе, матінко, слухала аж до самої смерти,
 І уважала вам, і їсти подавала, й пить подавала.
 Чом же ж ти, матінко, й не сказала, як умірала,
 Чим я не угодна тобі була, що ти ж мене покинула, нещасну сиротину,
 Та ще й меньші діти є коло мене.
 Та що ж з ними й робитиму, матінко,
 Та куди ж я з ними й повернуся, із нещасними сиротами?..
Зап. Зінченко Микола Дмитрович, від Ганни Колісниченкової 1890 р. н. у м. Грунь (нині с. Грунь 

Охтирського р-ну Сумської обл.), 10 грудня 1915 р.
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ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 384, арк. 14 зв.—15. Текст поданий у рядок у розділі «Плачі» під назвою 
«2. Доньки над матір’ю» разом із ще одним голосінням та іншими фольклорними жанрами. Після 
тексту про інформатора зазначено: «Від шкільної сторожихи Ганни Колісниченкової, покритка, має 
дитину-хлопця двох років» (арк. 14 зв.).

Записи Дмитра Яворницького в м. Олешки, 1915–1929 рр.

236. Голосіння за чоловіком

Та ти ж плавав, та ти ж нам возив.
От кого я тепер пісьма дождуся,
Коли ти напишеш, шоб я приїхала 
    до тебе?
Людські чоловіки будуть писать, 
      шоб приїхала, і я буду ждать.
А коли ж я од тебе дождуся?
Вони будуть їхать і будуть приїжджать,
І попривозять усе.
А я ж коли тебе дождусь,
Коли буду тебе бачить?
Та я ж, бувало, як поїду до тебе,
Так ти не знаєш, де мене посадить 
            і шо мені сказать,
А тепер же… 
Яку ти сибі смутну та невеселу хату зробив:
Та й сонце не загріє,
Та й вітер не завіє.
Та люцькі чоловіки приїдуть,
Та будуть діти стрічать батька,
А мої ж коли дождуця?
Та де я не поткнуся,
Та в мене всі вугли смутні та невеселі,
Та куди я не поткнусь,

Та там одежину найду,
А там роботу, де ти робив,
Та все тіки слізьми обмиваюсь.
Прийде празник,
Люди празнують, радуюця,
А я все слізьми буду обливаця.
Люцькі чоловіки 
 на празник приїжджають,
Радуюця празникові,
Сім’я вся в радосці.
А то приходе празник —
Сумно, страшно, нерадосно.
Та жила за тобою,
То не знала в чом ходить,
Шо їсти, шо пить.
А тепер буде мене і по горах, і по 
 долинах, і по чужих краях.
А діти наші, як сироти без защіти,
Хто не схоче, той не обіде.
Діти будуть і ошпарені, і обірвані, 
    і грязні.
Хто ж тепер мені заробить?
Нихто ж не привезе й не принесе, 
         кром тебе.

Разно кажуть.

Та ше ж так приказує, всю рідню’ ззиває — мертвих:
Та ти ж вже од мене йдеш,
Та там же й тато, й бабуня, й сестри…
Та ви ж там зийдіця та складіця,
Та напишіть хоч їдне письмо.
Передавай поклон і Іванові, і Степанові, 
       і Власові, й Панасові.
Як же ви там пристроїтесь,
Та як ви там будете проживать.

Позаростають всі стежечки 
   і дорожечки,
Де ходили твої ножечки.
Та я ж тепер буду ходить по твоїх слідах
             та слізьми їх обмивать (обливать).
І скажи ж мені, мій хазяїну,
Чим я тебе оскорбила,
Може, я тебе прогнівила чим?
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Зап. Яворницький Д. І. від жінки Гната Щербини в м. Олешки (нині Цюрупинський р-н Херсонської 
обл.), 1915–1929 р.

ІМФЕ, ф. 8-к2, од. зб. 50, арк. 118–124. Текст поданий віршем у матеріалі «Вільні матро-
си. Опис та перекази (Військова служба, матроські школи, народний календар, звичаї, обряди, 
матроські пісні, вітер, прикмети)», в розділі «Похорон», без назви.

Про голосіння подано такий коментар: «За покійним голосять (жінки переважно). Голосіння 
дуже подібні до лоцманських, навіть є дослівні повторення, але в матроських голосіннях, ми б сказали, 
менше поезії. Крім того, вони відбивають деякі специфічні моменти й особливості матроського життя, 
напр., у голосінні матроска згадує, як вона їздила до свого чоловіка-матроса в порт, як він здибав її:

  Та я ж, бувало, як поїду до тебе,
  Так ти не знаєш, де мене посадить і шо мені сказать…
Далі матроска, голосячи, згадує, як чоловік возив їй гостинці, а також продукти, що він пе-

ревозив /…/ Мати, оплакуючи свого сина, згадує, як учила його в мореходних класах /…/ або як ви-
глядала з дороги матроса. Формою своєю голосіння дуже скидаються на народні думи» (арк. 111–113). 
Безпосередньо перед текстом голосіння зазначено: «Приказують» (арк. 118).

237. Голосіння за чоловіком
Може, був такий, шо хароший, то плачуть:
 Ти ж мені носив і возив,
 Як бджолочка, як мурашечка. /…/
 Хазяїне мій, дорогий мій!
 На кого ж ти мене оставив,
 На шо ж ти мене кинув?
 Ти знаєш, шо горько жить самої,
 Шо я должна тепер робить,
 Хто не схоче, і той обіде мене.
Зап. Яворницький Д. І. від баби Пташихи в м. Олешки (нині Цюрупинський р-н Херсонської обл.), 

1915–1925 рр.
ІМФЕ, ф. 8-к2, од. зб. 50, арк. 125, 129. Текст поданий віршем у матеріалі «Вільні матро-

си. Опис та перекази (Військова служба, матроські школи, народний календар, звичаї, обряди, 
матроські пісні, вітер, прикмети)», в розділі «Похорон», під назвою «Як за моряком плачуть».

238. Голосіння за сином
За сином-моряком мати:
 Ти ж мій чорнобривець,
 Ти ж моє сонечко ясне,
 Ти ж моя дєточка дорога,
 Ти ж моя утроба,
 Ти ж на чужій стороночки голову положив…
 Я ж манесенькими мучилася та трудилася,
 Та доводила все до ума, та учила ж вас у класі39,
 Та сама весь вік підти’кана та підрипана під мішками та під корзинами.
 Та книжечки та тітра’дьочки вам купувала.
 А тепер же я дождалася помочі…

39 Мореходні класи (примітка Д. Яворницького).
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 І думала, шо ви мене на старість пожалієте та я оддихну.
 Та ваз же було в мене аж шестеро, а тепер й одного нема.
 А тепер же тіко на ваші карточки подивлюся, шо ви в мене були,
 Та ниґде й не побачу,
 Та ниґде й не почую,
 Та нихто мені ничого й не каже.
Зап. Яворницький Д. І. від баби Пташихи в м. Олешки (нині Цюрупинський р-н Херсонської обл.), 

1915–1929 рр.
ІМФЕ, ф. 8-к2, од. зб. 50, арк. 125–128. Текст поданий віршем у матеріалі «Вільні матро-

си. Опис та перекази (Військова служба, матроські школи, народний календар, звичаї, обряди, 
матроські пісні, вітер, прикмети)», в розділі «Похорон», під назвою «Як за моряком плачуть». Після 
тексту коментар: «Проказавши оце голосіння, баба Пташиха додала: “Син в Адесі вмер — 4 роки 
тому. В мене всі сини штурмани’ були. Вчилися в народніх класах, а потом вчилися жонаті в штур-
манських учіліщах, отут на базарі було за церквою”» (арк. 128).

239. Голосіння за чоловіком
 Ой Боже мій, ой ти ж мій хазяїн дорогий,
 Шо ж я буду робить з малими дітками?
 Ой де ж ти, мій хазяїн дорогий, ой Боже мій!
 Та всі ж дорожечки виходю,
 Та откуда ж я буду тебе виглядати, ой муже мій.
 Ой Боже мой, ой муж мой дорогой!
 На кого ж ти мене бросаїш,
 Та ти ж знаєш, як сиротам горко на світі жить,
 Та хто ж не схоче, той мене не обіде.
 Відкиля ж тебе виглядать,
 Відкиля ж тебе дожидать.
 Та яку ж тобі зробили хату тьомну та невеселу.
 Та туди ж і сонечко не загріє, і вітер не завіє.
 Та всі ж моряки роз’їжджаюця, а мого ж хазяїна немає.
 Та куди не гляну — та все ж моє сердечко в’яне,
 А мені ж таке горечко.
 А я ж до тебе прийду та, як зозуля, кую,
 А ти ж не отвічаїш.
 А я ж усі кутки виходю,
 Та я ж усі края виходю, — а тебе немає.
 Та вийду на море,
 Та всі суда’ припливають,
 Та всі чужі муж’я приїжджають,
 А мого хазяїна немає,
 А я ж тибі кую, як зозуля…
Зап. Яворницький Д. І. від гурту молодиць в м. Олешки (нині Цюрупинський р-н Херсонської обл.), 

1915–1925 рр.
ІМФЕ, ф. 8-к2, од. зб. 50, арк. 130–132. Текст поданий віршем у матеріалі «Вільні матро-

си. Опис та перекази (Військова служба, матроські школи, народний календар, звичаї, обряди, 
матроські пісні, вітер, прикмети)», у розділі «Похорон», без назви.
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240. Голосіння за чоловіком (живе виконання)
  Мій хазяїн дорогий,
  Ах ти ж мій моряк дорогий,
  Куди ж ти забрався в таку далеку дорогу?
Прийшли на кладбище і плачут:
  Ой Боже мій, шо ж ми будемо робить?
  Зіма іде, і хліба нема, а ви собі лежите.
  Ой муш мой дорогой, ти ж затула моя,
  А я ж за тебе затулюся та й нікого не боюся.
  Моє сонечко ясне,
  Ой ти ж моя зоря,
  Ти світила та й скоро потухла,
  Ох цвіток мій дорогий,
  Ти ж росцвівся та й скоро обпав.
Зап. Яворницький Д. І. від гурту молодиць в м. Олешки (нині Цюрупинський р-н Херсонської обл.), 

1915–1929 рр.
ІМФЕ, ф. 8-к2, од. зб. 50, арк. 130–133. Текст поданий віршем у матеріалі «Вільні матро-

си. Опис та перекази (Військова служба, матроські школи, народний календар, звичаї, обряди, 
матроські пісні, вітер, прикмети)», у розділі «Похорон», без назви.

Запис Д. Маломужа (Маламужа) з с. Керелівка, 1920-ті рр.

241. Голосіння за донькою
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 Ой моя дочечко, моя манісінька!
 Та куди ж ти убіраєся,
 Та коли ж ти до нас в гості прибудиш?
 Ой ви, братіки, ви манісінькі,
 Та промітайте ж доріжечку,
 Та сподівайтесь своєї сестрички до себе в гості,
 Та стрічайте.
Зап. Маломуж Д. А. у с. Керелівка Вільшанського р-ну Київської обл. (нині с. Шевченкове Звени-

городського р-ну Черкаської обл.) у 1920-х рр.
ІМФЕ, ф. 6-4, од. зб. 161а, арк. 14. Це текст під нотами. Подано разом з іншими музичними 

жанрами під назвою «Голосіння». Цей самий запис: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 115, арк. 27. Зберігається 
з мелодіями інших фольклорних жанрів. Це чистовий запис. Виправлення в чистовому записі: при-
будеш, деякі пунктуаційні відмінності.

М. Гайдай у цьому ж регіоні записав текст, який назвав «Голосіння-гра». Це дитяче 
звуконаслідування, своєрідний плач за кумом.

  — Кум, кум, де ваш кум?
  — Утонув.
  — Нум плакать, нум, нум, кум, кум!

Зап. М. Гайдай від Наталки Шевченко, 1860 р.н., у с. Старосілля Остерського повіту на 
Чернігівщині (нині с. Старосілля Городищенського р-ну Черкаської обл.) у 1926 р.

ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 15, арк. 16-17. Це текст під нотами. Подано разом з іншими музични-
ми жанрами під назвою «Перекликання жабів (Дитяча)» разом із ще двома такими текстами: 

— Кум, кум, кума, позич полотна! / — Нащо тобі? / — Кум умер! / — Коли? / — У чет-
вер.

Записи Михайла Гайдая з Таврії і Полтавщини, 1920-ті рр. 

242. Голосіння за матір’ю
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 Ой матюнко моя й утюнко!
 Да нашо ви нас покининули?
 Да соловеєчки щебетатимуть,
 А зозулечки куватимуть,
 А нашої матюнки немає!
 Да відкіля вас визірати, моя матінко,
 Да чи з чистого поля,
 Да чи з синього моря, моя матюнко!
 Да чи з червоної калини,
 Чи з глибокої могили, моя матюнко!
 Да коли ж ти до нас у гості прийдеш, моя матюнко,
 Да чи на Роздво, чи на Великдень, чи на Святу неділеньку?
 Да на Роздво стежечки, доріжечки снігом позамітає,
 А на Великдень водицею позаливають,
 А на Святу неділечку травичкою позаростають стежечки та доріжечки.
Зап. М. Гайдай від Параски Логвинової, 77 років, у с. Баришпіль на Полтавщині (нині м. Бориспіль 

Київської обл.) 1920-х рр.
ІМФЕ ф. 6-4, од. зб. 125, арк. 2. Подано перших 10 рядків. Виправлення: матінки, вигляда-

ти, синяго, матінко (10-й рядок). Подаємо текст і ноти за повнішим друкованим варіантом.
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Перша публікація: Гайдай, с. 4-5. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 
під назвою «6. В) Діти голосять за матір’ю». 

У цьому ж виданні міститься текст болгарського голосіння за матір’ю, записаного в Україні:

  Ох мамо мамо, што уряла, мамо!
  О, на коґу мені зустані, о!

Зап. М. Гайдай від Катрі Білої у с. Гановка Бердянського пов. на Таврії (нині с. Ганнівка При-
азовського р-ну Запорізької обл.) у 1920-х рр.

Перша публікація: Гайдай, с. 4. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 
під назвою «5. Б) Донька голосить за матір’ю». 

243. Рекрутське голосіння за чоловіком

www.etnolog.org.ua

IM
FE



175

Наддніпрянська голосильна традиція

 Да нащо ж ти мене кидаєш із малесенькими діточками?
 Да за тобою, хазяїну мій, корови ревуть,
 Да за тобою, хазяїну мій, коні іржуть,
 А за тобою, хазяїну мій, пчели гудуть.
 Да оглянься, хазяїну мій, як за тобою діточки біжать,
 Да котори малюсенькі — дак дома седять,
 А которі буильшенькі — дак за тобою бижять.
Зап. М. Гайдай від Параски Логвинової, 77 років, у с. Баришпіль на Полтавщині (нині м. Бориспіль 

Київської обл.) 1920-х рр.
ІМФЕ ф. 6-4, од. зб. 125, арк. 3. Подаємо текст і ноти за рукописом.
Перша публікація: Гайдай, с. 13. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 

під назвою «16. І) Як багатого беруть у солдати». Виправлення: опущено другий рядок, муий, вглянь-
ся, которі, біжать.

Запис І. Снігура з Уманщини, 1921–1924 рр.

244. Голосіння за сином
Ой сину ж мій, сину!
Ой сину, мій синочку!
Ой я ж тебе виростала,
Ой я ж тебе доглядала,
А ти мене покидаєш.

Ой куди ж я тебе виправляю,
Ой куди ж я тебе виряжаю,
Ой відки ж тебе виглядати,
Ой відіки ж тебе вижидати,
Синочку мій, синочку.

Зап. Снігур І. від своєї матері на Уманщині у 1921–1924 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 756, арк. 243. Подано з іншими фольклорними жанрами. Текст має 

назву «Голосіння»; записний віршем. Про це голосіння зазначено після тексту: «Моя мати голосила 
по синові» (арк. 243).

Записи Олени Курило з Прилуцької округи, 1923 р.

245. Голосіння за батьком
 Мий тату’синьку, мий гôлу’бôньку!
 Мий тату’синьку, мий либе’дôньку!
 Мий тату’синьку, мий канаре’йку!
 Мий тату’синьку, мий солове’їчку!
 Да накажи’ ж на’ший ма’тїньцї,
 Да накажи’ ж на’ший гôлу’бôньцї,
 Да ниха’й жи вôна’ прили’нê, да ниха’й жи вôна’ прові’дайê,
 Да ниха’й жи вôна’ мине’ навчи’ть, я’к минї’ жить і я’к минї’ 
        дї’ток воспита’ть.
 І брати’ ж мôї’, со’коли мôї’,
 І стріча’йте на’шō ба’тинька, і познава’йтê його’,
 І мі’стичко пробіра’йтê ґля йо’го.

)

)
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 Да нашо’ ж ти його’, ма’тїнко, пирима’нюйêш: у те’бê до’чкі 
       й сино’чкі там есьть,
 А в нас оди’н тату’синько тут був та й ти того’ забра’ла.
 Мий тату’синьку, мий гôлу’бôньку!
 Мий тату’синьку, мий либе’дôньку!
 Мий тату’синьку, мий канаре’йку!
 Мий тату’синьку, мий солове’їчку!
 Чо’м жи ти до ме’не ни щибе’чиш, як щибита’в, як я, було’, 
       приї’ду до те’бê?
 Чи ти’ на ме’нê россе’рдився,
 Чи я тибе’ розгнїви’ла чим, шо ти’ до ме’нê і слове’чка ни промо’виш?
 І прости’ ж мине’, тату’синьку, і пôми’луй мине’, і пожа’луй мине’.
 Мо’же, я коли’ на те’бê россе’рдилась, а мо’жê, я коли’ ни послу’хала тибе,
 До прости’ ж мине’, мий тату’синьку.
 Забири’ ж і мине’, тату’синьку, с собо’ю, шоб я’ ни горюва’ла, 
       шоб я ни страда’ла,
 Шоб я’ по чужи’х хата’х ни ходи’ла, шоб я’ лю’дям дї’личка ни роби’ла.
 І хазяїни’ мôї’, го’луби си’зи, прилинї’ть до ме’нê,
 І пора’тте (порадьте) мине’, й і розва’жте мине’,
 І да’йте минї’ наставле’ниє, як минї’ дї’ток воспита’ть.
 Вôни’ ж малю’сїнькі да й ни умі’ють дї’личка роби’ть,
 Да ни умі’ють чужи’м лю’дям годи’ть;
 Да ї’х усї’ пôпиха’ють, да їх усї’ ла’ють, —
 Да вôни’ ни умі’ють і ôбôрôни’цця.
 Ой загудї’ть, гôлу’бôнькі на осе’лї да й ізбудї’ть 
      мого’ ба’тинька на посте’лї!
 Ой загудї’ть, гôлу’бôнькі, на столї’, да й ізбудї’ть мого ба’тинька й у трунї’!
  (Як уже виносять тіло на двір і кладуть у труну:)
Ой загудїть, гôлу’бôнькі, на поро’зї да розбудіть мого’ ба’тинька 
      у дале’кій доро’зї.
  (Як підносять труну з тілом, щоб нести її:)
Ой пôтиху’сїньку, ой пôмалю’сїньку!
Шоб ви мого’ ба’тинька ни струси’ли і ни заби’ли.
Ой якої’ ж ти, мий та’тôчку, ха’ти забажа’в те’мної да ниви’дної,
Сму’тної да нивисе’лої?
Да в їй жи нима’йê й око’ничка да ни ви’дно в її’ пра’виднō’ со’ничка.
  (Як опускають труну з тілом в яму:)
Ой пôтиху’сїньку, ой пôмалю’сїньку!
Да ни здвинї’ть мого’ та’тонька, да ни впусьтї’ть його’, да ни заби’йтê його’!
Ой тут жи тôбі’, та’тôчку, і те’мнô й і ниви’днô, сму’тнô й ниве’силô!
Зап. Олена Курило з пам’яті після того, як чула його на похороні, за допомогою Наталії Орестівни 

Шапаренкової, 1848 р. н. із с. Мамаївка Прилуцької округи, на хуторі Гречана Гребля Яготинського р-ну 
Прилуцької округи влітку 1923 р. (нині Згурівський р-н Київської обл.).

Перша публікація: Курило, с. 7–8. Подано віршем під назвою «Над батьком» у розділі 
«Голосіння», разом з іншими фольклорними жанрами.
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246. Голосіння за матір’ю
 Мôя’ й ма’тїнкô, мôя’ й п’я’тїнкô!
 Нашо’ ти мине’ покіда’йêш і кôму’ ти мине’ вруча’йêш?
 І куда’ ж я пôйду’ і тибе’ ни найду’?
 І ма’тїнкô, і гôлу’бонькô!
 І ма’тїнкô, і покро’вонькô!
 І ма’тїнкô, і пра’вдонькô!
 І ма’тїнкô, і пора’донькô!
 Пора’дь жи мине’, і як мині’ жить, і куди’ голо’вôньку прихїли’ть.
 Хто ж мине’ пригôлу’бить, хто ж мине’ пожалї’йê, 
      як ти мине’, було’, жалї’йеш?
 Хто ж минї’ пра’вдоньку ска’жê, як ти’, було’, ска’жиш?
 Роступи’ся, сира’ зе’млê, і прийми’ мине’, мôя’ ма’тїнкô до се’бе.
 І ни роступа’йêця зимля, і ни прийма’йê ма’тїнка до се’бê,
 І ни обзива’йêця, і ни оклика’йêця.
 Чи мо’жê, ти, мôя’ ма’тїнкô, россе’рдилась, шо ти дô ме’нê ни ôбзива’йêсся?
 Чи я тибе’ розгнїви’ла, чи я тибе’ чим ôбі’дила, 
      шо ти’ дô ме’нê ни ôбизва’йêсся?
 До прости’ ж мине’, мôя ма’тїнкô, і пôми’луй мине’,
 І гôвôри’ дô ме’нê т’ак, як коли’сь гôвôри’ла дô ме’не і ни се’рдилась на ме’нê.
 І мôї’ дї’точкі, стріча’йте свôю’ бабу’синьку,
 І стріча’йте її’ і познава’йте її’,
 І мі’стичко ґля є’ї прôбіра’йте.
 І молї’ть Бо’га, і просї’ть Бо’га, шоб мине’ туди’ забра’ли.
 Я ж оста’лася одна’ да нї’гдê минї’ й голи’вонькі прихїли’ть,
 І нї’ до кого минї’ розмôвля’ть, і нї’ до кого минї’ розгôва’рôвать.
 І ни цура’йтись мине’, і ни чужа’йтись мине’,
 І забіра’йтê мине’ до се’бê.
 Я типе’р ни пôду’жаю дї’личка роби’ть.
 І нї’кôму мине’ пора’дить і розва’жить.
 Куди’ я ни пôйду’ і своє’ї ма’тїнкі ни найду’.
  (Як опускають труну з тілом у яму:)
 А прости’ мине’, мôя’ ма’тїнкô, мо’жê, я коли’ тибе’ ни пôслу’хала, 
      або коли’ россердилас* на те’бê,
 До прости’ мине, мôя’ ма’тїнкô.
Зап. Олена Курило від Наталії Орестівни Шапаренкової, 1848 р. н. із с. Мамаївка Прилуцької округи, на 

хуторі Гречана Гребля Яготинського р-ну Прилуцької округи влітку 1923 р. (нині Згурівський р-н Київської обл.).
Перша публікація: Курило, с. 9. Подано віршем під назвою «Над матір’ю» у розділі 

«Голосіння» разом з іншими фольклорними жанрами.

247. Голосіння за сином
 Мий сино’чку, мий я’нголочок,
 Мий цвіто’чок неоцїне’нний!

* Тут с — твердий звук, очевидно під упливом наступного н (Примітка О. Курило).
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 Як ти ра’нô зацві’в да ско’ро оси’пався!
 Я тобо’ю ни навтїша’лася, я тобо’ю ни навкраша’лася,
 Я с тобо’ю но’чи ни досипа’ла да тибе’ догляда’ла,
 А чого ж ти ни схотї’в жить, да чого’ ж ти мине’ кі’дайêш?
 Хто ж тибе’ та’м так бу’дê биригти’, як я тибе’ ту’т биригла’?
 Да там жи тôбі’ те’мнô, да там жи тôбі’ ниви’днô,
 Да там жи тôбі’ тї’снô, да там жи тôбі’ нипросто’рô.
 Ти ж оди’н оста’вся, як па’льчичок.
 I прости’ ж ти мине’, мий сино’чку: мо’жê, ж я тибе’ чим обі’дила?
 Мо’жê, я тибе’ в гаря’чôму купа’ла, а мо’жê, я тибе’ ті’снô спôвива’ла?
 Я ж тибе’ тихье’нькô спôвива’ла і тихье’нькô ди’хала на те’бê,
 Шобп ти спа’в и шоб тибе’ ни рôзбуди’ть.
 Де ти ти’лькі ни пôвôрухне’сся, до я чу’ю все,
 І лиге’синькô на те’бê ди’шу і тихе’синькô колишу’ тибе’.
 Ой чого’ ти ни схотї’в жить, чим тôбі’, мôя’ дити’но, ни вгоди’ла?
 Чим я тобі’ ни вгоди’ла, мôя’ дити’ночко, шо ти мине’ покі’нув?
 Ні’ до кого минї’ типе’р розмôвлят’ь, нї’ с кім типе’р висили’цця минї’:
 Пошла’ од ме’нê мôя розмô’ва, пошла’ мôя’ ра’досьць.
 Нї’ до кого розмôвля’ть, нї’ до кого щибита’ть минї’.
 Мий сино’чку, мий мале’синькій, мий сино’чку, мий дрибне’синькій!
 Хто ж тибе’ там так бу’дê догляда’ть, як я’ тибе’ догляда’ла
 І ни’чинькі ни досипа’ла?
 Я ж ду’мала, шо ти ви’ростиш у ме’нê, до я тибе’ биригла’.
 Якби зна’ла, шо ти вмре’ш, до б я тибе’ ни глядї’ла.
 Проща’й, мий сино’чку, проща’й, мий мале’синькій!
 Коли’ ж ти ни схотї’в жить, проща’й, мий малю’сїнькій сино’чок.
Зап. Олена Курило від Наталії Орестівни Шапаренкової, 1848 р. н. із с. Мамаївка Прилуцької 

округи, на хуторі Гречана Гребля Яготинського р-ну Прилуцької округи влітку 1923 р. (нині Згурівський 
р-н Київської обл.).

Перша публікація: Курило, с. 9–10. Подано віршем під назвою «Над маленьким синочком» 
у розділі «Голосіння», разом з іншими фольклорними жанрами.

248. Голосіння за чоловіком
 Мий хазя’їну, мий гôлу’бчику!
 На кого’ ж ти мине’ покі’нув? Кôму’ ж ти мине’ вручи’в?
 Забіра’й жи дї’точок іс собо’ю, бо я’ їх ни поду’жаю воспита’ть.
 Хто’ ж мине’ бу’дê жа’ловать, як ти мине’ жа’лôвâв?
 Хто’ ж мине’ бу’дê розважа’ть, як ти’ мине’ розважâ’в?
 Іс кі’м я бу’ду горе дїли’ть, як ти’ дїли’в?
 Хто ж минї’ риднї’ший і вірнї’ший, як ти’ був?
 I розва’ж мине’, і пора’дь мине’, я’к минї’’ жить і дї’ток воспита’ть.
 Я ж отко’ли до те’бê гôвôрю’, а ти ж дô ме’нê і слове’чка ни прôмо’виш.
 Ти ж учо’ра щибита’в, як солове’їчко,
 І проси’в жи ти мине’, шоб я’ от те’бê і ни отхо’дила.

)
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 А типе’р отко’ли я щибичу’, а ти дô ме’нê ни ôбизве’сся.
 Чи ж так розгнїви’всь на ме’нê, шо ти’ дô ме’нê і ни оклика’йêсся, 
        і ни ôбзива’йêсся.
 Які’й жи ти був учо’ра гаря’чій, а типе’р які’й жи ти холо’дний!
 Ой уста’нь жи, мий хазя’їну, да пийди’ на свий двир подиви’сь:
 Твий двир пла’чê, і коро’ва твоя’ пла’чê,
 І воли’ риву’ть, і ко’нї иржу’ть,
 І двир засмути’вся і зажури’вся.
 І яко’ї жи ти ха’ти сôбі’ забажа’в те’мнôї да ниви’днôї,
 Сму’тнôї да нивисе’лôї:
 У те’бê ж ви’дна, у те’бê ж сві’тла,
 І висе’ла, і просто’ра.
 Да ôбизви’ся ж ти до ме’нê, хоть одно’ слове’чкô,
 Бо ско’ро ж тибе’ понису’ть, до я с тобо’ю ни бу’ду гôвôри’ти.
 Вже тôбі’ ха’ту встро’їли, і ско’ро тибе’ в є’ї поло’жять,
 І забиру’ть, і понису’ть, і мине’ одну’ покі’нуть.
 Іс кі’м жи я бу’ду розмовля’ть, і до ко’го я бу’ду щибита’ть?
 Ми с тобо’ю прожи’ли40 де’сять год, да ти ж мине’ і ни ла’яв нїко’ли.
 А типе’р жи я оста’лась бис те’бê, дак на ме’нê усї’ бу’дуть свари’ть і гудигь,
 Шо я ни вмі’ю дї’личка роби’ть і шо в ме’нê хазя’йство ни таке’, як було’.
 Проща’й жи, мий хазя’їну, проща’й навсїгда, коли’ ни схотї’в жить 
        і мине’ жалї’ть.
 І мôли’ Бо’га і проси’ Бо’га, шоб я ско’ро прилину’ла до те’бê,
 Бо я бис те’бê ни мôгу’ 41 жить.
 І мôї’ бра’тїкі, і мôї’ кôпачї’,
 І загорнї’ть і мине’ з ним, бо я ни хо’чу сама’ остава’цця:
 Минї’ ниве’силô і су’мнô минї’ биз йо’го,
 І тїснô, і нипросто’рô.
 І всї ж мине’ бу’дуть пôпиха’ть, і всї мине’ бу’дуть ла’ять.
 І нї’кôму бу’дê за ме’нê заступи’цця, і нї’кôму бу’дô мине’ пожа’лôвать.
 Іще’ раз прошу’ тибе’, мий хазя’їну, ві’рним сло’вом і низькі’м покло’ном:
 Пирикажи’ ж мôї’й ма’тїньцї,
 Шо ниха’й хоть ма’тїнка прилити’ть дô ме’нê і пора’дить, 
       як на сві’тї жить,
 Я’к минї’ свої’х дї’ток гôдôва’ть і я’к минї’ їх воспита’ть.
 Мôї’ лю’дôчкі, мôї’ гôлу’бôчкі,
 Нашо’ ви забра’ли да поне’сли мого’ хазя’їна?
 Нашо’ ви мине’ диржите’ да нашо’ ви мине’ ни пуська’йêте до йо’го?
 Я ж хо’чу коло йо’го лижа’ть близе’синькô.
 Пусьтї’ть мине’, мôї’ лю’дôчкі, пусьтї’ть мине’, мої’ голу’бôчкі!
 Забіра’йтê д ме’нê мôє’ хазя’йствô і мôї’х дї’точок: минї’ ни тре’ба.

40 Замість: Ти зо мною прожив (Примітка О. Курило).
41 Колись у розмові Н. О. Шапаренкова сказала: «мôгу’» се по-ру’ській, — тре’ба «мо’жу» (Примітка О. Курило).
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 Пусьтї’ть мине’, пусьтї’ть мине’, я поли’ну до йо’го, пусьтї’ть мине’!
 Нашо’ ви заси’пали мого’ хазя’їна зимле’ю?
 Одда’йте минї’ його’, одда’йте.
 Я сôбі’ кра’щого ни найду’, як вин у ме’нê був.
Зап. Олена Курило від Наталії Орестівни Шапаренкової, 1848 р. н. із с. Мамаївка Прилуцької 

округи, на хуторі Гречана Гребля Яготинського р-ну Прилуцької округи влітку 1923 р. (нині Згурівський 
р-н Київської обл.).

Перша публікація: Курило, с. 10–11. Подано віршем під назвою «Над чоловіком» у розділі 
«Голосіння», разом з іншими фольклорними жанрами.

Записи П. Сікала з м. Сміла, 1925 р.

249. Голосіння за донькою (живе виконання)
  Ой Дунечко, ой голубочко!
  А чого ж це ти лежиш,
  Чому не шануєш своїх бояр та дружок,
  Що прийшли до тебе в гості,
  Моя ти дитино…
Далі, вгледівши між прийшовшими подруг померлої по школі:
  Дунечко! Та поглянь,
  Он прийшли до тебе подруги,
  Щоб іти в школу.
  Бери книжечки, донечко, та й…
  А я буду виглядати тебе,
  Моя ж ти голубонько!
Коли проносять (з церкви на кладовище) повз дорогу, що ведеть додому, мати 

відповідно тому складає причитування:
  Ой Дунечко, та куди це ти йдеш,
  Чом минаєш дороженьку та додому?
  Та зайди ж, моя дитино, 
  Та почастуй бояр та дружок,
  Моя ти донечко!
  А вони ж які всі хороші,
  Та все перев’язані твоїми подарунками,
  Моя ти голубочко!
Зап. Сікало П. в м. Сміла на Полтавщині 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 756, арк. 206 зв.–207 зв. Подано численні заборони й приписи для 

мешканців хати, де померла людина (арк. 203). Про голосіння зазначено: «Матері по померлім 
дітям, або дівчатам по братам чи то які инші родині, годиться «причитувати», йдучи за труною; в 
противному разі люде осудять: ич, мов, яка здорова, а не тяме причитувать» (арк. 203).

На арк. 206–207 зв. подано розвідку «Причитування над покійником» із текстами 
п’ятьох голосінь. Про голосіння зазначено: «Всі причитування виконуються «на роспів» і зви-
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чайно приправляються сльозами. Записи зроблені по можливости дослівно». Текст записно в 
рядок. У коментарях відчутний безпідставний скептицизм записувача до щирості виявлення 
горя матері.

250. Голосіння за сином (живе виконання)
  Ой Антонечку, мій голубчику!
  А завіщо ж тебе задушили,
  Навіщо жить тобі не дали, мій синочку?
  А як же мені на тій ниві поратись,
  Та як гній на її розкидати?
  Ой Боже ж мій!
  Забрали мого синочка,
  Залишили тільки налигач,
  Яким задушили тебе, мій голубе! /…/
  А я ж думала тебе в салдати виряжати,
  Думала й помочі від тебе діждати!
  А навіщо ж ти нас так рано покидаєш,
  Та як же нам з батьком віку доживати без тебе,
  Мій синочку, мій голубчику!
Виносять тіло з двору:
  Антошечка, синочку мій дорогий!
  Куди ж це ти йдеш, голубчику?
  А чи в школу, чи гулять,
  Чи до родичів, мій ти голубе!
Проходе похорон повз двір хрещеної помершого:
  Атношечка, голубчику!
  Та зайди ж хоч до своєї хрещеної,
  Може, вона тебе краще вшанує та заховає,
  Коли погано було жить тобі у рідної матері.
  Ой зайди ж, синочку,
  Ось і ворота її, мій голубчику!
Підходе похорон до кладовища:
  Ой куди ж це ти, Антошечка, йдеш,
  В яку темну та холодну хатину?
  Чому покинув свою велику та світлу,
  Мій синочку дорогий.
  Дунечко, голубочко!
  Зустрічай свого братика,
  Лагодь йому хату кращу,
  Промітай йому стежечки та доріжечки,
  Моя ти донечко!
(хлопця ховають поруч з сестрою).
Зап. Сікало П. в м. Сміла на Полтавщині 1925 р. 
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ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 756, арк. 207–208 зв. Подано численні заборони й приписи для 
мешканців хати, де померла людина (арк. 203). Про голосіння як жанр зазначено: «Матері по 
померлім дітям, або дівчатам по братам чи то які инші родині, годиться «причитувати», йдучи за 
труною; в противному разі люде осудять: ич, мов, яка здорова, а не тяме причитувать» (арк. 203). 
Про це голосіння за сином записувач зауважив: «Через декілька місяців та ж мати хоронить сина-
підлітка [після похорону доньки], задушеного злодіями на ниві /…/ Тут була сила матеріалу, але я 
вміщаю всього декілька витягів, найбільш цікавих і характерних» (арк. 207).

На арк. 206-207 зв. подано розвідку «Причитування над покійником» із текстами п’ятьох 
голосінь. Про голосіння зазначено: «Всі причитування виконуються «на роспів» і звичайно при-
правляються сльозами. Записи зроблені по можливости дослівно». Текст записно в рядок.

251. Голосіння за братом
 А чи помниш, Гришечка,
 Як ти дезертірстовав та як у картоплі ховався,
 А ми тобі їсти туди носили?
 А чи думали ми тоді,
 Що ти нас покинеш навіки,
 Що підеш від нас, мій братіку.
 Гришечка, голубчику!
 Гріх тобі буде, коли не забереш й мене до себе;
 Прийди, братіку, забери мене з собою,
 Бо мені ж не милий світ без тебе, мій голубчику!
Зап. Сікало П. в м. Сміла на Полтавщині 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 756, арк. 208 зв. Подано численні заборони й приписи для мешканців 

хати, де померла людина (арк. 203). Про голосіння як жанр зазначено: «Матері по померлім дітям, 
або дівчатам по братам чи то які инші родині, годиться «причитувати», йдучи за труною; в против-
ному разі люде осудять: ич, мов, яка здорова, а не тяме причитувать» (арк. 203). На арк. 206-207 зв. 
подано розвідку «Причитування над покійником» із текстами п’ятьох голосінь. Про голосіння за-
значено: «Всі причитування виконуються «на роспів» і звичайно приправляються сльозами. Записи 
зроблені по можливости дослівно».

Про це голосіння зазначено: «А ось в другому випадку сестра причитує по братові» (арк. 208 зв.). 
Текст записно в рядок.

252. Голосіння за чоловіком
 Ой Петре! Та на кого ж ти нас покидаєш?
 Та як же мені з дітками вік вікувать,
 Та як же мені тих дітей та самі годувать?
Зап. Сікало П. в м. Сміла на Полтавщині 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 756, арк. 208 зв. 
Про це голосіння зазначено: «Жінка плаче по чоловікові» (арк. 208 зв.). Текст записно в ря-

док.

253. Голосіння за ятрівкою
 Ой моя ятрівочко,
 Моя ти голубочко!

www.etnolog.org.ua

IM
FE



183

Наддніпрянська голосильна традиція

 Ти ж бо зо мною й родичалася,
 Ти ж бо на мене тільки й оглядалася!
Зап. Сікало П. в м. Сміла на Полтавщині 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 756, арк. 208 зв. 
Про це голосіння зазначено: «Иноді причитування виходить досить складне, напр., плаче 

ятровка по другі, що з нею «родичалася» та допомагала їй» (арк. 208 зв.). Текст записно віршем.

Запис Василя Денисенка у м. Сміла на Полтавщині, 1925 р.

254. Голосіння за донькою (живе виконання)
 А моя ж ти донечко, донечко, моя голубочко!
 Куди ти це вбралася, а куди ж ти спорядилася?
 Чого ж ти мене с собою не взяла?
 А відкіля ж тебе дожидати, відкіль стежечки промітати?
 О Боже, о Боже мій, моя донечко, моя голубочко! Радість моя!
 Дивлюсь, дивлюсь на тебе та й не надивлюсь,
 Бо вже ж тебе скоро не побачу.
 Та ти ж, було, з дому йдеш та у двір ідеш,
 Та все співаєш, як та пташка, як соловейко,
 А хто ж тепер буде мене одиноку розважати?
 О людочки, о людочки! О шо ж мені робить!
 О донечко! О шо ж мені робить,
 Як же мені зоставатись? Дитятко моє!
 Чі чуеш, як за тобою плачуть, як за тобою побиваютьця. Га?
 Лежиш, мовчиш, неначе це не до тебе.
 Ось устань подивись, як усі людочки за тобою плачуть.
 Я ж тебе кохала, все одно як півонію,
 Та чі я ж тебе нового году не вмивала до схід сонця,
 Та чі я ж тебе не тішила, шо ти оце кудись убралася-спорядилась,
 А мене покидаеш?
 А чому ж ти мене с собою не береш?
 Краще я ляжу, а ти встань.
 Устань, моя дитиночко,
 Моя родино!
 Одна була, та й та вмерла.
 О донечко моя, Марусечко!
 То я ж тебе й зроду ні била, не лаяла,
 А чого ж ти од мене тікаєш?
 Як же ти на мене розсердилась, що од мене тікаеш?
 Як же ти мене покидаеш?
 Глянь, скілько людей до тебе на весілля збіраетьця.
 А ти ж, моя донечко, лежиш, мовчиш та нічого не кажеш.
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 Оно вже товаришки за тобою йдуть, співать будуть.
 Та куди ж я тебе виряжаю, та куди ж тебе заберуть, моя донечко!
 Ти, було, йдеш та й вертаешся, а коли ж тепер тебе дожидати,
 А відкіля тепер тебе виглядати?
 О Боже мій! О Боже мій! О нащо ж мені таке нещастя?
 Чі я найгрішніша всіх,
 Чі я найпослідніша всіх?
 Чі я вже така заклята?
 Двое Бог послав діточок, та й ті померли.
 Один помер у прошлому годі,
 Так ти ж, моя дитино, помагала плакать мені,
 А хто ж тепер мені поможе?
 Ти ж, було, розважаеш мене,
 А хто ж тепер розважить мене,
 Хто ж мені заспіва?
 О рятуйте, о рятуйте, о людочки!
 А чого ж ти така гарнісінька лежиш, як дражнишся.
 Нащо ж ти найкраща з усього села була?
 Та нащо ж я тобі хоть цей костюм пошила, шито тобі нашо?
 А куди ж ти в йому зібралась? Пташечко моя!
 Ти, мабуть, знала свою долю,
 Бо ще як заболіла, та живо мені сказала:
 «Мамочко, як умру я, щоб усім були подарки.
 Положіть мене у шовковому костюмі.
 Та глядіть же, шоб ловко ховали».
 Як же тебе, моя донечко, не ловко ховати?
 Ти ж, як та квіточка, молодісінька — 
 Не вспіла розгорнутись та живо й зов’яла.
 Зеленії огірочки, жовті як цвіточки,  
 Співаеш, було, моя рибочко гарнісінька,
 А тепер я над тобою співаю,
 Як та рибонька об лід б’юся. Ой Боже…
 Та вже ж он і паламарь іде,
 А рятуйте мене, людочки.
 О моя дитиночко!
 Чі я думала тебе сюди споряжати?
 Та хіба тебе хлопці не любили, чі не сватали?
 А хіба ти собі пари б не вибрала?
 Ой лихо, ой лишенько! А Боже, а Боже!
 А сплакалась я, а знудилася,
 А як же отакого празника дождать — 
 Свое дитя на той світ виряжать?
 Ой Боже мій, ой Боже!
 Ой рятуйте, о рятуйте!
 А ото вже й батюшку привезли. О донечко!
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 Та чі тобі й матері не жаль,
 Шо мовчиш та й не обзиваешся?
 Та чого ж ти так розгнівалась на мене, 
 Чим же я тобі не вгодила, шо ти такий, доню, празник ради свята устроїла?
 Людям свята, а мені другі.
 Уже всі у хату йдуть, донечко моя!
Почавсь похорон. На хвилинку плачі перестали, але коли стали класти в гроб, 

знов почавсь плач.

А куди ж тебе кладуть,
А куди ж тебе несуть?
Нащо ж ти мене покидаеш?
А на кого ж ти мене оставляеш?
Донечко моя, голубочко моя!
А що ж я буду робить,
А шо я буду казать?
А відкіль же тебе виглядатиму,
Та відкіля стежечки промітать?
Коли б я біду знала,
Краще б я хтозна-[що] зробила.

Мій ти цвіточок дорогенький,
А мое ж ти дитя золотеньке!
Та чого мовчиш, 
Чого не бзиваешся,
Чого розгнівалась на мене?
А рятуйте, людочки,
Нащо ви житя мое понесли,
Нащо ви мене осиротили?
А куди ж тікаеш, моя дитино, куди?
Нащо матір сиротиш?
А Боже мій, а Боже мій.

Втомившись, мати перестала плакать, аж поки не підійшли до кладбіща.
 А чого сюди прийшла, моя донечко?
 А чого сюди й мене за собою привела?
 Не сюди, дитино моя, тобі доріженька.
 Встань та подивись, на кого ти мене покидаеш?
 На кого ти мене оставляеш?
 До кого ж я прихилю свою бідну головоньку,
 Кому я шо скажу, с ким поражусь,
 З ким теплим словом обізвуся?
 О встань, а я ляжу на твое місце.
 А нащо ви забиваєте мое дитя,
 Нащо ви знімаєте хату доніну додолу?
 Хіба я таку її хату готовила?
 Пустіть, пустіть, і я ляжу з нею.
 Закупуйте й мене з нею. А доню моя! Марію моя!
 А тебе ж уже забили і в яму поставили.
 А куди ж ти? Возьми й мене з собою.
 О пустіть мене, о пустіть.
 Ой не кидайте землі, не кидайте!
 О ратуйте, ратуйте.
Зап. В. Денисенко у м. Сміла на Полтавщині, 21 квітня 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-1дод, од. зб. 276, арк. 14–17. Текст записаний у рядок. Без назви. Запис під час 

похорону. Про обрядовий контекст подано таку інформацію: «Як тілько вміра хто — зараз же дають 
у руки свічку, як хто єсть грамотний, чита молитву. Обмивають.
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Потім, як обмиють, «убірають». На стіл кладуть і зараз же зв’язують ноги, але коли покла-
дуть у гроб, то розв’язують, щоб на тім світі не стрибав. Курять ладаном. Потім баби, що це все 
роблять, становляця на коліна і молятьця Богу.

У гроб кладуть гроші: шоб закупив місце собі. Потім кидають гроші в могилу: «На тобі плату — 
не йди до мене більше в хату». Це робитьця для того, аби мрець ніколи не ввижався та не з’являвся 
прівіденієм.

Свічка даєтьця для того, щоб видно було йти на тім світі душі через пекло в рай, шоб як буде 
страшний суд, був признак, шо то хрістіянин, бо свічки тіко в хрістіян.

Кладут на стіл, зязують ще рот, але потім тоже розязують, шоб можна було оправдуватця 
перед Богом.

На запитання про той світ: Почом там ми знаємо, шо на тім світі робитьця? Ми не були і 
відтіль ніхто не приходив.

Душа така, шо її бачить не можна. Хтозна-шо воно таке — душа. Вона така, як Бог — 
невідома. Душа часто літа метеликом.

Як тілько приходять з похорон, зараз же ставлять у тій хаті, що вмерло, меду й води, бо як 
душа ходитиме гріхи збіжать, так її важко буде од гріхів та гірко, так вона медку з’їсть і зап’є водою. 
Душа збіра гріхи до шести неділь».

Записи Олексія Міхна у с. Бубни (Полтавська обл.), 1926 р.
255. Голосіння за донькою

Моя дочечко, моя й голубочко!
Де ж мені тибе прищипити,
Щоб до тебе на поради ходити?
Моя й дитино, бири й мине з собою,
То я буду й там слугою:
І постіль тобі перистилати,
І питочки подавати.

Та коли мені тебе в гості дожидати,
Та коли мині столи застилати,
Чи на Різдво, чи на Великдень, 
  чи на Святу неділю?
На Різдво снігами позаміта,
А на Великдень водами пообніма,
А на Святу неділю травами позароста.

Зап. Міхно Олекса від неписьменного хлібороба, 1869 р. н., у с. Бубни на Лубенщині (нині Чорну-
хинського р-ну Полтавської обл.) 11 серпня 1926 р.

ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 800, арк. 196 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Тужіння за матері за 
дочкою» разом із ще одинм голосінням та іншими фольклорними жанрами. Після тексту коментар: 
«Записано із всіми місцевими особливостями» (арк. 196 зв.).

256. Голосіння за матір’ю
Моя й матінко, моя й правдонько!
До кого я ходитиму, с ким і говоритиму?
Моя матінко, моя й защита,
Де мині вас питати,
Де мині вас шукать,
Та куди я не піду, то вас не найду.

Та зозуленьки будуть кувать,
А соловейки щибитать,
А я буду своєї матінки питать.
Та ніхто й не чув, ніхто й не бачив,
Ніхто мині й не скажить.

Зап. Міхно Олекса від неписьменного хлібороба, 1869 р. н., у с. Бубни на Лубенщині (нині Чорну-
хинського р-ну Полтавської обл.) 11 серпня 1926 р.

ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 800, арк. 196 зв. Текст поданий віршем під назвою «Тужіння за матір’ю» 
разом із ще одинм голосінням та іншими фольклорними жанрами. Після тексту коментар: «Записа-
но із всіми місцевими особливостями» (арк. 196 зв.).
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Запис В. Іванюка з Пирятинського р-ну, 1927 р.
257. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя й правдонько,
 Та де ж ті малярі, що малюють матері,
 Та де же ті крамарки, що продають матінки.
 Та тебе ж, матінко, ні купити, ні заслужити.
 Ізмалюю тебе, матінко, у світлиці на скамниці.
 На поріг ступаю, на матінку гляну…
 Матінко, п’ятінко, дороге насіннячко!
 Де тебе взяти, де тебе й посіяти.
 Посій, доненько, у світлиці на скамниці
 І збирай, доненько, братіки й сестриці.
 Братіки йдуть, як голуби гудуть,
 А сестриці йдуть, як зозуленьки кують.
 Братіки йдуть — за худобу змагаються,
 А сестриці йдуть — слізоньками вмиваються.
Зап. В. Іванюк, студент Пирятинського педтехнікуму, від Олександри Іванюк та Параски 

Мельник у с. Повстин Пирятинського р-ну Полтавської обл. у 1927 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 622, арк. 118–118 зв. Подано віршем у контексті опису похоронного 

обряду. Подано текст про те, як хто плаче за матір’ю:

  Дочки плачуть — криваві річки ллються,
  А невістки плачуть — одвернуться й сміються.
  Дочки плачуть: де нам матінку взяти,
  А невістки плачуть: несіть швидше з хати (арк. 118 зв.).
Полтавська голосильна традиція містить чимало фольклорних текстів різних жанрів, як-от 

пісні, приповідки, пародійні голосіння, які освітлюють і пояснюють народне бачення обов’язковості 
оплакування померлого.

Запис Олександра Гуревича, 1927 р.
258. Голосіння за чоловіком
 Чиловичче мий, ты моя притула.
 Я за тибя притулюсь и никаво ни боюсь.
 Чиловичче мий, ты ж миня покинул.
 За ково ж типерь я притулюсь,
 И кто миня наhриить.
Зап. Олександр Гуревич, записувач Східносибірського відділу Російського географічного товари-

ства (ВСОРГО), від Редька Дениса Григоровича, поважного віку чоловіка (переселенця з України, з Пол-
тавщини, Лохвицький р-н Полтавської обл.), у с. Горячинськ Баргузинського краю РФ 19 серпня 1927 р. 

ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 442, арк. 47. Текст має назву «Причитания» і поданий під № 12, разом 
з іншими фольклорними жанрами, зокрема колядками і жартівливими віншуваннями. Записаний 
віршем. Записи супроводжує лист від записувача, з якого довідуємося про інформаторів, записува-
ча, особливості запису української мови. Подаємо зі збереженням правопису записувача.
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Записи Михайла Слинька, 1928 р.
259. Голосіння за дідом
 Голуби, загудіть на оселі та збудіть мого діда у постелі.
 Загудіть, мої голуби, на хатнім порозі
 Та збудіть мого діда на останній дорозі.
Зап. Слинько Михайло Максимович від баби Якинихи, 1853 р.н., у с. Денисівка Яблунівського р-ну 

(нині Оржицький р-н Полтавської обл.) 3 квітня 1928 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 808, арк. 124 зв., 125. Текст із назвою «Голосіння над умершим» подано 

разом із ще одним голосінням і записами інших фольклорних жанрів; записаний віршем. 

260. Голосіння за синами
 Мої сини, мої соколи!
 Коли ж я дійду до вас у гості?
 Чи на Різдво, чи на Великдень,
 Чи в Святу неділю?
 Так к Різдву позамітає,
 А к Великодню позаливає,
 А в Святу неділю доріженьки позаростають.
Зап. Слинько Михайло Максимович від баби Якинихи, 1853 р.н., у с. Денисівці Яблунівського р-ну 

(нині Оржицький р-н Полтавської обл.) 3 квітня 1928 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 808, арк. 124 зв., 125. Текст із назвою «Голосіння над умершим» подано 

разом із ще одним голосінням і записами інших фольклорних жанрів; записаний віршем. 

Записи Мусія Коваля із Сумщини, 1928 р.
261. Голосіння за матір’ю
 Буде вас, діточок, по яру, й по долині, і по всій країні.
 Де найдеш колосок та все думатимеш,
 Що материн голосочок.
 Прихилимось до билиночки — 
 Билиночка не двинеця,
 Прихилимось до чужої матіночки — 
 Вона й не ’бмовицця.
 Коли ж вас, матінко, дожидати:
 Чи к Різдву, чи к Великодню,
 Чи к Зеленій та неділоцці?
 Ок Різдву снігами позасипає,
 Ок Великодню водами позаливає,
 Ок Зеленій та неділоцці та травою позаростає.
 Що ж вам, матінка, та передавати?
 Передала б я пістомечко — так не дойде,
 Передала б я поклінчик — так вітром понесе,
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 Передала б я яблучко — так зогніє,
 Передала б я булочку — так зацвіте.
Зап. Коваль Мусій Іванович від Марії Григорівни Коваль, 1904 р.н., у с. Заруддя Роменського р-ну 

Сумської обл. 5 серпня 1928 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 793, арк. 88–88 зв. Текст має назву «Голосіння над померлою матіррю» 

і поданий разом з іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

262. Голосіння за матір’ю
Яку тобі хаточку та роблять:
Ні вікон, ні дверей,
Та ні верха нема.

Та ні вітер не провіє, 
Та ні сонечко не пригріє,
Та ні дрібен дощик не зайде.

Зап. Коваль Мусій Іванович від Марії Іванівни Коваль, 1874 р.н., неписьменна, у с. Заруддя Ро-
менського р-ну Сумської обл. 5 серпня 1928 р. 

ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 793, арк. 88–88 зв. Текст подано як продовження голосіння за матір’ю, 
записаного, очевидно, від доньки Марії Іванівни із назвою «Голосіння над померлою матіррю»; за-
писаний віршем. 

Записи студентів Сталінського педтехнікуму, 1928 р.
263. Голосіння за матір’ю
 Ой матіночко моя рідненька!
 На кого ж ти мене покинула,
 Хіба ж я тебе не жаліла,
 Чи ж я тобі не годила,
 Шо тепер ти лежиш і мовчиш,
 І до мене й слова не промовиш.
 Та чого ж ти, моя матінко, таку темну хатоньку вибрала?
 Ой встань же, моя матінко, та поглянь,
 Скількі до тебе гостей поприходило.
 Вставай, мамо, вставай та порядок давай.
Зап. О. Гоцева, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі Мар’ї у с. Мар’їнці 

Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецької обл.) 24 лютого 1928 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 137. Текст поданий віршем під умовною назвою «За матір’ю 

голосять так» разом з іншими голосіннями і описом поховальної традиції під назвою «Смерть» 
(арк. 136–139 зв.). Дано короткий коментар: «Плачуть і голосять більш усього рідня» (арк. 137).

264. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя правдонько,
 Да хто ж мені та голівоньку змиє?
Зап. О. Гоцева, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі Мар’ї у с. Мар’їнці 

Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецької обл.) 24 лютого 1928 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 137. Текст поданий віршем під умовною назвою «За матір’ю 

голосять так» разом з іншими голосіннями і описом поховальної традиції під назвою «Смерть» 
(арк. 136–139 зв.). Дано короткий коментар: «Плачуть і голосять більш усього рідня» (арк. 137).
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265. Голосіння за чоловіком
 Ой мій хазяїну, та мій орле сизокрилий!
 Да куди ж ти збираєшся,
 Да на кого ж ти мене безпорадну, нещасну покидаєш?
Зап. О. Гоцева, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі Мар’ї у с. Мар’їнці 

Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецької обл.) 24 лютого 1928 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 137. Текст поданий віршем без назви разом з іншими 

голосіннями й описом поховальної традиції під назвою «Смерть» (арк. 136-139 зв.). Дано короткий 
коментар: «Плачуть і голосять більш усього рідня» (арк. 137).

266. Голосіння за донькою
Моя дочечко, моя й голубочко!
Та коли тебе в гості дожидати:
Чи к Різдву, чи к Великодню, 
  чи к Святій неділі?
Шо к Різдву дороги снігом замете,
А к Великодню водою заллє,

А к святій Тройці травою заросте.
Та моя донечко,
А хто ж мене стару поховає
Та хто ж мої старі очі закриє,
Хто ж мене пом’яне,
Моя донечко, моя канареєчко.

Зап. О. Гоцева, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі Мар’ї у с. Мар’їнці 
Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецька обл.) 24 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 137 зв. Текст поданий віршем під умовною назвою «За дочкою 
голосять так» разом з іншими голосіннями і описом поховальної традиції під назвою «Смерть» 
(арк. 136–139 зв.). Дано короткий коментар: «Плачуть і голосять більш усього рідня» (арк. 137).

267. Голосіння за матір’ю в церкві
 Ой матінко моя!
 Ти ж, було, в церкву заходиш
 Та й очей з Матері Божої не зводиш,
 А тепер ти лежиш і мовчиш
 І оченята свої не розплющиш.
Зап. О. Гоцева, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі Мар’ї (по вуличному 

Вистрьоп-Біднячка) у с. Мар’їнці Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецька обл.) 24 лютого 1928 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 138. Текст поданий віршем без назви разом з іншими 

голосіннями і описом поховальної традиції під назвою «Смерть» (арк. 136–139 зв.). 

268. Голосіння за донькою
 Моя дочечка, моя радочка, моя правдочка!
 Чом ти мене покинула на стезаннячко?
 Ой моя ти гарнесенька, моя дорогесенька,
 Та більш я тебе не побачу,
 Та й на св’яту Пасху не прийдеш,
 Та вже твоя душка не загляне до мене в хатиночку, в мою одиночку.
 Та чужих діток скільки ходе…
Зап. М. Дзеженкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від Мотрони Павлівни 

Бадзеухи, 1857 р.н., у с. Мар’їнці Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецька обл.) 29 лютого 1928 р.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



191

Наддніпрянська голосильна традиція

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 141 зв. Текст поданий у рядок без назви разом із голосіннями 
за чоловіком і сином, які нічим не розділені, описом похоронної традиції під назвою «Смерть» 
(арк. 140–144). Подано із коротким коментарем: «Рідні плачуть та причітують» (арк. 141 зв.)

269. Голосіння за чоловіком
 А ти, голубе, ручки зложив,
 Мене ти не бачиш, мене ти не чуєш, зо мной не говориш.
 Мій хазяїн, мій дорогий, мій золотенький,
 Та ти б мене поховав, а за мной і сам лягав.
Зап. М. Дзеженкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від Мотрони Павлівни 

Бадзеухи, 1857 р.н., у с. Мар’їнці Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецька обл.) 29 лютого 1928 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 141 зв. Текст поданий у рядок без назви разом із голосіннями 

за донькою і сином, які нічим не розділені, описом похоронної традиції під назвою «Смерть» 
(арк. 140–144). Подано із коротким коментарем: «Рідні плачуть та причітують» (арк. 141 зв.)

270. Голосіння за сином
 Ой мій синочок!
 Та хто ж мене догляне,
 Та хто ж мене догодує та й защитою стане.
 Та нема синка та й не верниться,
 Та вже більше та й не бачить тебе.
 Ой чого ж ти оченьки свої закрив і рученьки зложив.
 Та хіба ж ми тобі не годили та й доброго не учили.
Зап. М. Дзеженкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від Мотрони Павлівни 

Бадзеухи, 1857 р.н., у с. Мар’їнці Сталінської округи (нині м. Мар’їнка Донецька обл.) 29 лютого 1928 р.
ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 141 зв. Текст поданий у рядок без назви разом із голосіннями за 

донькою і сином, які нічим не розділені описом похоронної традиції під назвою «Смерть» (арк. 140– 
144). Подано із коротким коментарем: «Рідні плачуть та причітують» (арк. 141 зв.). «Прийшов ба-
тюшка та й став править похорон, і після отправки похорону родичі прощаються, плачуть, голосять» 
(арк. 142). «Піднесуть до кладвища, отправлять похорон, родичі прощаються, голосять» (арк. 142 зв.).

271. Голосіння за чоловіком
 Мій хазяїну, мій голубе,
 Мій хазяїну й моя тайна,
 Мій хазяїну й моя правда вся!
 Нащо ж ти мені покинув троє діточок маленьких,
 Що ж я з ними робитиму?
 Куди ж я головочку прихилю.
 Устань же порятуй мене,
 Пригорни своїх діток маленьких,
 Щоб вони під тиною не валялись,
 Щоб на твого синочка Ванечку не сказали: чий то безбатченко ходить.
 І мій хазяїну, й мій голубе,
 І мій хазяїну, моя правда дорога.
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Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від жінки «середнячки», 
1893 р.н., у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського 
р-ну Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 164. Текст поданий віршем без назви разом з іншими 
голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису похоронної традиції під назвою 
«Побут звязаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). Перед записом голосінь такий коментар: 
«Коли виносять труну з хати, та ще й у хаті, родичі та знайомі голосять над покійником. Як, на-
приклад, жінка плаче за чоловіком (це переказала жінка 35 років, середнячка)» (арк. 163 зв.–164).

272. Голосіння за сином
 Мій синочку, мій янголе,
 Мій синочку, моя правда!
 І куди ж ти полинув,
 І куди ж ти полетів?
 На кого ж ти маму свою бросив?
 Піднімися ж і возьми мене,
 Пригорни мене й забери мене з собою,
 Щоб я більше не скиталась по білому світі,
 Мій синочку, моя правда дорога…
Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від жінки «середнячки», 

1893 р.н., у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського 
р-ну Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 164 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач матері за си-
ном» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису похоронної 
традиції під назвою «Побут звязаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 

273. Голосіння за чоловіком
 Ой мій хазяїну, ой мій дорогий!
 На кого ж ти мене саму покинув,
 Кому ж ти вручив?
 Та куди ж не піду — кругом сама,
 Та нігде ж нікого у мене нема.
 Ой що ж мені робить,
 Куди ж мені головоньку хилить?
 Та поки ж я ходитиму до цього замка?
 Та піду ж я у горо’д,
 Та прийду з горо’да — та сам замок.
 Та куди ж мені діваться,
 Та як мені поступаться.
Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі, 1852 р.н.,  

у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (с. Троїцьке Петропавлівського р-ну Дніпропетровської 
обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 164 зв.–165. Текст поданий віршем під назвою «Плач жінки 
за чоловіком» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису 
похоронної традиції під назвою «Побут звязаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 
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274. Голосіння за батьком
 Ой мій таточку, ой мій дорогий!
 Ой мій таточку, ой мій золотий!
 Ой мій таточку, ой мій пораднику!
 Ой що ж ви наробили,
 Ой що ж я тепер робитиму,
 І до кого ж я свою голову хилитиму,
 І кому ж я свою правдочку казатиму?
 І куди ж я не піду — 
 І свого родителя не найду.
 Та тут же мого родителя й ноженьки ходили і ручечки робили.
 І куди ж я тепер піду — 
 Та нігде свого родителя не найду.
 І хто ж мене провожатиме,
 І хто ж мене стрічатиме,
 І хто ж мені таку правдочку казатиме, як ви казали?
 Та ви ж мене стрічали,
 Та ви ж мене й питали:
 Чи ти пила, чи ти їла.
 Та ви ж мене проводжали,
 Та ви ж мені й казали:
 «І не журись, бо поки я живий,
 Я тобі даватиму, я тобі помагатиму».
 А тепер же я шо робитиму?
 Та кому ж я буду свою правду казать,
 І хто ж мене буде провожать, як ви проводжали,
 І хто ж мене буде питать, як ви питали?
 Ой Боже ж мій, Боже!
 Куди ж я піду — та ніде родителя не найду.
 Яка ж я нещасна,
 Яка безталанна.
Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі, 1852 р.н., 

у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 165 зв.–166. Текст поданий віршем під назвою «Плач дочки 
за батьком» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису 
похоронної традиції під назвою «Побут зв’язаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 

275. Голосіння за матір’ю
 Моя мамочка, моя правдочка,
 Моя дорога й моя золота,
 Й моя правдочка, й моя порадонька!
 І хто ж мене поражатиме,
 І хто мене стрічатиме,
 І хто мене провожатиме?
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Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі, 1852 р.н., 
у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 166 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач дочки за 
матір’ю» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису 
похоронної традиції під назвою «Побут зв’язаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 

276. Голосіння за братом
 Ой мій братіку, ой мій дорогий,
 Ой мій братіку, ой мій золотий!
 Ой що ж ти наробив,
 Що ти свою головоньку положив,
 Що ми ж і не думали, і не сподівались.
 І на кого ж ти своїх діточок оставив?
 І нащо ж ти їх посиротив,
 І хто ж їх істрічатиме,
 І хто ж їх привітатиме,
 І хто ж їм таку правдочку казатиме,
 І кому ж вони нужні, і кому вони милі.
 І хто ж їх буде ростити,
 І хто ж за ними буде так ходити?
 Устань, повернись, на своїх діток подивись,
 І які ж вони маненькі,
 І які ж вони дрібненькі,
 І що ж вони робитимуть без свого родителя рідного та вірного?
 Та буде ж їх попід тинами, та під чужими дворами,
 Та будуть ходить та блудить, та свого родителя будить.
Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від бабусі, 1852 р.н., 

у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 166 зв.–167. Текст поданий віршем під назвою «Плач за бра-
том» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису похоронної 
традиції під назвою «Побут зв’язаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 

277. Голосіння за матір’ю
 Ой моя дочечко!
 На кого ж ти так розгнівалась,
 Що ти такої хатки собі забажала — 
 Смутної та невеселої,
 Що туди і вітер не завіє,
 І сонечко не пригріє.
 І передала б я тобі, дочечко, бубличок — так він зацвіте,
 І передала б я тобі яблучко — так воно згніє.
Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від жінки-біднячки, 

1879 р.н., у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського 
р-ну Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.
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ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 167 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач матері за 
дочкою» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису 
похоронної традиції під назвою «Побут зв’язаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 

278. Голосіння за сусідом
 Ой сусідочку, ой мій милесенький!
 Та хто ж мене тепер обує,
 Та хто ж мене тепер обчинить,
 Та ти ж мені завжди помагав,
 Та ти ж мене завжди виручав.
Зап. Л. Пузанкова, студентка І-го курсу Сталінського педтехнікуму від жінки-біднячки, 

1879 р.н., у с. Троїцькому Павловського округу Сталінської округи (нині с. Троїцьке Петропавлівського 
р-ну Дніпропетровської обл.) 29 лютого 1928 р.

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 661, арк. 167 зв.–168. Текст поданий віршем під назвою «Плач за 
сусідом» разом з іншими голосіннями, псальмами і переказом про той світ у контексті опису 
похоронної традиції під назвою «Побут зв’язаний зі смертю людини» (арк. 161–172 зв.). 

Записи Федора Попадича з Гадяцького пов. Полтавської губ., 1929 р.
279. Голосіння за матір’ю

  Матінко моя, запаснеє зіллячко!
  Де ж тебе й узять, дороге насіннячко!
  Де ж тебе й узять, де ж тебе й посіяти.
  Ой посій, доню, в світлоньці на скомниці,
  Де збіраються братіки та сестриці.
  Братіки ідуть за худобу лаются,
  Сестриці ідуть — слізоньками умиваються.
Зап. Попадич Федір, український диригент, композитор, від Кісілевої Александри Михайлівни 

в с. Погарщина Гадяцького повіту (нині Лохвицький р-н Полтавської обл.) і с. Розбишівка Гадяцького 
повіту (нині Гадяцький р-н Полтавської обл.) 21 січня 1929 рр.

ІМФЕ, ф. 6-4, од. зб. 134а, № 100. Текст поданий віршем із нотами разом з іншими музични-
ми жанрами під назвою «Жалібні. Голосіння» зі ще одним голосінням.

280. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя ріднісінька!
 Моя матінко, моя старісенька!
 Моя матінко, ой моя матінко, моя дорогісенька.
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 Та куди я й не піду — своєї матінки не найду.
 Ой моя матінко…
 Та піду до дядька, а в дядька своя хата,
 Та піду до тітки — та ніхто й не рад, моя й матінко.
 Та хто ж мене жалуватиме,
 Та хто ж мені пораду давати, ой моя матінко…
Зап. Попадич Федір, український диригент, композитор, від Кісілевої Александри Михайлівни 

в с. Погарщина Гадяцького повіту (нині Лохвицький р-н Полтавської обл.) і с. Розбишівка Гадяцького 
повіту (нині Гадяцький р-н Полтавської обл.) 21 січня 1929 рр.

ІМФЕ, ф. 6-4, од. зб. 134а, № 101. Текст поданий віршем із нотами разом з іншими музични-
ми жанрами під назвою «Жалібні. Голосіння» зі ще одним голосінням.

Запис Андрія Сапуна на Полтавщині, 1929 р.

281. Голосіння за дитиною (живе виконання)
Ой моя ти дитиночко,
Ой моя ти дорогая!
На кого ж ти мене покидаєш,
Та хіба ж я тебе поганим словом 
       назвала,
Та хіба ж я тобі їстоньки не давала?
До кого ж ти пригорнися,

До кого ж ти прихилися,
Та хто ж тобі їстоньки дасть,
Та хто ж тобі питоньки дасть,
Ой хто ж тебе в постіль положе.
Чи я ж тебе не любила,
Чи я ж тебе не кохала,
Що ти ж мене покидаєш.

Зап. Сапун Андрій Семенович від тітки Варвари, у с. Варварівка Карлівського р-ну Полтавської 
обл. 1929 р. 

ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 807, арк. 44–44 зв. Текст із назвою «Нещастя» подано разом із записами 
інших фольклорних жанрів і коментарем: «У Варвари вмерла дитина. Варвара тужить, припадає до дити-
ни /…/ Вже зібрались нести на кладбище. Варвара йде й тужить [далі текст голосіння]. Так дійшли аж до 
кладовища. /…/ Варвара дивилась на дитину й тієї самої всюди голосила. Вона декілька раз нахилялась до 
дитини й цілувала її. Ось уже стали забивати труну. Вона, не витерпівши, знов заголосила. Голосивши вона 
прийшла додому. Отаке нещастя трапляється людям» (арк. 44–44 зв.). Текст записаний віршем. Очевидно, 
це фрагмент значно довшого голосіння. Можливо, текст записано після похорону з пам’яті.

Запис Григорія Черевка в с. Біївці, 1930 р.
282. Голосіння за матір’ю

Моя матінко, моя рідненька!
Нащо мене покинула такою маленькою,

Та коли ж тебе, мати, дожидати в гості:
Чи к Різдву, чи к Великодню,
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Зап. Черевко Григорій Давидович у с. Біївці Тарандинчівського р-ну (нині Лубенського р-ну) 
Полтавської обл. 1930 р. 

ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 812, арк. 47–47 зв. Текст подано під назвою «Похоронні голосіння» 
разом з іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

Записи Тимофія Онопи або Володимира Харкова 
з Харківщини, 1930-ті рр.

283. Голосіння за братом

Чи к Святій недільці?
К Різдву снігами позамітає,
А к Великодню водою позаливає, 
А к Святій недільці травкою позаростає.
Моя матінко, моя рідненька,
Якої ти смутної хати забажала,

Смутної та невидної,
Темної та невеселої.
Та туди ж буйний вітер не завіє,
Ясне сонце не загріє
І соловейко не защебече,
Зузуля не закує.
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 І мій братіку, і мій ріднесенький,
 І мій братіку, голубе сизокрилий!
 І відкіля тебе, мій братіку, дожидати,
 І відкіля тебе виглядати:
 Чи з далекого краю, чи з зеленого гаю.
 І мій братіку ріднесенький,
 Прибувай же, прилітай же, мене до себе забирай.
 І я ж уже, мій братіку, нагорювалася,
 І я ж уже, мій братіку, на білому світі наскиталася.
 І мій братіку ріднесенький,
 І мій братіку дорогесенький,
 Якої ти собі хаточки забажав смутної, невеселої,
 Ні туди, мій братіку, ні вітер не завіє,
 Ні сонечко не загріє,
 Ні дрібний дощичок не зайде.
 Мій братіку, голуб(чику)!
 І мої таточку ріднесенький,
 І мої таточку дорогесенький,
 Прибувай же, прилітай же,
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 Мене до себе забирай.
 І мій братіку, мій ріднесенький,
 І мій братіку, голубе сизокрилий!
 І відтіль, мій братіку, сами не йдуть,
 І відтіль, мій братіку, писемичок не шлють,
 І мій братіку, і мій ріднесенький.
 І прибувай жи, прилітай жи і мене до себе забирай.
 І я жи буду, мій братіку, тебе дожидать,
 І я ж буду, мій братіку, тебе виглядати,
 І я ж буду, мій братіку ріднесенький, віконечка одчиняти,
 І я ж буду, мій братіку-голубчику, тебе в гостоньки дожидати.
 І мій братіку голубчику,
 І мій братіку ріднесенький,
 І мій братіку, голубе сизокрилий!
 І я ж буду, мій братіку, дожидати,
 Буду ж виглядати, кватирочки одчиняти,
 Постелі буду ж, братіку, для тебе жи слати.
 Та буду жи, мій баратіку, в гостоньки дожидати,
 (Бо) сьогодні сонечко зійде,
 А завтра, братіку, друге буде,
 Тебе, братіку, повік же не буде.

Зап., можливо, Т. Онопа або В. Харків від Ївги Христенко, на хуторі Костів (нині село 
Валківського р-ну Харківської обл.) у 1930-х рр.

ІМФЕ, ф. 6-4, од. зб. 194, арк. 79–80. Перші 16 рядочків — текст під нотами. Розшифров-
ка — Т. Онопа, В. Харків, М. Гайдай. Подано разом із думами і псальмами під назвою «Голосіння». 

284. Голосіння за братом
 І мій братику, і мій ріднесенький,
 І мій братіку, голубе сизокри(лий)!
 І відкіля тебе дожидати?
 І мій братіку, і мій ріднесенький,
 І мій братіку, голубе сизокри(лий)!
 І відкіля тебе виглядати і відкіля тебе дожидати:
 Чи з далекого краю, чи з зеленого гаю.
 І мій братіку, і мій ріднесенький,
 Прибувай же, прилітай же, мене до себе забірай.
 І я ж уже, мій братіку, нагорювалася,
 І я уже, мій братіку, на білому світі наскиталася.
 І мій братіку, і мій голубчику.

Зап., можливо, Т. Онопа або В. Харків від Ївги Христенко, на хуторі Костів (нині село) 
Валківського р-ну Харківської обл. у1930-х рр.

ІМФЕ, ф. 6-4, од. зб. 194, арк. 81. Подано разом із думами і псальмами під назвою «Голосіння». 
Це, очевидно, повторний запис, оскільки в лівому верхньому кутку зазначено: «Вал[ик] № 125», а 
на попередньому записі в лівому верхньому кутку зазначено: «Вал[ик] № 124».
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Запис Володимира Харкова на Донеччині, 1935 р.
285. Голосіння за матір’ю

 Ой моя ненько, та моя же рідненька,
 Та коли ж я тебе, моя ненько, дождуся й у гості?
 Та відкіля ж мені тебе, моя ненько, тепер і виглядати:
 Та й чи з зеленого гаю, ой чи з зеленого краю?
 Та коли ж ти до мене, моя ненько, прийдеш тепера й у гості?
 Та тоді ж ти до мене прийдеш у гості, як виросте трава на помості!
 Та росла’-ро’сла зеленая травка та стала й посихати…
 Посихати…
 Та й ждала’-жда’ла та й дочка матір, та стала й сама й умирати…
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Зап. на фонограф В. Харків від Марфи Степанівни Сиченко в с. Олександрівка Ворошиловградсь-
кого р-ну Донецької обл. у1935 р.

ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 95, арк. 2. Подано віршем разом із нотами під назвою: «Ой моя ненько 
(голосіння)». На арк. 4 чорновий запис із правками. Подаємо за точнішим чистовим записом.

Запис Івана Гурина, 1930-ті рр.
286. Голосіння за матір’ю

Ой мойа’ не’н′ко, ой мойа рідне’н′ка,
Куди’ ж ти вир’ажа’йес:42 ′а,
Ой куди ж ти собира’йес:а,
Йако’йі ти собі хати забажа’ла,
І смутна, неви’дна й невесе’ла.
Та туди н’і вітеир неи заві’йе,
Та ні со’ниечко не приігрі’йе,
І солове’йко неи зашчебе’чие,
Ні зозу’лі неи закоуйу’т′.
Відкіл′а’ вас вигл’ада’ти,
Відкіл′а’ вас і стіча’ти,
Чи з глибо’койі доли’ни,
Чи з дале’койі моги’ли,
Чи з глибо’кого йа’ру?
Коли ви в/у го’с′ті при’йдетие,
Чи Різ′дз′в(′)а’них св(′)ат

Чи Виликодних св(′)ат.
Ой сте(и)жки’ позароста’йут.
Та буду сте(и)жки проміта’ти,
Воро’та відчін′а’ти,
Столи застил′а’ти
Та вас у го’с′т′і дожида’ти,
А ви неи йде’те, ні пеис′ма’ неи шле’те.
Вам, не’н′ко, пост’іл′ біле’н′ка,
А мін′і нічка теимне’н′ка
Та вам нен′ко соро’чка заши’та,
А мін’і, не’н′ко, голоўка наби’та.
Та хто ж мене’ бу’де пригорта’ти,
Та хто ж мене’ буде пита’ти.
Та хто ж мене’ буде пита’ти,
Чи йа найі’лас′, чи йа напилас′,
Чи йа в/убулас′, чи йа од’яглас′.

Зап. Іван Гурин від Люби Кравченкової, 1917 р.н. (15 років), у с. Мала Перещепина Ново-
Санджарівського р-ну на Полтавщині 14 квітня 1932 р. 

ІМФЕ, ф. 1-4, од. зб. 305, арк. 3–4. Текст має назву «1. Як плачуть». Поданий після невеликої 
розвідки І. Гурина «Голосіння», підготовленої для «Етнографічного вісника» або «Бюлетеня 
Етнографічної комісії» (11.07.1933 р.).

Записи учнів Івана Гурина на Полтавщині, 1938 р.
287. Голосіння за братом

О мій братіку рідненький!
Та куди ти покидаєш мене?
Я без тебе й минутки не проживу.
О коли ж ти до мене в гості прийдеш?
Чи місяцем, чи зорею, чи ясним сонечком.

Встань, мій любий братіку,
Подивись на нас усих.
Чи ти так розсердився,
Що йдеш у домовину,
Не хочеш і встати до нас.

Зап. Онищенко Любов Михайлівна, учениця полтавської школи у с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 29 зв.–30. Текст подано під № 87 із назвою «Сестра тужить 

над братом» разом із дев’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

42 В оригіналі довгота м’якого с позначена горизонтальною рисочкою над буквою.

)
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288. Голосіння за братом
 О братіку!
 Мій голубчику сивесенький,
 Мій краснесенький!
 Ой навіщо ти мене покидаєш?
 О куди ти поринаєш?
Зап. Пиносенко Одарка Петрівна, учениця попівської школи у с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 33 зв. Текст подано під назвою «Тужіння над мерцем» разом із 

дев’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

289. Голосіння за сестрою
 О моя сестричко!
 О моя голубочко!
 О куди ти полинула?
 Та туди зузулі не кують,
 Та туди й соловейки не щебечуть,
 Та туди письом не передають.
Зап. Нагірна Мелашка Федотівна, учениця попівської школи в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 33 зв. Текст подано під назвою «Над мерцем» разом із дев’ятьма 

голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

290. Голосіння за чоловіком
 О мій голубчику молодесенький!
 О куди ти й убираєшся,
 А яку ти собі хатку построїв смутну й невеселу.
 Туди й сонечко не сяє,
 Й соловейко не щебече,
 І зозуля не кує.
Зап. Явдоха Малювана, учениця попівської школи в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 37 зв. Текст подано під назвою «Тужіння над мерцем. Жінка 

плачеть за чоловіком» разом із дев’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записа-
ний у рядок. 

291. Голосіння за чоловіком
 О Боже ж мій, голубчику!
 Нащо ти мене покидаєш,
 А чужі й не покидають.
Зап. Примика Антоніна, учениця попівської школи в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 37 зв. Текст подано без назви з іншими голосіннями та іншими 

фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

292. Голосіння за братом
 О Боже мій, о ратуйти!
 О мій же братіку,
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 О мій же голубчику!
 Та куди ж ти вилітаєш, Грицю?
 О мій голубчику,
 А Боже мій! Ой Грицю!
Зап. Перепелиця Орися Гордіївна, учениця попівської школи в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 27 зв. Текст подано під назвою «Тужіння над мерцем» разом із 

дев’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

293. Голосіння за сином
О мій синочку, о моє голубяточко!
Та куди ж ти йдеш,
Там же й соловейко не щебече
Та ні зузуля не кує.

Та чужі граються,
А ти лежиш, ні слова не промовиш,
Та я ж тебе ніколи не побачу.

 
Зап. Кульбака Оксана Григорівна, учениця попівської школи в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 27 зв.–28. Текст подано без назви безпосередньо під голосінням 

за братом, разом із дев’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

294. Голосіння
О куди ж ти підеш,
Та куди ж ти й полинеш?
О чого ж ти захотіла собі хатку

Та смутну й невеселу.
Та там і соловейко не щебече,
Там і зозуля не кує.

Зап. Бровкова Ганна Семенівна, учениця попівської школи від Ганни Ахтимонівни Моровцевої, 
1878 р.н., в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 

ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 28. Текст подано під назвою «Тужіння над мерцем» разом із 
дев’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

295. Голосіння за чоловіком
 О куди ж ти й пішов,
 О навіщо ж ти покинув мене,
 Он чоловіки їдуть орати, а ти спочиваєш.
Зап. Бровкова Ганна Семенівна, учениця попівської школи від Ганни Ахтимонівни Моровцевої, 

1878 р.н. в с. Попівка на Полтавщині 1938 р. 
ІМФЕ, ф. 8-7, од. зб. 653, арк. 28. Текст подано без назви разом із дев’ятьма голосіннями та 

іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

Записи Тимофія Онопи, 1940 р.

296. Голосіння за донькою

 Ой моя й донечко, да моя й голубочко!
 Та коли ти до мене й у гості зайдеш.
 Та не приходь на Різдво, бо тебе сніг занесе,
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 Та не приходь на Великдень, бо тебе во’ди занесуть,
 Та прийди на Святу неділю, як пташки защебечуть та соловейко заспіва…
 Та чого ти од мене одділилась та в землю пробилась,
 Та яку ж ти собі хатоньку знайшла,
 Та смутну й невеселую,
 Та туди сонечко не загріє і вітерочок не завіє.
 І яка ж то я мати, що не вміла свою доню врятувати. Ох-х-х!
Зап. Онопа Т. Ф., від, Савицької Гільди Іллінішни, артистки Київської естради, 1898 р. н., у 

театрі в Станіславові (нині Івано-Франківськ), 27 січня 1940 р.
ІМФЕ, ф. 8-4, од. зб. 410, арк. 10. Текст поданий віршем під назвою «Ой причитувала; Ой го-

лосила!» разом із ще одним голосінням та іншими фольклорними жанрами. Після тексту в паспорті 
коментар: с. Грицівка (куток Крупівка) на Полтавщині (нині Талалаївського р-ну Чернігівської 
обл.) «Чула від баби Палажки, що голосила над своєю дочкою Химкою» (арк. 10). Запис здійснено 
на Галичині, проте це текст наддніпрянської голосильної традиції, про що свідчить, зокрема, мотив 
застереження померлого перед приходом в гості на Різдво, бо «сніг занесе».

297. Пародійне голосіння за чоловіком
 Та мій чоловіче, та мій голубчику,
 Та якби ти помер торік, то оде минув би рік (хлипає).
 Та мій чоловіче, та мій соколику,
 Та ти ж мене так любив, що всі миски на мені побив (хлипає).
 Та мій чоловіче, та моя ясочка,
 Нагнулась, ніби плачу, — вийду з хати — ніби скачу (хлипає).
 Та мій чоловіче, та мій приятелю,
 Ой спасибі Сусу-царю, — вже мій милий на цвинтарю (хлипає).
 Та я ж його поховала і ніжками притоптала,
 Лежи, дурню, в ямі тут — і тобі настав капут.
 Та мій чоловіче, та мій друже дорогий,
 Як забрали біду з хати, — тепер можна погуляти (плаче).
Зап. Онопа Т. Ф., від, Савицької Гільди Іллінішни, артистки Київської естради, 1898 р. н., у 

театрі в Станіславові (нині Івано-Франківськ), 27 січня 1940 р.
ІМФЕ, ф. 8-4, од. зб. 410, арк. 11. Текст поданий віршем під назвою «Голосіння (по померло-

му чоловікові)» разом з іще одинм голосінням та іншими фольклорними жанрами. 

Записи Михайла Гайдая, 1945 р.
298. Голосіння за донькою
 Ой мої ж діточки та мої ж квітоньки!
 Та як я ж вас ростила й доглядала та в одну ж минуточку потеря(ла)…

Ой Боже ж мій!
Ой горенько!
Ой моя ж донечко, ой моя ж зірочко,
Та моя пташечко сизокрилочко!

Та куди ж ти їдеш, моя донечко,
Та куди ж заходиш, моє й сонечко,
Та відкіль тебе й виглядати,
Та коли ж тебе й дожида(ти).
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Зап. М. Гайдай на фонограф від Галини Семенівни Сухобрус, 1912 р.н., у с. Піски Козелецького 
р-ну Полтавської обл. у 1945 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 12, арк. 33–33 зв. Текст під нотами. Подано разом з іншими фольклор-
ними жанрами під назвою «Голосіння». 
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299. Голосіння за сином

 Ой сину мій, синочку, та моя дитиночко…
 Ти моя й порадонька, ти ж моя розрадонька!
 Та куди ж ти відїзжаєш,
 Та кому ж мене й припоручаєш?
 Ой хто ж мене й буде доглядати,
 Ой хто ж мене буде й утішати?
 Ой Боже ж мій, ой людочки!
 Ой мої діточки, та мої квітоньки!
 Ой мій синочку, мій соколочку!
 Та куди ж тобі й привіт слати,
 Та коли тебе й додомоньку ждат(и).
Зап. М. Гайдай на фонограф від Галини Семенівни Сухобрус, 1912 р.н., у с. Піски Козелецького 

р-ну Полтавської обл. у 1945 р.
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ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 12, арк. 34–34 зв. Текст під нотами. Подано разом з іншими фольклор-
ними жанрами під назвою у змісті «Голосіння до сина, якого німці погнали на каторгу». Коментар 
записувача: «За плачем голосіння не скінчила» (арк. 5). Безпосередньо над текстом заголовок «Ой, 
сину мій любий (Народне голосіння)».

Записи Тетяни Федоренко на Полтавщині, 1950-ті рр.

300. Голосіння за донькою
 Та моя дочечко, моя квіточка!
 Як я ж тебе розстила, 
 Я тебе кохала,
 Я ж думала, дочко, і заміж оддать,
 А ти ж мене покидаєш, стару безздоровну,
 І нащо мені, старій, тепер жити,
 Для кого і для чого я житиму,
 Та лучче б я тебе замінила, а ти б жила.
 Та я ж тобою і не надивилась, і не налюбувалась,
 Та куди ж я не піду — та вже своєї дочечки не знайду.
 Як піду я вуличками, а чужі матері з діточками,
 А Боже, мені, Боже, де ж міні тебе і де знайти,
 І завіщо тебе купить,
 Та туди ж і сонце не гріє, і вітер не віє,
 А туди ж і пісьом не шлють,
 І відтіль не получають,
 Та туди й зозуля не кує,
 І соловейко не щебече.
 Та скажи ж мені, моя дитино,
 Коли тебе й у гості виглядать:
 Чі раннею весною, чі пізнёю зімою?
 Весною стежечки позаростають,
 А зімою снігом позаміта.
 Та скажи ж мені, моя дитино,
 Коли тебе у гості виглядать?
 Та я ж буду стежечки промітать,
 А зімою доріжки прокидать,
 А тебе все в гості виглядать.
 Та прийди ж до мене і мене забири з собою,
 Я вже без тебе нажилася і нагорювалася,
 І мені без тебе на світі жить…

Зап. Тетяна Федоренко у с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. у 1950-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 13–13 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Мати плаче за 

дочкою» разом з іншими голосіннями, зібраними І. Гурином і його учнями і повторно надісланими 
в ІМФЕ. Інші записи І. Гурина зберігаються в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278.
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301. Голосіння за матір’ю

Та моя й мамочко, та моя й зозулечко!
Та моя й ненько, моя й рідненька!
Та нащо ж ви мене покинули,
Та нащо ж ви мене осиротили?
Та встаньте, моя мамочку, 
  та розпорядіться мною,
Та чого ж ви не схотіли зі мною жить,
Та моя й мамочко!
Та ви ж знаєте, що сиротам важко жить,
Скільки і кому я не годитиму,
І скажуть, що сирота, ледащо,
Та нащо ж мені горе таке,

І як мені його пережить.
Та забиріть мене, моя мамочко, 
   і мене до себе,
Щоб я тут не горювала і не спотикалась,
І чужі люди рук мною не потирали,
Та моя й мамочко, і моя правдочко,
Та моя й ріднесенька!
Та моя й мамочка золотесенька!
Та де ж я буду вас шукать,
Та в кого правдоньки питать.
Та чужі люди не скажуть,
А тільки осміють і скажуть сирота, ледащо.

Зап. Тетяна Федоренко у с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. у 1950-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 14–14 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Дочка плаче за 

матір’ю» разом з іншими голосіннями, зібраними І. Гурином і його учнями і повторно надісланими 
в ІМФЕ. Інші записи І. Гурина зберігаються в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278.

302. Голосіння за батьком
 Мій таточку, та мій ріднесенький,
 Та мій таточку золотесенькій!
 Та нащо ж ви мене покинули,
 Та нащо ж ви мене осиротили?
 Та встаньте ж, мої таточку, подивіться, як я тут горюю!
 Та я вже й горювалася і настикалася,
 Та Боже, Боже, Боже мій!
 Та нащо ж ти в мене таточка відібрав,
 І нащо ж ти мене так наказав,
 Та чим же я в тебе прогнівила…
Зап. Тетяна Федоренко у с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. у 1950-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 14 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Дочка плаче за 

батьком» разом з іншими голосіннями, зібраними І. Гурином і його учнями і повторно надісланими 
в ІМФЕ.

303. Голосіння за братом
 Та мій братіку, та мій соколику!
 Та чого ж ти так зарані од нас ідеш і нас покидаєш?
 Та тобі ж тільки жить і світа купить,
 Та чим я тобі, братіку, не догодила,
 Що ти на мене такий гнів положив і не говориш до мене,
 Та скільки я не говорю, а ти не обзиваєшся.
 Чі ти на мене так сердишся,
 Чі в тебе так дуженько болить?
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 Та промов до мене хоч одно слово,
 І тому я рада буду,
 І то мені полегшає.
 І мій братіку, моя й порада,
 Мій братіку, порада зотота.
Зап. Тетяна Федоренко у с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. у 1950-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 15. Текст поданий у рядок під назвою «Сестра плаче за 

братом» разом з іншими голосіннями, зібраними І. Гурином і його учнями і повторно надісланими 
в ІМФЕ.

304. Голосіння за сином
Та мій синочку, та мій голубчику!
Та нащо ж ти мене покидаєш, стару безталанну?
Та тобі ж тільки жить і світа купить,
Ти розцвів, як той цвіточок, і вже і зівяв.

Та мої й діти, мої й квіти,
Нащо ж ви так зарані в’янете,

Та я ж вас ростила, 
Та я ж вас кохала, а ви в’янете.

Зап. Тетяна Федоренко у с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. у 1950-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 15 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Мати плаче за 

сином» разом з іншими голосіннями, зібраними І. Гурином і його учнями і повторно надісланими 
в ІМФЕ.

305. Пародійне голосіння за тещею
  Теща моя, теща, а жінчина мати,
  Та ви ж, було, їсте, а мені не дасте,
  Теща ж моя, теща, а жінчина мати,
  Ви ж, було, поїсте, а мені с-під лави вчорашнього борщю дасте.
  Теща моя, теща, а жінчина мати,
  Ви ж, було, варенички з сиром поїсте, а мені сироватки дасте.
Ну годі плакать, бо це не звидеш, а тільки людей розжинеш.
Зап. Тетяна Федоренко у с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. у 1950-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 16. Текст поданий у рядок під назвою «Зять плаче за тещею» 

разом з іншими голосіннями, зібраними І. Гурином і його учнями і повторно надісланими в ІМФЕ.

Записи Івана Гурина, 1950-ті рр.

306. Голосіння за матір’ю 
Ой ма’мо, ой рідна!
Ой нашчо ж ви нас покида’йете?
Ой відкіл′а ж вас вигл′ад’ати,
З йакого ж кра’йу,
Чи з дале’кого кра’йу,

Чи з глибо’кого йа’ру,
Та туди ж і зозу’лен′ка не закуйе
Та й соловейко не зашчебе’че.
Ой мамо рідна,
Нашчо ж ви нас покида’йете.
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Зап. Іван Гурин від Тетяни Жениленкової, 15 років, у с. Мала Перещепина Ново-Санджарівського 
р-ну на Полтавщині 14 квітня 1932 р. 

ІМФЕ, ф. 1-4, од. зб. 305, арк. 5. Текст має назву «2. Як голосять як хто умре». Записаний 
після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння», підготовленої для «Етнографічного вісника» або 
«Бюлетеня Етнографічної комісії» (11.07.1933 р.).

307. Голосіння за матір’ю
Ой матінко моя рідна!
Нащо ти мене сиріткою кидаєш?
Та звідки ж я тебе буду виглядати,
Чи з гори, чи з долини,
Чи з високої могили?
Там де сонечко сходить,
Там же моя матінка ходить,
Там де сонечко спочиває,
Там же моя матінка походжає.
Ой моя матінко, моя ріднісінька!

Уже ж позаростали стежки-доріжки,
Де походили твої ніжки.
Та якби ж ті були купці,
Що продавали отці,
Та я б грошей заробила,
Та собі отця купила,
Та якби ж ті були крамарі,
Що продавали матері,
То я б грошей заробила,
Та собі матінку купила.

Зап. Іван Гурин від Марочко Надії у с. Сингаївка Шполянського р-ну Черкаської обл. 14 квітня 
1958 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 52. Текст має назву «Сумна похоронна пісня». Записаний 
після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51) разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. Це ж голосіння пере-
писане ще раз під назвою «Пісня сумна похоронна»: ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 8.

308. Голосіння за матір’ю
Ой мамо, моя голубонько,
Навіщо ти нас покидаєш,
Та чого ж ти на нас обідилась,
Та чим же ми тобі не вгодили,
Чого ж ти хату нашу зробила 
  сумну та невеселу,

Та чого ти собі таку хату вибрала.
Та в яку ти дорогу збираєшся,
Звідкіля я тебе виглядатиму,
Та хто ж мене, моя мамо, потішить 
   та порадить,
Я ж з тобою не наговорилася.

Зап. учні Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської обл. 
19 серпня 1957 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 53. Текст записаний у рядок, подано під № 1 разом з іншими 
восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після невеликої 
розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), 
разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінності 
у записі: збіраєшся (7 рядок).

309. Голосіння за батьком
 О тату, мій голубчику,
 Що ж це ти задумав,
 Та куди ж ти зібрався,
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 Та хто ж у нас розпорядится так, як ти розпоряджався?
 Яку ж ти собі вибрав хату сумну та невиселу,
 Та в неї ж ніколи ні сонечко не зігріє, ні вітер не завіє.
 Таточку, мій голубчику,
 Звідкіля ми тебе виглядатимемо,
 Хто ж тебе заманив у таку доро’гу сумну та невиселу,
 З ким я буду так радитись, як з тобою радилась.
Зап. учні Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської обл. 

19 серпня 1957 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 53. Текст записаний у рядок, подано під № 2 разом з іншими 

восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після невеликої 
розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), 
разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінності 
у записі: розпорядиться (4 рядок); невиселу (5, 9 рядок); дорогу (9 рядок).

310. Голосіння за чоловіком
 Чоловіче мій, соколику,
 Куди ж це ти, моя порадонько, збіраєшся,
 Та навіщо ж ти кидаєш своїх діточок дрібненьких,
 Та хто ж їх доглядатиме,
 Та одягатиме,
 Та зароблятиме.
 Мій орлику, мій соколику,
 Звідкіля тебе виглядати та що тобі приготувати.
 Чого ж ти зробив нашу хату сумну та невеселу.
 Устань же ти, розпорядись,
 Та порадь нас, що нам далі робити.
 Чого ж ти мовчиш та не говориш до мене
 Та до своїх діточок маленьких.
Зап. учні Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської обл. 

19 серпня 1957 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 53–53 зв. Текст записаний у рядок, подано під № 3 разом 

з іншими восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після 
невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінностей 
у записі не виявлено.

311. Голосіння за донькою
 Доничко моя, зозуленько,
 Навіщо ти нас покидаєш,
 Чого ти на нас обідилась,
 Ким я буду тішитись, так як я тобою тішилась.
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 Устань та подивись, скільки до тебе прийшло дружок та боярів 
     виряжати тебе в таку сумну дорогу.
 Пташечко моя сизокрила, зозуленько моя! 
 Звідкіля тебе виглядати?
 Я ж с тобою, моя голубонько, не наговорилась.
 Устань же, моя пташечко, та порадуй нас старих.
Зап. учні Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської обл. 

19 серпня 1957 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 53 зв. Текст записаний у рядок, подано під № 4 разом з 

іншими восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після 
невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінностей 
у записі не виявлено.

312. Голосіння за сином
Синочку мій, голубе сизий,
Навіщо ти нас покидаєш та сиротиш,
Куди ж це збираєшся в таку дорогу.
Звідкіля тебе виглядати,

Та коли ж я тебе побачу?
Ой синочку мій, голубчику,
Та коли ж тебе виглядати додому.
 

  Нащо ж ти, синочку, зробив нашу хату сумну та невеселу.
  Устань, подивися, cкільки до тебе прийшло товаришів,
  Та всі вони сумні та невеселі.

Зап. учениця Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської 
обл. 19 серпня 1957 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 53 зв.–54. Текст записаний у рядок, подано під № 5 разом 
з іншими восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після 
невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінностей 
у записі не виявлено.

313. Голосіння за свахою
 Свашечко, моя голубонько, чого ти нас обидила так,
 Хто тебе обідив і оскорбив,
 Що ти задумала собі таку дорогу та хату сумну та невиселу.
 Я ж до тебе, моя свашечко, було, як прийду,
 То ти ж мене завжди порадиш і потішиш.
 Та я ж з тобою, моя свашечко, не наговорилась.
 Нащо ж ти покинула своїх діточок дрібних.
 На кого ж ти кидаєш своїх сиріт?
 Устань, подивися, як вони за тобою, моя свашечко, побиваються.
 Відкіля ж тебе, моя голубко, виглядати, з яких доріг і з яких кінців?
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Зап. учениця Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської 
обл. 19 серпня 1957 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 54. Текст записаний у рядок, подано № 6 разом з іншими 
восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після невеликої 
розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), 
разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінності 
у записі: Чого ти на нас обидилась так (2 рядок).

314. Голосіння за онукою
 Онучко моя сизокрила,
 Нащо ти нас покидаєш,
 Ти ж ще зовсім молоденька і не нажилась.
 Нащо ти посиротила своїх батьків та сестричок і братиків.
 Устань та подивися ж на свою хату сумну та невеселу,
 У неї ніколи ні вітер не завіє, ні сонечко не загріє.
 Ти ж покидаєш назавжди свою маму і тата.
Зап. учениця Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської 

обл. 19 серпня 1957 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 54–54 зв. Текст записаний у рядок, подано під № 7 разом 

з іншими восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після 
невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінності 
у записі: молодесенька і не нажилась на світі (3 рядок); подивися на (5 рядок).

315. Голосіння за бабою
Бабусю моя ріднесенька,
Нащо ви нас покидаєте, 
Чого ви на нас обідились?
Хто ж мене так порадить, як ви 
   радили всім,

Хто ж мене навчатиме, як ви 
   навчали?
Бабусю моя ріднесенька,
Устань та подивися на мене,
Та потіш мене.

Зап. учениця Івана Гурина від Олійник Надії у с. Шевченковому Вільшанського р-ну Черкаської 
обл. 19 серпня 1957 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 54 зв. Текст записаний у рядок, подано під № 8 разом з 
іншими восьма текстами голосінь. Усі тексти мають спільну назву «Голосіння». Подано після 
невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 46. Відмінностей 
у записі не виявлено.

316. Голосіння за матір’ю 
 Моя мамочко ріднесенька,
 Нащо ж ви мене покидаєте — 
 На горювання та на скитання.
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 Я ж уже й наскиталась,
 Я і нагорювалась по чужих краях, в далеких сторонах.
 Прийміть і мене з собою,
 Щоб я й не спотикалась по чужих краях.
 Хоч би я була ще з вами хоч з годочок прожила.
 Кому ж я своє горе розкажу та в кого ж я поради спитаю?
 Та ніхто ж мене вже так і не порадить, так як ви.
 Мамочко моя, пораднице моя,
 Хто ж тепер мене буде пиримінять,
 Та хто ж мене буде тепер питать — 
 Чі наморилась, чі наробилась.
 Та коли в гості приїдеш?
 Та я ж часто приходила і приїжджала до вас в госці.
 Якої невеселої хати ви забажали,
 Що вітер не завіє і сонечко не загріє.
 Устаньте, моя мамочко,
 Порадьте, як мені без вас проживати.
 Матінко ж моя, голубонько ж моя, де ж мені вас взяти, 
 А мені ж ні заслужити, ні купити, утінко моя.
 Коли ж мині в госці до себе ждать:
 Чі од Миколи, чі ніколи.
 Мамочко, рибонько ж моя,
 Коли ж мині для вас столи застиляти,
 Відкіля ж мині вас виглядати,
 Чі з далекої долини,
 Чі з високої могили?
 Моя мамочко, моя ж голубочко,
 Та я ж вийду на дорогу та буду вас виглядати та прислухацця,
 Чі не йде моя мамочка до нас в госці.
 А мій братіку! Стрічай та впізнавай свою матінку,
 А як не взнаєш, так людей спитаєш.
 Та хто ж вам там, моя мамочко,
 Постілоньку перестилати буде, так як я вам перестелала.
 Моя матінко ріднесенька та ж мамочко старесенька,
 Моя порадонько дорогесенька,
 На що ж ви мене покидаєте,
 Кому ви мене поручаєте — 
 Чі братіку, чі сестриці,
 Чі чужій чужині, чі родині своїй?
 Та буде мене по горах, і по долинах, і по всіх Українах,
 Та куди я не піду, то я свою мамочку не знайду.
Зап. Іван Гурин від Купки Олени Софронівни у с. Черевки Комишнянського р-ну Полтавської обл. 

1 березня 1951 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 55–56 зв. Текст записаний у рядок. Має назву «Голосіння 

похоронне дочки за матір’ю». Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове 
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явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними 
учнями Івана Гурина. Наприкінці запису після паспортизації рукою І. Гурина дописано: «Запис цей 
уже є у Вашому Інституті, я надсилав його раніше. І. Г».

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 44–45. 
Відмінностей у записі не виявлено.

317. Голосіння за матір’ю
 Ой спасибі сусідам, що й переказали,
 Що вже наша ненька в больниці лежала.
 Ой бігла я, бігла та й не оддихала,
 Думала, що неньку живую застану.
 Добігла до двору — вже й стружки стружать.
 Добігла до хати — вже й сестриці тужать.
 Убігла у хату, добігла до столу,
 Підняла я килим та й заголосила.
 Ой чого ж ти, ненько, та й не говориш,
 До сирої землі головоньку клониш.
 Приїхали малярі з чужої сторонки,
 Змалювали неньку на білій стіні.
 Змалювали очі, ще й чорнії брови,
 Та не змалювали тихої розмови.
 Ой кому ж ти, ненько, добро покидаєш — 
 Чи дядькові, чи тітці, чи розовій квітці?
 А дядько і тітка із скоса погляне,
 А розова43 квітка на сонці зів’яне.
Зап. учні Івана Гурина від Боженко Олени Іванівни у с. Яроші Глобинського р-ну Полтавської обл. 

10 липня 1950 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 57. Текст записаний у рядок, має назву «Голосіння по матері», 

за ритмікою схожий на похоронну пісню, все ж подаємо його у нашому збірнику, оскільки відомі 
записи римованих голосінь. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове яви-
ще», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учня-
ми Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 41. Відмінностей 
у записі не виявлено. Рукою І. Гурина дописано: «10 VII. 1950 р. Записав Ів. Гурин».

318. Голосіння за матір’ю
 Ненько наша та голубочко!
 Нащо нас ти та кидаєш?
 У далекий Божий світ та відходиш.
 На кого ж покидаєш свою дитину,
 До кого ж я тепер прихилюсь,
 Від кого порадоньки діждуся?
 Хто ж мене тепер буде одягати та на путь наставляти.

43 Виправлено на рожева.
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 Та не буде ж тепер порядку ані в хаті, ані на подвір’ї.
 Куди не йтиму — та твій слід уздріну.
 За що не візьмусь — та твою працю оплачу.
 Гірко ж мені буде без тебе.
 Устань, ненько, поглянь, як твоє дитя плаче,
 Як пташечка підбита побивається.
 Ненько моя, зозуленько, ненько моя, голубонько,
 Нащо ж мене покидаєш44,
 Що ж я робитиму без тебе.
Зап. учні Івана Гурина від Шульженко Марії Степанівни у с. Козацькому Звенигородського р-ну 

Черкаської обл. 10 жовтня 1958 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 58. Текст записаний віршем, має назву «Голосіння за матінкою 

дочки». Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 
15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. У 
паспорті тексту рукою І. Гурина дописано «Голосіння баби Улити». Про бабу Улиту І. Гурин згадав 
у зазначеній розвідці: «На Україні нема професійних плакальниць, плачуть лише рідні за рідними. 
Лише одну жінку на всій Україні — бабу Улиту з с. Козацького на Черкащині — ми знаємо, що вона 
голосить не лише за рідними, але й за знайомими, своїми односельцями» (арк. 50 зв.–51).

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 40. Відмінностей 
у записі не виявлено. Рукою І. Гурина дописано: «в с. Козацькому Черкаської обл. записав І. Гурин».

319. Голосіння за батьком
Ой умер батько наш і покинув нас.
Сиротою наша мати зосталася.
Звідки ж тебе виглядати,
Та кого про тебе питати?

Нащо тобі така хата смутна, невесела.
Туди вітер не завіє і сонечко не пригріє.
Ой встань, таточку, подивись на нас,
На кого ж ти нас покидаєш?

Зап. Іван Гурин від Бомко Любові Яківни у с. Бурти Шполянського р-ну Черкаської обл. 10 червня 
1957 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 59. Текст записаний віршем, має назву «Похоронна пісня». 
Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 
1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

320. Голосіння за чоловіком

44 Виправлено на покидає.

Ой хазяїне, мій пораднику,
На кого ти мене покидаєш,
І кому ж ти мене вручаєш,
Чи синові, чи дочці,
Чи близькій сусідці.
Яку ж ти хату забажав темну 
   та невеселу,

Що туди вітер не повіє,
А сонечко не пригріє,
А слова не дійдуть,
А сльози не дотечуть.
Хазяїне, орле мій, нащо ти так 
  зарані мене покидаєш
І нічим не розпорядивсь…

Зап. учні Івана Гурина від Шабатин Анастасії у с. Козацьке Звенигородського р-ну Черкаської 
обл. 20 березня 1955 р. 
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ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 60. Того ж дня від Шабатин Анастасії записане також 
голосіння за сестрою. Обидва тексти подано під назвою «Похоронні голосіння». Подано після 
невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 37. Відмінності 
у записі: розпорядився (12 рядок). Рукою І. Гурина дописано: «Подав І. Гурин».

321. Голосіння за сестрою
Ой сестричко моя, голубко,
Сестричко моя, зозулько.
Чи тобі життя надоїло,
Чи ти на нас розсердилась,
Що ти зарані нас покидаєш 
  і від нас відходиш?
Чим ми тебе обідили так здорово,
Що ти на нас розгнівалась,
Як не могла сама сказать,
То було б хоч листочка написати.

Ой ненько наша, голубко,
Устрічай свою дочку та промітай 
  її доріжку.
І нащо ти її так зарані забрала від нас,
Вона ж в нас була як хазяйка,
Вона ж нами розпоряджалась,
А тепер ми остались, як горох 
 при долині: хто йде, той скубе,
Хто хоче, той накидається,
І нема кому оступитися.

Зап. учні Івана Гурина від Шабатин Анастасії у с. Козацьке Звенигородського р-ну Черкаської 
обл. 20 березня 1955 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 61–61 зв. Текст записаний віршем, без назви. Того ж дня 
від Шабатин Анастасії записане також голосіння за чоловіком. Обидва тексти подано під назвою 
«Похоронні голосіння». Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», 
підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями 
Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 39–39 зв. 
Відмінностей у записі не виявлено. 

322. Голосіння за матір’ю
Ой матінко моя рідная,
Коли ти до нас у гості прийдеш,
Чи на Різдво, чи на Великодень,
Чи на Святую неділю.
На Різдво стежки позамітають,
А на Великодень води позаливають,
А на Святую неділеньку стежки 
        травою позаростають.

Матінко моя рідная!
На кого ж ти мене покинула,
До кого ж я прихилюся?
Одна стіна — глуха,
Друга стіна — німа,
Третя стіна — холодная,
А лягаю спать голодная.

Зап. Ракоїд Надія у с. Голяки Канівського р-ну Черкаської обл., 1 липня 1958 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 59. Текст поданий віршем під назвою «Похоронні голосіння» 

разом з іншими голосіннями. Після тексту рукою І. Гурина записано: «Подав І. Гурин».

323. Голосіння за матір’ю
 Та моя ти матінко, моя голубочко!
 Та навіщо ви мене покинули таку молоду та нещасну,
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 Та хіба ви знаєте, як на світі сироті жить,
 Та всім людям треба годить.
 Та моя й матінко рідненька,
 Та забери мене з собою,
 Не оставляй мене, сироти.
 Та мій тато ріднесенький,
 Та навіщо ви матінку забираєте, а мене сирітку оставляєте?
 Та моя матінко, то зійдіться з батечком близенько,
 Та передайте привіт від мене низенько,
 Та розкажіть про себе, та не забувайте й про мене.
 Моя матінко рідненька,
 Та чи ви перед Богом нагрішили, чи перед людьми,
 Що ви молодими у землю лягли,
 Та туди й вітер не віє,
 І сонечко не гріє,
 І зозуля не кує,
 І соловейко не співає.
Зап. у с. Чорнухи Чорнухинського р-ну Полтавської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 62–62 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Похоронні 

голосіння» разом з іншими голосіннями. Після тексту рукою І. Гурина записано: «На прохання 
І. І. Гурина».

Це ж голосіння подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 63–63 зв.

324. Голосіння за сином
 Ой сину, мій сину, моя ти дитино!
 Та навіщо ж ти мене покинув,
 Та навіщо ж ти мене так розгнівив,
 Та нащо ж ти забажав собі такої хати смутної та невеселої.
 Та в ту хату не чуть, як соловейко щебече і як зозулі кують.
 Та туди і сонце не світить, і вітер не віє.
 Та коли тебе звідтіль і виглядать, та з якого й краю.
 Та як мені без тебе жить, та як і горювать.
 Та ти ж, сину, молодий та зелений,
 Та чого ж ти так рано пішов од мене?
 Прощай, сину, на останній дорозі коло твоєї смутної хати,
 Більш мені тебе не бачити.
Зап. Глушок Ліда в с. Валява Городищенського р-ну Черкаської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 62–62 зв. Текст поданий віршем під назвою «Похоронні 

голосіння» разом з іншими голосіннями. 

325. Голосіння за батьком
 Ох таточку наш ріднесенький,
 Нащо ж ти нас покинув,
 Нащо ж ти нас посиротив манісіньких.
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 Хто ж нас буде годувати,
 Хто ж нам буде порядок давати?
 Та чужі ж діти будуть гукати «таточку»,
 А в нас буде серденько в’янути.
 Та чужі ж діточки будуть гуляти та нас бити,
 А нам не буде до кого пожалітись, до кого прихилитись.
 Ти ми ж увесь світ обходимо, та такого батенька не найдемо, як у нас був:
 Ріднесенького та гарнесенького.
 Ой татусю наш ріднесенький!
Зап. Голак Ніна, учениця Івана Гурина від Шульженко Марії Степанівни у с. Козацькому Звени-

городського р-ну Черкаської обл. 10 лютого 1957 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 62. Текст записано в рядок. Його подано разом із голосінням за 

матір’ю. Два тексти мають спільну назву «Голосіння» і підназви: відповідно «За батьком» і «За матір’ю». 
Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 
1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. Паспорт дописано 
рукою І. Гурина «Записано від баби Улити. 10/ІІ 1957 року. с. Козацьке на Черкащині». Про бабу Улиту 
І. Гурин згадав у зазначеній розвідці: «На Україні нема професійних плакальниць, плачуть лише рідні за 
рідними. Лише одну жінку на всій Україні — бабу Улиту з с. Козацького на Черкащині — ми знаємо, що 
вона голосить не лише за рідними, але й за знайомими, своїми односельцями» (арк. 50 зв.–51).

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 30 зв.–31. 
Відмінності у записі: Ой таточку; рідненький (1 рядок); малісіньких (2 рядок); до кого пожалітись — опу-
щено (9 рядок). Записувача зазначено в од. зб. 1253. Ще раз переписано в рядок: арк. 43. Тут рукою 
І. Гурина дописано місце запису і не правильно вказано інформатора: «від баби Улити. 10.ІІ.1957 р.».

326. Голосіння за матір’ю

Ой мамочко голубочко, куди ти вбралась,
На кого ж ти нас покинула?
Та ти ж нас не приютила,
Ти ж нас не доручила.
Та до кого ж ми будем прихилятися,
Та до кого ж ми будем пригортатися,
Та хто ж нам буде порядок давати?
Та ніхто ж нас не спитає,
Чи ми голодні, чи ми холодні.
До теї стіни притулимось — то 
        та холодна,

До теї притулимось — та й та холодна.
Та куди ж ти, мамочко, зібралася?
Нащо ж тобі така хата сумна та невесела,
Туди ж ні сонечко не пригріє,
Ні вітер не повіє,
Ні соловейко не защебече,
Ні зозуля не закує.
Татусю ріднесенький,
Промітай стежечки та доріжки 
   нашій матінці,
Та питай, як ми тут поживаємо.

Зап. Голак Ніна, учениця Івана Гурина від Шульженко Марії Степанівни у с. Козацькому Звени-
городського р-ну Черкаської обл. 10 лютого 1957 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 62 зв. Текст записано в рядок. Його подано разом із голосінням за 
батьком. Два тексти мають спільну назву «Голосіння» і підназви: відповідно «За батьком» і «За матір’ю». 
Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. Паспорт дописано рукою 
І. Гурина «Від баби Улити. 10/ІІ 1957 р. в с. Козацькому на Черкащині. Подав І. Гурин». Про бабу Улиту 
збирач згадав у зазначеній розвідці: «На Україні нема професійних плакальниць, плачуть лише рідні за 
рідними. Лише одну жінку на всій Україні — бабу Улиту з с. Козацького на Черкащині — ми знаємо, що 
вона голосить не лише за рідними, але й за знайомими, своїми односельцями» (арк. 50 зв.–51).
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Це ж голосіння, записане в рядок, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 31, а також на 
арк. 32 зв., закінчення на арк. 36. На арк. 36 вказано записувача. Ще один раз переписане на арк. 42–42 зв.

327. Голосіння за донькою
Ой дочко моя, куди ж ти вбираєшся,
Та чужі дітки сидять купочками
Та брязкотять чарочками, 
   а тебе ж нема.
Та позаростали стежки-доріжки,
Де ходили твої білі ніжки.
Та ти ж більше не ходитимеш,
Та травички не толочитимеш,

Та роси не збиватимеш.
Нащо тобі ця хата здалась, 
  сумна та невесела,
Туди ні вітер не завіє,
Ні сонце не засвітить.
Звідкіль я тебе виглядатиму,
Чи з гори, чи з долини,
Чи з високої могили.

Зап. учні Івана Гурина від Шабатин Насті у с. Козацькому Звенигородського р-ну Черкаської 
обл. 20 березня 1958 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 63. Текст подано разом із голосінням за матір’ю. Два тек-
сти подано без назви. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», 
підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями 
Івана Гурина. У паспорті ім’я виконавця дописано рукою І. Гурина «Настя Шабатин». 

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 32. Після тексту 
рукою І. Гурина дописано: «Записано на прохання Ів. Гурина».

328. Голосіння за матір’ю

45 У рукописі рожеві.

У неділю рано зозуля кувала,
Моя ненька вмерла, а я і не знала.
Якби була знала, то я б була бігла,
То я б була бігла і не спочивала. 
Прибігла додому, стала на порозі,
Забилося серце, полилися сльози.
Ненько, моя ненько,
Кому доручила: чи дядьку, чи тітці, 
  чи рожевій45 квітці.
Я дядьку не нужна, а тітці не годна,
А рожева квітка, як бідна сирітка.

Ненько, моя ненько, де тебе узяти,
Ой чи тебе, ненько, тай намалювати.
Приїхали малярі неньку малювати,
Змалювали неньку на білій стіні.
Змалювали личко, змалювали брови,
Та не змалювали неньки до розмови.
Ненько, моя ненько, кому доручила,
Чи дядьку, чи тітці?
Я дядьку не нужна, а тітці не годна,
А рожева квітка, як бідна сирітка.

Зап. учні Івана Гурина від Шабатин Насті у с. Козацькому Звенигородського р-ну Черкаської 
обл. 20 березня 1958 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 64–64 зв. Текст записано віршем, подано разом із голосінням 
за донькою. Два тексти без назви. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове 
явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними 
учнями Івана Гурина. У паспорті ім’я виконавця дописано рукою І. Гурина «Настя Шабатин». 

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 38–38 зв. 
Відмінностей у записі не виявлено. Рукою І. Гурина дописано інформатора: «Шабатин Анастасія. 
Записано на прохання І. І. Гурина».
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329. Голосіння за батьком

Мій таточку, мій ріднесенький!
Мій таточку, мій старесенький!
Нащо ви нас кидаєте?
Кому ви нас уручаєте?

Чи ви дубові сухому,
Чи ви батеньку чужому,
Чи холодній стіні,
Чи чужій, мій таточку, чужині?

 Сухий дуб, мій таточку, не розів’ється,
 А чужий батенько до нас і не обізветься,
 Холодна стіна не гріє,
 А чужа чужина не пожаліє.
 Та лучче ж мені, мій таточку, важкий камінь котить,
 Ніж чужому батенькові годить.
 Та я чужому батенькові зроблю ділечко, то й переробиться,
 А скажу словечко, та й переговориться.
 Та моє ділечко, мій таточку, не в лад,
 Та моє словечко не так.
 Та відкіль ж вас, мій таточку, виглядати,
 Та відкіль вас і визирать?
 Чи вас з поля, чи вас з моря,
 Чи з високої гори, чи з чужої чужини?
 Та не йдіть, таточку, полями, бо ніжки поколите,
 Та не йдіть, таточку, берегами, бо потонете,
 А йдіть, таточку, тими доріжками, куди й ми йдемо,
 Куди ми за вами слізоньками стежки проллємо.
 Та на яких вас, таточку, святках дожидати,
 Коли задля вас столи застилать?
 Чи на Різдвяних святках, чи на Великоднях,
 Чи на Святу неділеньку?
 На Різдвяних святках сніжки стежки-доріжки позамітає,
 А на Великодніх святках великими водами позаливає,
 А на Святу неділеньку споришами позаростають.
 А ми будемо спориші стругати
 Та свого батенька в гостоньки дожидати.
 Та й садочки цвітуть і зозуленьки кують,
 А я вийду водиці брать та буду соловейків питать:
 Ви зозуленьки сивесенькі,
 Соловеєчки малесенькі,
 Високо літаєте,
 Чи ви не чули моєго батенька рідненького,
 Чи не бачили моєго батенька старенького?
 А зозуленьки літають та кують,
 Та бідним сиротам жалю завдають.
Зап. учні Івана Гурина від Кравченко Раїси у с. Катеринопіль Катеринопільського р-ну Черкаської 

обл. 10 лютого 1954 р. 
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ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 65-66. Два голосіння за батьком і за матір’ю мають назву 
«Голосіння», записано віршем. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове 
явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними 
учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 51–52. 
Відмінностей у записі не виявлено.

330. Голосіння за матір’ю
Моя матінко, моя й голубочко!
Моя матінко, моя зозуленько!
Моя матінко, моя ластівочко!
Моя й матінко, моя правдонько!
Моя матінко, моя покровонько!
Моя й матінко, моя й нещасниця!

Моя матінко, моя горювальниця!
І прийміть же мене до себе,
І пригорніть же мене до себе,
Щоб я людським посміхом не ходила,
Щоб я людей не смішила,
Прийміть мене і пригорніть до себе.

Зап. учні Івана Гурина від Кравченко Раїси у с. Катеринопіль Катеринопільського р-ну Черкаської 
обл. 10 лютого 1954 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 66 зв. Два голосіння за батьком і за матір’ю мають назву 
«Голосіння», записано віршем. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове 
явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними 
учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 51–52 зв. 
Відмінності у записі: ластівонько (3 рядок); пригорніть мене (9 рядок).

331. Голосіння за сином
Сину мій, соколе, сину мій, орле,
Я ж не надіялась, що тобі така 
   скора смерть,
На кого ж ти ці дрібненькі 
   діти покидаєш,
Та кому ж ти їх вручаєш,
Хто ж їх буде доглядать,
Хто ж їх буде годувать,

І звідкіль вони будуть батька дожидать:
Чи з гори, чи з долини,
Чи з високої могили?
І коли ж ти до їх у гості приїдеш:
Чи к Різдву, чи к Великодню.
К Різдву сніг доріжки позамітає,
А к Великодню травичкою позаростає,
А діти все батька виглядають.

Зап. учні Івана Гурина від Шабатин Анастасії у с. Козацькому Звенигородського р-ну Черкаської 
обл. 20 березня 1955 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 67. Того ж дня від Шабатин Анастасії були записані й інші 
голосіння. Текст подано без назви. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побуто-
ве явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними 
учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 34. Відмінності у записі: 
позаростають (13 рядок). Рукою І. Гурина дописано: «від баби Улити. Запис на прохання І. І. Гурина».

332. Голосіння за матір’ю
Ой ненько моя, голубко,
Ненько моя, ластівко!

Нащо ж ти мене покидаєш,
Що ж я тепер робитиму,

www.etnolog.org.ua

IM
FE



223

Наддніпрянська голосильна традиція

Що ж я тепер казатиму,
Ненько моя, пораднице ти наша,
Хто ж тепер буде нами розпоряжатися,
І що ж ми тепер робитимем,
І кого ж ми будемо питатися?
Ненько наша, ластівко,
Чого ж ти зарані від нас убираєшся,
Ми ж тебе нічим не обідили,
А чого ж ти на нас так обідилась,
Що ми над тобою відколи щебечимо,

А ти ж і слова не промовиш,
І куди ж ми тебе виряжаєм 
   протів нічки?
Ой тату наш, голубчику,
Та устрічай нашу неньку та й розпитуй її,
Як вона тут горювала,
Як вона тут проживала:
Що хто хотів — той нападався,
І не було кому оступитися,
І не було кому похвалитися.

Зап. учні Івана Гурина від Шабатин Анастасії у с. Козацькому Звенигородського р-ну Черкаської 
обл. 20 березня 1955 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 68–68 зв. Того ж дня від Шабатин Анастасії були записані й 
інші голосіння. Текст записано в рядок; подано без назви. Подано після невеликої розвідки І. Гу-
рина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими 
голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння, записане віршем, подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 35–35 зв. 
Відмінності у записі: щебечем (14 рядок). Рукою І. Гурина дописано: «Від баби Улити. На прохання 
І. І. Гурина».

333. Голосіння за донькою
 Йойой донечко, моя люба, золота!
 Потішейко моя, розрадойко моя!
 Йой донцю ти моя, робітничко моя!
 Хто мені водиці винесе,
 Хто мені хатку замете,
 Хто д’стаєнці піде піде коровиці подоїт?
 Йойой зозулько моя ти, срімна, дорога!
 Чогось так борзийко від нас полетіла?
 Хто ж мене на старі літа обийде, порятує?!
 Йойой дитинко ти моя, люба, золота!
 Не буде кому повісемце спрясти, полотенце виткати!
 Йойой доньцю ти моя, мила, дорога,
 Не буду вже ті весілля справляти, ані віддавати.
 Віддам тебе вже сирі земельці.
 Вернися, донцю моя,
 Сонейко без тебе зайшло,
 Барвінок у городойку зісох.
Переписано з правками з видання Свєнціцького  учнями Івана Гурина 10 лютого 1954 р. Див. 

№ 822.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 53. Подано в рядок без назви, разом з іншими голосіннями.
Це ж голосіння, записане в рядок ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 69. Відмінності у записі: 

внесе (4 рядок); замите (5 рядок); Хто коровицю подоїть (6 рядок); срібна (7 рядок); сирій (15 рядок); 
донцю (16 рядок); сонечко (17 рядок); городоньку (18 рядок).
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Синочку мій, лебедику,
Орлику мій сизокрилий!
Куди ж ти вибираїся,
Та на кого ж ти нас покидаєш,
Та без тебе ж ця хата невесела.
Та я ж тебе гляділа,

Та я ж тебе ростила, синочку ти мій.
Немає у мене більшої радості, як ти, 
   мій лебедику!
Чого ж ти мовчиш,
Скажи, мій рідненький, хоч слово!
Ой Боже мій! Навіщо я така нещасна?

Зап. учні Івана Гурина від Чорної Лідії Тихонівни у с. Петраківка Катеринопільського р-ну 
Черкаської обл. 1 серпня 1958 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 70. У рукописному збірнику, впорядкованому І. Гурином, по-
дано ще голосіння за матір’ю від Лідії Чорної. Текст записано в рядок; має назву «Голосіння матері 
за сином». Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 
15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння подано в рядок в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 61. Відмінності у записі: 
покидаїш (4 рядок).

335. Голосіння за матір’ю
 Мамо ж моя ріднесенька!
 Що ж ти оце наробила?
 Без тебе мені світ не милий,
 Та хто ж мені буде давати поради,
 Що ж ти собі оце надумала?
 Ти ж хотіла побачити щастя своєї дочки,
 Для кого ж ти старалася, бігала, запобігала,
 А тепер у могилу пішла.
Зап. учні Івана Гурина від Чорної Лідії Тихонівни у с. Петраківка Катеринопільського р-ну 

Черкаської обл. 1 серпня 1958 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 70–70 зв. У рукописному збірнику, впорядкованому І. Гу-

рином, подано ще голосіння за сином від Раїси Кравченко. Текст записано в рядок; має назву 
«Голосіння дочки за матір’ю». Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове 
явище», підготовленої 15 березня 1959 р. (арк. 50–51) разом з іншими голосіннями, записаними 
учнями Івана Гурина.

Це ж голосіння подано в рядок в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 61. Відмінностей у записі 
не виявлено.

336. Голосіння за батьком
 Ой батечку рідненький,
 Мій страднику дорогенький,
 Коли вас в гості виглядати,
 Коли вам стежички промітати.
 Та всі таточки рідненькі по празникам будуть іти в гості,
 А я буду — жди-жди та від усіх сторін виглядати.
 Та кого я не спитаю про вас, тату,
 Та ніхто мені нічого і не скаже,

334. Голосіння за сином
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 Та хоч скажіть ви мені на послідню доріженьку,
 Відкіль вас виглядати,
 Та відкіль вас виглядати,
 Та які доріжечки промітати,
 Та із заходу чи сходу,
 А чи з півночі, чи з півдня?
 Встаньте, таточку, хоть на хвилинку
 Та розкажіть мені, сиротині, як мені жити на світі,
 До кого мені прихилятись,
 Та в кого мені поради питатись.
 Та куди я не піду, скрізь вас не побачу,
 Та тільки здумаю про вас, тату рідненький,
 Та гірко заплачу, 
 Що як тяжко-важко на білім світі жити, жити сиротою.
 Та чим я вас, таточку, і угорчила,
 Що ви так рано мене і осиротили?
 Та куди ви їдете і свою головку несети,
 То там ні сонечко не гріє, 
 Ні соловейко не щебече,
 Ні раньою весною цвіточки не цвітуть,
 Ні зузуля не куватиме,
 Соловейко не щебетатеме,
 Ні бистра вода не шумітиме,
 Ні півники не кукурікатимуть.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Мої рідні, мої рідненькі,
 Нащо ви так рано мене покидаєте,
 На кого ви мене, сироту, приручаєте:
 Та чи дяді, а чі тьоті, чи чужим людям.
Зап. Криворучко Оксана Іванівна, учениця Івана Гурина у Хомутецькому зоотехнічному 

технікумі в с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. 1948 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 57–57 зв. Текст записаний віршем разом із наступним 

голосінням за матір’ю, має назву «Голосінні пісні». Подано після невеликої розвідки І. Гурина 
«Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р., разом з іншими голосіннями, за-
писаними учнями Івана Гурина. 

Це ж голосіння подане в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 73 зв. Відмінності у тексті: таточку 
(1 рядок); стежечки (4 рядок); 11 рядок опущено; Та чі з сходу, чи заходу (13 рядок); хоч (15 рядок); 
ідете (25 рядок); ні соненко (26 рядок); не цвістимуть (28 рядок). Місце і дату запису дописано перед 
текстом рукою І. Гурина: «с. Хомутець 1948-й рік».

337. Голосіння за матір’ю
 Ой матінко моя рідненька,
 Та вставай та дай мені порядок,
 Та розкажіть мені, сироті, як жити самій.
 Пока, матінко, ви були зі мною, то я була веселенька,
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 А тепер ви мені вручили тяжке життя навсігда.
 Та немає таких малярів, що рисують матерів,
 Та немає тих слюсарів, що могли зробити матерів.
Зап. Криворучко Оксана Іванівна, учениця Івана Гурина у Хомутецькому зоотехнічному 

технікумі в с. Довгалівка Миргородського р-ну Полтавської обл. 1948 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 57 зв.–58. Текст записаний віршем разом із попереднім 

голосінням за матір’ю, має назву «Голосінні пісні». Подано після невеликої розвідки І. Гурина 
«Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р., разом з іншими голосіннями, за-
писаними учнями Івана Гурина. 

Це ж голосіння подане в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 73 зв. Відмінності у тексті: назавж-
ди (5 рядок). Місце і дату запису дописано перед текстом рукою І. Гурина: «с. Хомутець 1948-й 
рік».

338. Голосіння за сестрою
 Ох сестро ж моя дорогесенька,
 Ох сестро ж моя ріднесенька,
 Та куди ж ти, сестро, від нас відлучаєшся,
 В таку далеку доріженьку.
 А вона далека, та сумна, та невесела.
 Сестро моя ріднесенька,
 Сестро моя дорогесенька,
 Чого ж ти забажала таку хату сумну та невеселу.
 Ох сестро ж моя, сестро,
 Як же ти рученьки ці білі склала,
 Ти ж наробилася і по ланах, і по степах,
 І купцям, і панам-стражникам, і врядникам.
 Ох таточку, ох мамочко,
 Промітайте стежки-доріжки
 Та виглядайте дочечки своєї в гості.
Зап. Голак Ніна, учениця Івана Гурина, від Шульженко Марії Степанівни у с. Козацькому Звени-

городського р-ну Черкаської обл. 10 лютого 1957 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 77. Текст має назву «Голосіння за сестрою». Записаний у 

рядок. Подано після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 
15 березня 1959 р. (арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. 
Паспорт тексту дописано рукою І. Гурина: «Голосіння баби Улити з с. Козацького 10 лютого 1957 р.». 
Про бабу Улиту І. Гурин згадав у зазначеній розвідці: «На Україні нема професійних плакальниць, 
плачуть лише рідні за рідними. Лише одну жінку на всій Україні — бабу Улиту з с. Козацького на 
Черкащині — ми знаємо, що вона голосить не лише за рідними, але й за знайомими, своїми одно-
сельцями» (арк. 50 зв.–51).

Це ж голосіння записане в рядок, без зазначення інформатора подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. 
зб. 1253, арк. 60, а також в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 31 зв. Відмінності у записі: після 8 рядка 
є ще такі рядки:

  Ох сестро, сестро!
  Та зозуленьки будуть кувать, а соловейко щебетать,
  А ми тебе в гості будемо ждать.
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339. Голосіння за матір’ю
 Коли будуть садочки процвітать,
 То в них стануть зозулі кувать,
 А ми будем зозулі питать,
 Чи не бачила нашої неньки рідненької?
 Чи не чула голосочку?
 А зозуля буде нам відповідать,
 Що не бачила вашої неньки рідненької і не чула голосочку,
 А тільки летіла через степ широкий
 Та бачила на вашій неньці рідненькій хрест високий.
 Кукілю, кукілю, той що у горосі,
 Горювала з малих літ, горюю й досі.
 Та навіщо ти мене, моя ненько, таку нещасливу вродила,
 І навіщо так мені таку гірку долю вділила.
 Лучше б ти мене маленькою була прикопала,
 Щоб я тепер не жила, щоб я й не горювала.
 Ой тяжко, ой важко той камінь котити,
 А ще тяжче, а ще важче чужій матері годити.
 Кукілю, кукілю, та до кого я свою голівоньку прихилю:
 Чи до брата, чи до сестри,
 А чи до дуба, чи до верби.
 Ой ні братіка я, ні сестриці не мала,
 З малих років зросла,
 Не зросла, а згорювала.
Зап. учні Івана Гурина від Горбатко Катерини у с. Хомутець Миргородського р-ну Полтавської 

обл. у січні 1950 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 54 зв.–54. Текст має назву «Народні голосіння». Подано 

після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 1959 р. 
(арк. 50–51), разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. Паспорт тексту допи-
сано рукою І. Гурина, а також зазначено: «Горбатко — дівчина сирота». Перед текстом записано та-
кий коментар: «Коли помре мати дітей, які залишаються сиротами назавжди, то вони так голосять».

Це ж голосіння записане віршем, з коментарем подано в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 78–
78 зв. Відмінності у записі: процвітати (1 рядок); кувати (2 рядок); питати (3 рядок); відповідати 
(6 рядок); Лучше б ти мене, матінко (14 рядок); носить (16 рядок).

Записи Павла Гурина, 1950–1970 рр.
340. Голосіння за чоловіком
 Ой дружиночку мій і порадонько моя!
 Да нащо ж ти нас так рано посиротив,
 Да в нас іще ж діточки маленьки,
 Їх треба ростити й порядочок їм давати.
 Ой мій хазяїну дорогий!
 Да ти відходиш від нас 
 І нічого не порадив мене,
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 До кого ж мені тепер прихилятися
 І до кого за порадою звиртатись?
 Да хто ж пожаліє наших діточок так, як рідний батечко,
 Да як діткам бути без рідного батечка.
 Порадь же хоч на останній дорозі.
 Мій хазяєну дорогий і наш батечку золотий!
 Да хто ж мені тепер правдоньку скаже
 І розважить мене, як ти, мій голубе дорогий.
 Прости мені, може, я чим тебе обідила,
 Прости, мій дорогий, прости, прости.
 Прощай, моє золото…
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 27. Текст поданий у рядок під назвою «Дружина плаче за 

чоловіком» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. Після тексту 
рукою І. Гурина записано: «На прохання І. І. Гурина у с. Бзові записав П. П. Гурин».

341. Голосіння за сином
 Ой синочку мій ріднесенький,
 Синочку мій дорогесенький!
 Да чого ж ти так рано від нас відходиш,
 На кого ж ти нас кидаєш,
 Да хто ж нас буде доглядати?
 Да краще б ти нас поховав, а не ми тебе, дитино моя золота.
 Да я ж щодня тебе й виглядала, як ти з роботи ідеш,
 А кого ж я тепер буду виглядати, мій синочку дорогий.
 Да ти ж, моя дитино, ще й не нажилося,
 Ти ж тільки розцвіло, да так рано осипалось.
 Да чужі матері зустрічатимуть своїх синочків,
 А я тебе вже не зустріну, поки світа й сонця,
 І не почую твого словечка.
 Ай дорогесенький мій!
 Ай озвися хоч разочок… прощай…
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 27 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Мати плаче за 

сином» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. Після тексту 
рукою І. Гурина записано: «На прохання І. І. Гурина у с. Бзові записав Павло Гурин».

342. Голосіння за донькою
 Ой моя донечка, моя правдонька, моя куколка,
 Цвіточок мій дорогий!
 Да я ж тільки тобою й раділа,
 Ти ж, було, усе й щебечиш до мене,
 А хто ж мене тепер називатиме мамочка?
 Да людськи дівчата ходитимуть,
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 А тебе, моя зозуленько, я вже ніде й не побачу
 Й голосочку твого не почую.
 Да хто ж мені голівоньку розчеше,
 Хто мене пожаліє так, як рідна дочичка,
 До кого ж я прийду поражусь?
 Да я ж, було, здалека чую твій голосочок і радію ним,
 Мій соловейко дорогий.
 Да всі пташки весною прилітатимуть, 
 А ти вже не прилитиш, моя пташка дорога,
 Цвіточок мій золотий!
 Ой на кого ж ти мене кидаєш?..
 Да озвися хоч разочок…
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 28. Текст поданий у рядок під назвою «Мати плаче за доч-

кою» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. Після тексту ру-
кою І. Гурина записано: «На прохання І. І. Гурина у с. Бзові записав Павло Потапович Гурин».

343. Голосіння за донькою
 Ой моя матінко, моя утінко!
 Моя ріднесенька, моя вірнесенька!
 Да чого ж ти так рано нас кидаєш?
 Ой хто ж так розпитає 
 Та хто ж так розкаже, як рідна матіночка,
 І ніхто так не пожаліє, як рідненька матінка,
 Да хто ж мене зустрічатиме
 І хто мене випровожатиме, моя матінко,
 Да яке це словечко дороге, моя мамочка,
 А на кого ж я тепер казатиму мамочка.
 Да й ручечки твої холодненьки,
 А яки ж вони були тепленьки, ріднесеньки,
 Да ти ж ніченьки не досипала і нас доглядала.
 Прости мені, моя мамочка дорогесенька,
 Може, я тебе в чім не послухала, не пожаліла,
 Моя дорогесенька мамочка!
 Прости за все, прости, моя рідненька мамочка,
 Мамочка, прощай…
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 28 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Плаче дочка за 

матір’ю» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. Після тексту 
рукою І. Гурина записано: «На прохання І. І. Гурина у с. Бзові записав П. П. Гурин».

344. Голосіння за сестрою
 Ой сестриця моя дорогая, моя порадниця!
 До кого ж я тепер буду заходити, і хто мене буде проводити?
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 Да ти ж, було, куди йдеш — да й мене не минеш,
 Зайдеш — й повеселішаємо, й посумуємо.
 Да не с ким так не порадишся, як з рідною сестрою,
 Ти ж мені була рідненька сестриця і матінка,
 Ти ж мені порадоньку давала і навчала мене,
 А хто ж тепер до мене ходитиме,
 Да у мене й матінки немає, і ти мене кидаєш, моя сестричко дорога!
 Да в мене ж тепер немає нікого рідненького,
 До кого ж я прихилюся
 І кому я похвалюся своїм гореньком, моя дорогая сестриця!
 Да прости ж мені, може, я чим тебе обідила, сестричко моя дорогесенька!
 Да куди ж ти йдеш від мене…
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 29. Текст поданий у рядок під назвою «Сестра плаче за 

сестрою» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. Після тексту 
рукою І. Гурина записано: «На прохання І. І. Гурина записав П. П. Гурин у с. Бзові Баришівського 
р-ну».

345. Голосіння за чоловіком
 Ой мій чоловіче! Мені й жалько і радісно,
 Якби ти умер торік, то вже б минув рік,
 І я б хоч отдихала і поспала у своїй хаті,
 А то ж, як ти, було, ідеш п’яний,
 То я з діточками у вікно стибали від рідного батичка,
 Ніколи дома не ночували.
 Да бодай ні одна жінка не мала такого чоловіка, як я мала,
 А діточки такого батечка…
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 29 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Жінка плаче за 

чоловіком (п’яницею)» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. 
Після тексту рукою І. Гурина записано: «На прохання І. І. Гурина записав Павло Гурин у с. Бзові».

346. Пародійне голосіння за тещею
 Ой тещо, тещо, а жінчина мати!
 Та ви ж, було, з жінкою яєць наварите та поїсте, а мені юшки дасте,
 Да я, було, їм, їм, да ще, туди вашу матір46, й нап’юся, й нап’юся…
Жінка:
 Да годі вже, все рівно матері не зведеш, а сам себе умориш-уб’єш.
Зап. Павло Потапович Гурин у с. Бзів Баришівського р-ну Київської обл. у 1950–1970-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 29 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Сестра плаче за 

сестрою» разом з іншими сімома голосіннями з того ж села. Виконавця не зазначено. Після тексту 
рукою І. Гурина записано: «На прохання Ів. Ів. Гурина записав П. Гурин у с. Бзові».

46 Ці три слова викреслено рукою Івана Гурина.
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Записи Андрія Сизька на Полтавщині, 1955 р.

347. Голосіння за донькою
Моя дочичко, моя дорогая!
Нащо ти меине кидаєш?
Хто меине пиримінятиме?
Чужі дочки, як заміж ідуть,
Так музики грають і дружки співають,
А по тобі дзвони дзвонять
Та люди говорять, шо ти мене 
   покинула.

І кому ти меине приручила?
І коли ж теибе теипер 
  у гостоньки дожидать?
І куди тобі стежичку промітати?
Якби я знала, так я теибе б стрічала,
І я б теибе в гості зазивала;
Я б теибе шанувала,
І я б теибе туди неи пускала.

Зап. Сизько Андрій від Сидоренко Гапки Карпівни («вдова, чоловіка вбито з рушниці у вікно, був 
сутяга»), 1883 р. н., у с. Харківці Лохвицького р-ну Полтавської обл. 15 липня 1955 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1173, арк. 4. Текст має назву «Голосіння над померлим» і підназву 
«Тужіння матері над дочкою» І. Текст записаний віршем разом з іншими трьома голосіннями і 
кількома піснями. Записи супроводжує такий коментар: «Як виявилося, голосити над мертвим 
дуже поширений жанр серед населення. І тепер жалкую, що обмежився лише 4-ма зразками» (а. 2).

348. Голосіння за донькою
 Та моя й дочичко, та моя й дорогесеинька!
 Чи я ж теибе неи доглядала, чи я ж теибе й обіжала,
 Шо ти собі таку хаточку забажала.
 Та чужі дочеички ходять по доріжеичкам,
 А тобі такої хаточки забажалося.
 Та куди я неи піду,
 Та чужі дочички ходять, а моєї неимає.
 Та чого ж ти, дочеичко,
 Одказалась од меине.
 Чи я тобі шо сказала,
 Чи я теибе огорчила, шо ти собі такої хаточки забажала:
 І теимненької, і неи гарнесенької.
 Та тільки утром розцвілася, а вдень і цвіток опав.
 Та я ж на теибе неи надивилася,
 Та я ж з тобою неи набалакалася.
 Та відкіля ж міні тебе виглядати:
 Чи з гори, чи з долини, чи з глибокої могили?
 Та який же ти й празник ізробила,
 Та скільки ж ти гостей собрала.
 Та й подружеички твої прийшли,
 Та й подарочки ж тобі принеисли.
 А ти не встаєш і їх неи шануєш.
 Та вставай же, дочеичко,
 Та й шануй же своїх подружеичок,
 Та й питай же у їх, розпитуй,
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 Які вони тобі подарки принеисли,
 Та й адблагодари їм.
 Шануй їх, як сама сеибе.
 Вже ж мені, мамо, неи встати,
 Своїх подружеичок неи шанувати, як я їх шанувала.
Зап. Сизько Андрій Тимофійович від Бурди Гапки Дмитрівни (малограмотна. Була батрачкою 

до революції. Під час окупації була в Німеччині), 1900 р. н., у с. Харківці Лохвицького р-ну Полтавської 
обл. 15 липня 1955 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1173, арк. 5–6. Текст має назву «Голосіння над померлим» і підназву 
«Тужіння матері над дочкою» ІІ.

Текст записаний віршем разом з іншими трьома голосіннями і кількома піснями. Записи 
супроводжує такий коментар: «Як виявилося, голосити над мертвим дуже поширений жанр серед 
населення. І тепер жалкую, що обмежився лише 4-ма зразками» (а. 2).

349. Голосіння за сином
 Мій синочку, мій соколику!
 Та нашо ти меине покинув,
 Кому ж я осталася?
 Та хто ж меине доглядатимеи,
 Та хто ж меине пеиреимінятимеи.
 Та коли ж теибе відтіль дожидать
 І відкіль теибе виглядать:
 Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили.
 Та якби я знала,
 Та я б теибе стрічала,
 Я б теибе в госточки зазивала.
 Теибе ж відтіля неи діжду, неи побачу.
 Обізвись, сину, хоч одним словом до мене.
 То я його у платочок зав’яжу і в скриню положу.
 Буду до скрині ходить і до твого слова говорить.
Зап. Сизько Андрій Тимофійович від Сидоренко Гапки Карпівни («вдова, чоловіка вбито з рушниці 

у вікно, був сутяга», арк. 4), 1883 р. н. у с. Харківці Лохвицького р-ну Полтавської обл. 15 липня 1955 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1173, арк. 7. Текст має назву «Голосіння над померлим» і підназву 

«Тужіння матері над сином»; записаний віршем разом з іншими трьома голосіннями і кількома 
піснями. Записи супроводжує такий коментар: «Як виявилося, голосити над мертвим дуже поши-
рений жанр серед населення. І тепер жалкую, що обмежився лише 4-ма зразками» (а. 2).

350. Голосіння за матір’ю
 Та моя ж матінко, та моя ж правдонько!
 Та на кого ж ви нас покинули,
 Та кому ж ви нас і доручили?
 Та чи ми ж вам постельки неи пеиреистиляли,
 Та чи ми ж вам правдоньки неи казали.
 Чи ми вас неи доглядали, шо ж нам робити?
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 Та хто ж нас будеи стрічати і виглядати,
 І хто ж нам будеи правдоньку казати.
 Та неимає кращого, та неимає луччого у світі, як матінка.
 Ми ж і неи думали і неи гадали,
 Шоб ви од нас пішли і правдоньки неи побалакали.
 Та до якої я стінки неи прихилюся, — та всі ж і холодні;
 Та до якої ж я матінки неи пригорнуся, — та всі ж неи рідні,
 Та всі ж неи вірні, як ти, матінко, була.
 Та я ж з вами, матінко, і неи нажилася, і неи надивилася, і неи наговорилася.
 Та неима ж ріднішого, як матінка.
 Та якої ж вам хатоньки захотілося: неивиселої та й неивидної,
 Та ніхто ж вам постелоньки неи постели,
 Та ніхто ж до вас неи забалакає, як ми.
 Та й матінко ж, та й ріднесенька,
 Та й містечко прибирайте, та й нас з собою забірайте,
 Шоб і ми тут неи горювали і неи скиталися.
Зап. Сизько Андрій Тимофійович від Бурди Гапки Дмитрівни (малограмотна. Була батрач-

кою до революції. Під час окупації була в Німеччині (арк. 6)), 1900 р. н., у с. Харківці Лохвицького р-ну 
Полтавської обл. 15 липня 1955 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1173, арк. 8–9. Текст має назву «Голосіння над померлим» і підназву 
«Тужіння дочки за матір’ю»; записаний віршем разом з іншими трьома голосіннями і кількома 
піснями. Записи супроводжує такий коментар: «Як виявилося, голосити над мертвим дуже поши-
рений жанр серед населення. І тепер жалкую, що обмежився лише 4-ма зразками» (а. 2).

Записи Полікарпа Барановського на Черкащині, 1955 р.
351. Голосіння за донькою
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Дочечко моя!
Дочечко ж моя, Якилиночко,
Дочечко ж моя манісінька,
Дочечко ж моя ріднісінька.
Якої ж ти собі хаточки забажала — 
Темної та й невеселої,
Смутної та й невидної…
Та тебе ж і сонечко не зогріє,
Та туди ж і ветер не завіє.
Дочечко ж моя й голубочко,
Дочечко ж моя ріднесенька,
Нащо ж ти мене покинула,
Кому ж ти мене приручила:
Чи братові, чи сестрі, чи рідній дочці.
Дочечко ж моя Якилиночко,

Дочечко ж моя родиночко.
Ох одірвалось сердечко 
Та воно ж і не загоїться.
Та куди ж я не піду — 
Та я ж тебе, моя дочечко, не найду.
Та всі ж будуть діти йти,
А я ж буду дивиться
Та буду тільки журиться.
Я тебе ніде не побачу,
Куди ж я не піду,
Я тебе, моя дочечко, не найду.
Ох зацвіла ж вишенька та зів’яла,
Була в мене дочечка, я її втеряла.
Дочечко ж моя ріднесенька,
Дочечко ж моя малесенька,
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Зап. П. Барановський від Засядько Олени Іванівни, 1908 р.н., у м. Кам’янка Кам’янського р-ну 
Черкаської обл., 18 жовтня 1955 р.

ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 488, арк. 1–1 зв. Текст поданий віршем, з нотами (арк. 2) разом із 
голосінням за сином під назвою «Голосіння “Дочечко моя ріднесенька”». Ноти до цього голосіння 
розшифрував і опублікував Олександр Правдюк (Правдюк О. Ладові основи української народної 
музики. — К., 1961. — С. 116.).

352. Голосіння за сином

Як же ж мені йти
Та як же мені в цю хатоньку зайти.
Нашо ж ти мене покинула,

Такую старісіньку та манісіньку,
Хто ж мене буде доглядать,
Хто ж мене, моя дочечко, буде годувать.

Синочку мій,
Синочку ж мій ріднесенький,
Синочку ж мій гарнесенький!
Я ж такого не дожидала,
Я ж тебе гулять виряджала.
Яку ж мені звісточку принесли, — 
Що вони тебе, синочку, в парку 
           найшли.
Товаришу ж мій ріднесенький,
Товаришу ж мій гарнесенький,
Нашо ж ти в мене забрав дитиночку,
Свою рідну родиночку?
Нашо ж ви мене покинули,
Кому ж ви мене оставили,
Хто ж мене буде годувать,
Хто ж мене буде доглядать.

Та будуть і товариші йти,
Та будуть вони йти та гулять,
Та тебе вспоминать.
Синочку ж мій, голубчику,
Синочку ж мій ріднесенький!
Та я ж куди не піду,
Я тебе, мій синочку, не найду.
Якої ти собі хатоньки забажав,
Темної ж та невеселої, 
Смутної та невидної.
Відки ж я тебе буду в гості дожидать:
Чи з гори, чи з долини,
Чи з високої могили.
Синочку ж мій голубчику,
Синочку ж мій ріднесенький,
Синочку ж мій гарнесенький.

Зап. П. Барановський від Засядько Олени Іванівни, 1908 р.н., у м. Кам’янка Кам’янського р-ну 
Черкаської обл., 18 жовтня 1955 р.

ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 488, арк. 3–3 зв. Текст поданий віршем, з мелодією (арк. 4) разом із 
голосінням за донькою під назвою «Голосіння “Синочку мій гарнесенький”».
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Записи Валентина Дубравіна на півдні Сумщини, 
1966–1976 рр.

353. Голосіння за батьком

 І мій таточку, мій ріднісінький,
 Мій таточку вірнісінький.
 І возьміть же мене до себе,
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 Й пригорніть мене до себе,
 Мій таточку ріднісінький.
 І мій таточку голубчику,
 Мій таточку-страждальничку,
 За що ж ти на світі не прожив,
 А простраждав своєю боллю?
 І татусю ріднісінький, татусю голубчику,
 І прийміть же мене й пригорніть же мене до себе.
 І мій таточку, мій голубчику,
 І мій ріднісінький, і татусю голубчику,
 Пригорніть, пригорніть же.
 І я ж вік страждаю,
 І я ж вік горюю нещасна на світі.
Хвате.
Зап. Дубравін В. від Пасьовин Варвари Іллівни, 1896 р.н., у с. Гаї Роменського р-ну Сумської обл. 

у 1966 р. 
Дубравін, с. 394. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за хазяїном (А)». В. Дубравін так характеризує музичне виконання туг: «Аналізуючи виконавські 
прийоми співачок, слід зазначити, що в цілому туги даного регіону позначені стильовою єдністю. 
Це зразки напруженої, експресивної мелодекламації, що втілюють цілу гаму людських почуттів і ду-
шевних хвилювань, які дають вихід справжньому горю. Хоча щодо внутрішнього розвитку музичної 
тканини голосінь, звукового контуру наспіву, динаміки речитування мелос сумських туг рельєфно 
поділяється на два типи: 1) піднесена мелодекламація на верхньому тоні квінтового звукоряду з посту-
повим мелодизованим низхідним рухом до прими ладу і 2) чітка ритмізована речитація з відсутністю 
наспівних елементів, яка часто-густо не підлягає точній звуковисотній фіксації. Для підтвердження 
сказаного пошлемося на два зразки: «Туга за батьком (В)» [(№ 619)]— перший тип і «Туга за матір’ю» 
(«Кукування» — за місцевою термінологією) — другий [(№ 627)]» (Дубравін, с. 20–21).

354. Голосіння за матір’ю
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 Моя й матінко, моя й ластівко,
 Й прими мене, й пригорни мене до себе.
 Та яка ж я й нещасна на світі,
 Прийми ж мене, матінко, пригорни.
 Та як же мені горько жить,
 Та як мені на світі білому горювати,
 Та як мені тії смерті дожидати,
 Моя й матінко, моя й голубочко.
 І розступися, сира земле,
 Піду жива в тебе,
 Й пригорни ж мене до себе, нещасницю на світі.
 Та як же я, матінко, за тобою убиваюся,
 Та як же й, матінко, я за тобою й горюю й страдаю.
Та хвате.
Зап. Дубравін В. від Пасьовин Варвари Іллівни, 1896 р.н., у с. Гаї Роменського р-ну Сумської обл. 

у 1966 р. 
Дубравін, с. 374–375. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під 

назвою «Туга за матір’ю (В)». Ритуальне заспокоювання голосильниці в живому виконанні ча-
сто виконують її родичі (див., зокрема, голосіння в живому виконанні записані І. Коваль-Фу-
чило у Сварицевичах 2011 року), які турбуються за психологічний стан жінки. У двох останніх 
текстах голосильниця сама себе заспокоює, щоб не втратити психічної рівноваги у присутності 
записувача.
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355. Голосіння за чоловіком
 І мій хазяїну, мій ріднісінький,
 І мій хазяїну, мій голубчику.
 Та ти ж постраждав не на фронті, а в тюрмі,
 Постраждав за роботу, що робив ото.
 Що проробив багацько, так постраждав за те.
 Та ти ж із голоду, та ти ж із холоду перестраждав,
 Як вигнали з хати, мій хазяїну.
 За що ж ти страждав?
 Що ми ж робили до впаду, га?..
 А отак постраждать в тюрмі.
 З голоду опух і погиб, га?
Зап. Дубравін В. від Пасьовин Варвари Іллівни, 1896 р.н., у с. Гаї Роменського р-ну Сумської обл. 

у 1966 р. 
Дубравін, с. 401. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за хазяїном (Е)».

356. Оказіональне голосіння за життям

Промовляє:
  Мої діточки, мої малісінькі,
  Мої діточки вірнісінькі,
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  І візьміть же мене й догодуйте ж мене.
  Та ви ж тепер не годуєте,
  А тільки, тільки виганяєте,
  Випихаєте тих матерів...
  Нащо вони нужні ті матері тепер.
Далі співає:
  — Сини мої, сини,
  А я й ваша мати,
  Ой хто ж буде, сини мої,
  Хлібом годувати?
  Самий старший каже:
  — Годувать не буду.
  Середущий та й сказав же:
  — Я думать забуду.
  Самий менший каже:
  — Ти бери ломаку,
  Як ітимеш по-під тинню,
  То й порвуть собаки.
Далі співачка розповідає:
«Читала я свою планеду, якого я місяця народилась, якого я числа. Календарі були, 

може, й ви не знаєте їх. Будеш ти до возрасту жить, а заміж вийдеш — нещасна по 
чоловікові й по дітях. Навіки нещасна. А сама по собі, де ти не будеш, щаслива, і понині 
все буде, і щаслива ти навіки. І свої діти не будуть догодовувать. Троє, а догодовувать не 
будуть; чужа чужениця догодує. Це планеда така».

Зап. Дубравін В. від Пасьовин Варвари Іллівни, 1896 р.н., у с. Гаї Роменського р-ну Сумської обл. 
у 1966 р. 

Дубравін, с. 394. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 
«Туга за хазяїном (А)». Існування оказіональних голосінь свідчить про поширеність, розвиток і 
популярність голосильної традиції в цьому регіоні, коли носії традиції виявленню свого горя на-
дають форми голосіння.

357. Голосіння за батьками
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 Та моя ненька, та моя рідненька.
 Та відкіль же я буду тебе виглядати?
 Та відкіль же я тебе буду дожидати?
 Та мій же ти таточко, та мій ти ріднесенький,
 Та мій ти гарнесенький, та мій чепурнесенький.
 Та що ж я буду робити,
 Та що ж я буду казати без вас?
 То я буду чужого дяденьку прохать.
 Та як його прохати, як він же й не дивиться.
 Та що ж мені робити, мій таточко,
 Та мій же батечко?
Зап. Дубравін В. від Осетрової Парасковії Семенівни, 1915 р.н., нар. у с. Мокра Орловка 

Борисівського р-ну Білгородської обл., у с. Попівка Великописарівського р-ну Сумської обл. у 1967 р. 
Дубравін, с. 385. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за батьками». Класичний зразок голосіння на замовлення, коли інформатор дає типовий для 
цього регіону текст голосіння.

358. Голосіння за чоловіком
 Та мій же ти чоловічечку,
 Та що ж ти наробив?
 Та чого ж ти мені нічого не сказав?
 Та ти ж казав мені:
 «Та моя жіночко, та яєчечок навари,
 Та мене нагодуй».
 А мій же чоловічечок,
 Ті яєчечки лежать і твоя табакірочка на віконці лежить.
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 Та я ж тобі казала, мій чоловічечок:
 «Позатикай в окні дірочечки».
 А ти, мій чоловіче, та мене не послухав.
 А тепер мені треба чужого дяденьку прохать
 Та всі дірочки затулять,
 Та щоб моїх діточок та дощик не мочив
 Та й сонечко не пекло.
 А хто ж мені, мій чоловічечок,
 Та лапотки сплете
 Та оборочки прив’яже?
 Та знов до чужого дядечки іти,
 Та просить,
 Та кланяться.
Зап. Дубравін В. від Осетрової Парасковії Семенівни, 1915 р.н., нар. у с. Мокра Орловка 

Борисівського р-ну Білгородської обл., у с. Попівка Великописарівського р-ну Сумської обл. у 1967 р. 
Дубравін, с. 392–393. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під 

назвою «Туга за чоловіком (В)». Текст голосіння близький до сороміцьких голосінь, особливо 
у згадуванні «яєчок» і «дірочечок». Не дивно, що наступним від Парасковії Семенівни записане 
пародійне голосіння.

359. Пародійне голосіння за кумою
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  Та моя ти кумасечко,
  Там моя рідне(сенька).
А коли вона вмерла? (промовляючи)
  А моя ненька, та моя ріднесенька,
  Та що ж його робити?
А дитинча де? (промовляючи).
  А рятуйтечко, ой Божечко,
  Та що ти наробив?
А живе дитинча? (промовляючи)
  Ой моя мамочко,
  Та що ж його робити,
  Та хто ж його принесе,
  Та як його брать?
А де воно є? (промовляючи).
  Ой мамочко-кумасечко,
  Та що ж ви зробили,
  Та дитинча маленьке кинули?
А дівчина, чи хлопчик? — «Та хлопець!» (промовляючи).
  Та хлопець, ой Боже мій,
  Внучок малесенький та мій ти гарнесенький.
А воно не вмре? — «Та ні, здорове» (промовляючи).
  Ой Божечки, який хлопчик у нас буде,
  Ой лишечко моє.
  Та що ж нам робити з такою дитинкою малесенькою?
А як його звать? — «Гриша» (промовляючи).
  Та мій Гриша, синочок,
  Та мій внучочок.
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(Далі співачка переходить на розмову):
Здоровий рости! Кумасечка не схотіла і одіть свого синочка, малого внученятка. 

Лежи собі з Богом та спи. А ти, внучок, рости здоровий, та бабушку та діда слухай. 
Хватить!

Зап. Дубравін В. від Осетрової Парасковії Семенівни, 1915 р.н., нар. у с. Мокра Орловка 
Борисівського р-ну Білгородської обл. у с. Попівка Великописарівського р-ну Сумської обл. у 1967 р. 

Дубравін, с. 385. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 
«Туга-пародія (Д)». Нетиповий зразок пародійного голосіння, в якому висміюється нещирий жаль 
голосильниці, яка постійно перериває свій плач і цікавиться іншими подіями.

360. Голосіння за сином
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 Та мій синочок, та моя й дитиночка дорога.
 Та відкіль я тебе дожидатиму, та відкіль виглядатиму, мій синочку?
 Та чужі діти пісьма пишуть, та чужі діти додому йдуть,
 А од тебе, моя дитино, ні словечка, од тебе, сину, ні пісьомочка немає.
 Та відкіля тебе дожидатиму, та відкіль виглядатиму, моя й дитино?
Зап. Дубравін В. від Алтанченко Марії Іванівни, 1900 р.н., у м.  Липова Долина Сумської обл. у 1966 р. 
Дубравін, с. 408. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за сином (В)». 

361. Голосіння за батьком
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 А мій татусю, та мій ріднесенький,
 А мій татусю, та мій дорогесенький,
 А мій татусю, та мій ріднесенький.
 Та чого ж ви нас так рано покинули?
 Та на кого ж ви нас і бросаєте?
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 Та хто ж нам буде й порядочок давать,
 Та хто ж буде й хазяйнувать,
 Та хто ж буде й порядочок давать?
 Та мої татусю, та мої рідненькі,
 Та чого ж ви ручечки зложили,
 Та й ділечка не доробили?
 Та хто ж його буде й робити, мої татусь?
 Та матуся ж усього не пороблять.
 Та в матусі ж діточок багатенько.
 Та хто ж їм буде у горі помагать?
 Та в їх же мало й роду,
 Та в їх же й нема роду.
 Та в їх же тільки й роду,
 Що один братічок зроду,
 Та й той хто зна, чи буде помагать,
 Чи, може, не буде й до двора доходить.
 Ой татусю мій ріднесенький,
 Та встаньте, та нам же й порядочок дайте.
 Та встаньте, та й підведіться, та й розпорядіться.
 Ой татусю ж мій рідненький,
 Ой татусю дорогенький.
 Ой Боже, ой Боже, ой Боже.
Хвате.
Зап. Дубравін В. від Пономар Поліни Яківни, 1914 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну 

Сумської обл. у 1976 р. 
Дубравін, с. 379–381. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під на-

звою «Туга за батьком (А)». 

362. Голосіння за братами
 Мої братіки, та мої молодісінькі,
 А мої братіки, та мої ріднісінькі.
 Та я ж думала вас воспитать,
 Як наша матуся вмерла.
 А воно ж підскочив тридцять третій...
 Та скільки ж ми того бур’яну переїли.
 А скільки ж ми тих і котиків переїли.
 А мої братіки, та мої молодісінькі,
 Та мої братіки, та мої малесенькі.
 Та я ж думала вас воспитать,
 Як наша матуся вмерла.
 Та куди ж я й не ходила, та куди ж я не добивалась,
 Та щоб вас і здать, та щоб вас воспитували.
 А вас же ніхто не приймав та їсточки не давав.
 Та ви ж ходили та бур’янець їли, та і я ж із вами.
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 Та я ж зосталася та й досі горюю.
 А ви ж діточки, мої братічки,
 Та ви ще й дужче горювали, як з голоду вмирали.
 Та я ж було на вас як дивлюся,
 Та я б не знаю, відкіля б я вам їсточки дістала.
 Та я ж не могла, бо ніде нічого не було.
 Та в нас же хоч що було, так позабирали.
 Та чого ж вони не жаліли
 Таких малесеньких та дрібнесеньких?
 Та мої й братічки, та мої ріднесенькі.
 Та я тепер як здумаю, так які б же ви були
 Та й повиростали б гарні.
 Та мої братіки, та мої соколочки.
 Та як же вам трудно було, та й мені з вами трудно було.
 Та вже весна, та вже і житечко поспіває,
 А ви ж ходите, да кажете:
 «Ой сестричко наша, та нам із поля хоч колосочков принеси».
 Та я було назбираю та принесу,
 Та намну, та натовчу, та й наварю.
 А ви кажете, що нам мало це,
 Дайте ж нам ще їсточки.
 Та я ж вас і годувала, а ви ж і померли.
 Та ви ж померли, та тоді ж і татусь наш вмер.
 А я ж зосталася, мої братіки, мої рідненькі.
 А тепер, як вспом’яну, та як мені трудненько на душі,
 Та як же мені гірко на серці,
 Що ви ж померли не хворобою,
 А вас же голодом подушили.
 Та вам же ні відкіля нічогісінько не давали,
 Та скільки ж тоді людей на ходу вмерло.
 Та в нашому селі за один день
 По тридцять душ на клайбище везли.
 Та я як здумаю, та як же трудненько,
 Та трудненько було й мені,
 Та трудно же було і людям.
 Та що ж воно таке й було,
 Що не давали людям життя?
 Та за що ж вони мучили,
 Та за що ж іздівалися?
 Та як подивишся — 
 Та й старі, та й малі,
 Та й середнього віку,
 Та всякі, усякі мерли.
 Та як же було гірко, та як же було трудно.
 А тепер, хто остався із тридцять третього,
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 Та тепер, як зійдемось, та й згадаєм,
 Та як же так гірко було.
 Ой Боже ж мій, Боже.
 Ой Боже ж мій, Боже.
 Ой Боже...
Зап. Дубравін В. від Пономар Поліни Яківни, 1914 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну 

Сумської обл. у 1976 р. 
Дубравін, с. 419–425. Подано віршем з нотами, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» 

під назвою «Туга за братами (Б) («Як під голод померли»)». 

363. Голосіння за донькою
Та моя й дочечко, та моя й манісінька.
Та моя й дочечко, та моя й ріднісінька.
А моя й донечко, та моя й золотісінька.
А моя й дочечко, та моя й рідненька.
А моя й дочечко, та моя й малесенька.
А моя й дочечка, та моя й крошечка.
Та ти ще й світа біленького не бачила,
Та вже й рученяточка зложила.
Та куди ж ти нарядилося,
Така куколка моя малесенька,
Та куди ж ти спорядилось, 
  таке ж маленьке?
Та ти ж ще на світі не жило.
Та чого ж ти так рано
Таку й хаточку малесеньку забажало?
А моя й дочечко, та моя й крошечко.
А моя й дитиночко малесенька,
А моя й дитиночко ріднесенька.
Та мій анголик дорогий,
А мій анголик малесенький.
А моя й дитиночко, та моя й куклиночко.

Та як же мені хотілося, щоб ти виростало
Та щоб ти світа білого побачило.
А тебе ж Господь так рано забрав,
А мене ж обідив та й осиротив.
Та моя й дитиночко, та моя й малесенька.
Та моя й дочечко, та моя й ріднесенька.
Та я ж не думала цього, та я й 
  не сподівалася,
Щоб я перву дитиночку та вже й 
  заховала,
Моя й дитино.
А моя й дитиночко, та моя й 
  куклиночко.
А моя й донечко, та моя й манісінька.
А моя й дочечко, та моя й дорогісінька.
Ой Боже мій.
Ой Боже, ой Боже...
А моя й дитино,
Та прощавай на послідній дорозі, 
  моя дитино.
Ой Боже, ой Боже...

Зап. Дубравін В. від Пономар Поліни Яківни, 1914 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну 
Сумської обл. у 1976 р. 

Дубравін, с. 409–412. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під на-
звою «Туга за дочкою». 

364. Голосіння за матір’ю
 Та моя й матінко, та моя й ріднісінька.
 Та моя й матінко, та моя й дорогісінька.
 Та на кого ж ви нас бросаєте
 Таких малих та дрібних?
 Та матусю ж моя ріднісінька,
 Та й встаньте, та й подивіться, та й розпорядіться,

www.etnolog.org.ua

IM
FE



251

Наддніпрянська голосильна традиція

 Та моя й матінко, та моя й зозуленько.
 Та весною в садочку зозулі куватимуть,
 А діточки ж маленькі матусю шукатимуть.
 Та вони вже ж її не найдуть, моя й матусе.
 Та куди ж ви зібрались,
 Та куди ж ви нарядилися,
 Ой матусю моя й ріднесенька,
 Ой матусю ж моя й дорогесенька?
 Та нема ж маку, цвітнішого над маківочку,
 Та нема роду ріднішого над матіночку.
 Ой матусю ж моя ріднісенька,
 Та яку ж ви хатку забажали собі тіснесеньку.
 Та туди ж ні сонечко не загріє,
 Ні вітер не завіє,
 Та моя й матусенько, моя й ріднесенька.
 Ой матусенько ж, прощавайте
 Та й для нас містечко прибірайте,
 Бо як же ми тут і житимем,
 Та як же ми тут і горюватимем.
 Та багацько осталося — шестеро,
 Та одне ще й і в колисці манюсіньке.
 Ой матусю ж моя й рідненька,
 Ой устань, ой порядочок же нам дай.
 Ой матусино, моя й рідненька,
 Ой Боже, ой Боже мій.
Кончила.
Зап. Дубравін В. від Пономар Поліни Яківни, 1914 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну 

Сумської обл. у 1976 р. 
Дубравін, с. 370–373. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під на-

звою «Туга за матір’ю (А)». 

365. Голосіння за сестрою
 Моя й сестричко, та моя й ріднісінька.
 Та моя й сестричко, та моя й дорогісінька.
 Та моя й сестричко, та моя й Якилиночко.
 Та моя й сестричко, та моя й ріднісінька.
 Та ти ж як поїхала,
 Так я ж про тебе нічого годочок не чула,
 Що ти є й на світі.
 А тоді ж сюди приїхала одна людина,
 Розказала, що ти хвора та й у больниці лежиш.
 Та скільки ж я ходила, та скільки ж я за тобою тужила.
 Та я ж куди не йду, та все ж як голубочка гуду:
 «Та де ж моя сестричка, та де ж моя й вірнесенька?»
 Жінка приїхала та й розказує, що ти уже вмерла,
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 Та моя й сестричко.
 Та як вона ж мені сказала, так як ніж у серденько загнала.
 Та як я й тужила по тобі, та як я й кричала.
 Та де ж я тебе, сестричко, вже й побачу,
 Та коли ж я з тобою зустрінуся,
 Моя й сестричко?
 Та вже ж я ніколи тебе не побачу,
 Та ніде й голосочка од тебе не почую,
 Та моя й сестричко, та моя й Якилино.
 Та скільки ж я пісьом до твоїх подружок писала,
 А вони мені отвіт дають, що ти уже вмерла.
 Та моя й сестричко, та моя й ріднесенька,
 Та я ж тебе й поминала, та я ж по тобі обід одбувала.
 Та ти ж у чужому краю головоньку положила.
 Та бачила, як тебе там і похоронили.
 Та я бачила, як тебе там і в могилу поклали,
 Та моя й сестричко, та моя й Якилино.
 Та я стільки дома тужила, та й слідочки сльозами заливала.
 Та піду додому на клайбище,
 Та всіх рідненьких одвідаю,
 А тебе ж і немає, та й не буде.
 Та ти ж у чужому краю,
 Та моя й сестричка рідненька.
 Та сестричко ж, прощавай, та нас дожидай,
 Та моя й сестричко, та моя й рідненька.
 Ой сестричко, ой Боже.
 Ой сестричко, ой Боже ж мій, Боже.
Зап. Дубравін В. від Пономар Поліни Яківни, 1914 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну 

Сумської обл. у 1976 р. 
Дубравін, с. 413–416. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за сестрою (А)». 

366. Голосіння за сином
А мій синочку, та мій молодісінький,
А мій синочку, мій дорогісінький.
Та на кого ж ти тут жіночку 
  молоденьку покинув
Та й двоє діточок маленьких?
О мій синочок, та мій дорогісінький,
О мій синочок, та мій золотісінький.
А мій синочку, та моя й дитиночко
   рідненька,
Та яке ж тобі горенько трапилось,
Та ти ж хоч розкажи на послідній дорозі.

Та нам же ніхто не похвалиться,
Та ніхто правдоньки не скаже.
А мій синочку, та мій ріднесеньк(ий),
Та тобі ж горенько трапилось.
Та ми й не сподівалися та й 
   не надіялись,
Та сьогодні було живе, та й їло, пило,
А ввечорі вже й не стало, моя й дитино.
А як же нам тебе й забуваться,
Та як же нам од тебе одвикать, моя 
   й дитино?
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Та ніколи у світі ми не забудемо,
Та ніколи не одвикнем, моя й дитино.
А діточки ж мої манісінькі, сиріточки,
Та як же й ви будете виростать,
Та як же ви будете горювать?
Та хто ж вам буде порядочок давать,
Та хто ж вас буде й воспитувать,
Та мої й діточки, та мої й сиріточки?
Ой синочку ж мій,
Та на кого ж ти розгнівився, що ти
   усіх покинув?
Та чи ти на матір стареньку,
Та чи на жіночку молоденьку,
Та чи на сусід близеньких,
Та чи на діточок маленьких?
Та чого ж ти так рано
Таку й хатку тісненьку забажав?
Та туди ж ні вітер не завіє,
Ні сонечко не загріє,

Та моя й дитиночко дорогенька,
Та мій синочку золотенький.
Ой синочку мій рідненький,
Та відкіля ж тебе й виглядать,
Та коли ж тебе дожидать?
Та чи тебе з гори, чи з долини,
Чи з чужої країни?
Та ми ж тебе та ніколи не побачимо,
Та й голосочка твого не почуємо,
Та моя й дитиночко рідненька,
Та мій синочку золотенький.
Та моя й дитиночко, та моя й
    молодісінька.
А мій синочок, та мій гарнісінький.
Ой дитиночко ж моя, ой Боже мій,
А на кого ж ти покинув нас?
Ой моя й дитино,
Ой Боже мій, ой Боже,
Ой моя й дитиночко рідненька.

Зап. Дубравін В. від Пономар Поліни Яківни, 1914 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну 
Сумської обл. у 1976 р. 

Дубравін, с. 402–407. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 
«Туга за сином (А)». 

367. Голосіння за матір’ю

Та матінко старісінька,
Та матінко наша страдальниця,
Та як же ти нас добре годувала,
Та як же ти нас і доглядала.
Та моя й матінко, моя й голубонько,
Та відкіль же вас і виглядать?

Та відкіль же вас і виглядать,
Та відкіль вас і дожидать?
Та я ж було, куди не піду,
То ви мене виглядаєте.
А тепер, відкіль не прийду,
То ви мене не запитаєте.
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А до якої ж я, мамо, яблуньки не прихилюсь,
Та вона ж від мене відхилиться,
Та до якої ж я сім’ї не притулюсь,
Та вона од мене відвернеться.
Та я ж, матінко, усім чужа,
Та ніхто ж мене не пожаліє,
Та ніхто ж мене не приголубить,

Та ніхто ж мене не переміне.
Та будуть соловейки щебетать,
Я ж вийду та буду їх питать:
«Та де ж моя матінка старісінька,
Та де ж моя матінка золотісінька,
Та коли ж вас дожидать,
Та коли ж вас виглядать?»

Зап. Дубравін В. від Туз Олени Данилівни, 1919 р.н., у с. Лучка Липоводолинського р-ну Сумської 
обл. у 1976 р. 

Дубравін, с. 373–374. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 
«Туга за матір’ю (Б)». Після четвертого рядка «співачка переходить на декламацію тексту і час від 
часу натурально тужить» — примітка В. Дубравіна.

368. Голосіння за чоловіком

 Мій хазяїну, та мій дорогесенький.
 Мій хазяїну, та мій ріднесенький.
 Та на кого ж ти мене й покинув,
 Та на кого ж ти мене й оставив?
 Та куди ж мені головку схилити,
 Та куди ж мені головку ж притулити?
Зап. Дубравін В. від Голод Фросини Михайлівни, 1909 р.н., у смт Краснопілля Сумської обл. у 

1974 р. 
Дубравін, с. 400. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за хазяїном (Д)». 
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369. Голосіння за чоловіком

Хазяїну та мій рідненький.
Та на кого ж ти, хазяїну,
Нас покинув?
Та нащо ж ти нас і бросив,
Та нащо ж ти нам досаду й печаль наніс?
Та де ж тебе виглядати,
Та де ж тебе дожидати,

Та мій хазяїн, та мій дорогий,
Та мій хазяїн, та мій золотий?
Та в мене зосталося діточок п’ятірко...
Та відкіля ж нам, хазяїну,
Тебе й виглядать,
Та відкіля ж, мій хазяїну,
Тебе й дожидать?

Зап. Дубравін В. від Рябченко Олімпіади Михайлівни, 1914 р.н., у м. Суми в 1969 р. 
Дубравін, с. 397–398. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за хазяїном (В)». 

370. Голосіння за чоловіком
Та мій чоловіче, та мій хазяїн дорогий.
Та на кого ж ти мене покинув,
Та на кого ж ти мене й оставив?
Та мій чоловіче, та ти зоставив мені 
   четверо діток.
Так скажи, як нам і жить,

Так скажи, як тепер мені з ними буть?
Та мій чоловіче, мій дорогий.
Та прикажи хоч старшому синочку,
Як йому хазяйнувать,
Як йому й порядок давать.
Та куди ж ти та й собрався,
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Та куди ж ти од нас улітаєш,
Та на кого ж ти нас і бросаєш,
Та мій сокол дорогий?
Та прийшла до тебе кума,
Та прийшов до тебе і кум,
Та ти ж до них та й обізвися,
Та ти що-небудь їм прикажи.
Та куди ж ти од нас улітаєш?
Та була з тобою й багата,
Та була з тобою усими любима.
Та ми ж скрізь з тобою ходили,
Та ми скрізь були хороші, як була 
  у нас куча грошей.
Та куди ж ти од нас улітаєш,
Та куди ж ти од нас і повертаєш?
Та ти ж повертаєш на тую сай-бочку*,
Що відтіль не возвращаються.
Та повертай лучче до моєї матінки,
Та повертай лучче до мойого братіка.
Та там тебе шануватимуть,
Та там тебе пригортатимуть.

А ти ж повернув на клайбище...
А тут вже й хаточка невеселенька,
Тут вже ямочка глибочесенька.
Та туди і вітер не завіє,
Та туди і сонечко не зогріє...
Та прощайтесь, діточки,
Та прощайтесь, сиріточки,
Та прощай, мій хазяїн дорогий.
Та коли ти до нас прийдеш в гості?
Та тоді ти пришли нам пісьмеце.
Та ми тебе встріватимем,
Та дорожечку тобі промітатимем.
Та перекажи моєму й батечку,
Та перекажи моєїй матінці
Та моєму братіку, якого вбито на війні,
Та приходьте всі до мене в гості.
Та я вас стрічатиму,
Та я вас і шануватиму.
Ой прощай, прощай,
Ой прощай, прощай, 
 мій золотий хазяїну.

Зап. Дубравін В. від Рябченко Олімпіади Михайлівни, 1914 р.н., у м. Суми в 1969 р. 
Дубравін, с. 387–391. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за чоловіком (Б)». 

371. Голосіння за чоловіком
Хазяїн мій, хазяїн,
Де я тебе буду шукать?
Та доленька ж моя й поганая,
Що я така нещасна на світі вродилась.
Хазяїна в мене немає.
Осталась я, як у полі билинка.
Ні синочка в мене нема, ні хазяїна.
Одна я тільки, як пучечка й живу.
І куди я не повернуся,
І куди я й не похилюся,
Гірко ’дному жити в білому світі.
А вночі думаю,
Що якби в мене хто-небудь був,
То, може, б я і жила б своєю жизню
І краще, да й лучше.

А я й не придумаю,
Як надалі жить,
Та я й не пригадаю.
Сира земля,
Ти розступися, роздвойся, ги!
І візьми ж мою жизнь гіркую,
І візьми мою жизнь ти нещасну.
Да я ж і сама собі не радая
І не хочу в світі жить.
Та коли б же в мене таки були
Чи синочок, чи хазяїн,
Так, може, б я, ги!..
Вже й нажилася добре.
То мені ніколи не було гарної жизні.

Зап. Дубравін В. від Чумакової Ольги Іванівни, 1906 р.н., у м. Суми в 1969 р. 
Дубравін, с. 395–397. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги» під назвою 

«Туга за хазяїном (Б)». 

* Очевидно, мало бути «свайбочку» — весілля.
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372. Пародійне голосіння за тещею

  Теща, теща, жінчина мати.
  Та ти ж, було, сир, сметану поїси,
  А мені сироватку даси.
  Я їм, їм, та й нап’юся.
(Далі співачка коментує:)
Дочка плаче та й каже:
  Візьми мене, матінко, з собою.
А зять приказує:
  Ти йди, я не піду! Я піду лучче гречку в’язать!
Зап. Дубравін В. від Осокіної Марії Трохимівни, 1910 р.н., у м. Суми в 1967 р. 
Дубравін, с. 429–430. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги-пародії» 

під назвою «Туга-пародія (В)». У цьому тексті контаміновано два сюжети: відомий і в поліській, і в 
гуцульсько-подільській голосильній традиції мотив про погану тещу, а також обігрування мотиву 
«візьми мене з собою». Від цієї ж виконавиці записано й наступне пародійне голосіння.

373. Пародійне голосіння за тещею
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Співає зять:
  Теща моя, теща,
  Жінчина мати.
  Та ти ж, було, вареників навариш,
  Та вареники поїси,
  А мені юшки подаси.
Співає жінка:
  Буде, буде, чоловіче!
Далі приказує:
  Ти, мабуть, не зведеш, тільки головку нагудеш!
Зап. Дубравін В. від Шевченко Анастасії Іванівни, 1902 р.н., у м. Суми в 1968 р. 
Дубравін, с. 428. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги-пародії» під 

назвою «Туга-пародія (А)». 

374. Пародійне голосіння за тещею

  Теща, теща, жінчина мати.
  Та як же по тобі плакати?
  Та ти ж, було, з дочкою сядеш
  Та сир та варенички їси,
  А мені сироваточки даси.
  А я їм, їм та ще й нап’юся.
Жінка приказує:
  Цить, цить, чоловіче, не плач, бо не зведеш, а тільки моїй матінці 

головочку нагудеш!
Зап. Дубравін В. від Гриценко Марфи Іванівни на хуторі Берки Недригайлівського р-ну Сумської 

обл. в 1976 р. 
Дубравін, с. 429. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги-пародії» під 

назвою «Туга-пародія (Б)». 
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375. Пародійне голосіння за чоловіком

Ой тужу, тужу
По чужому мужу
Та й не знаю, як назвать.
— Ой Сидір, кумасю, Сидір.
Ой Сидір, кумасю, Сидір
Перестав в мене бувать.
Чи згадаєш ти,
Як до мене ходив,
Подаруночки носив?
Подаруночки хороші,
Носив сало, носив гроші,
А тепер тебе нема.

Ой Сидірку мій,
Я тебе частувала,
Ой тебе я пригощала.
Варенички їв в сметані,
Пив горілочку в стакані
Ще й курчатком заїдав.
Ой тужу, тужу
Й нікому не скажу,
Як ти мене цілував.
Ой як мене ти цілував,
Ой як мене ти милував,
Ой Сидірку мій, Сидір.

Зап. Дубравін В. від Палун Марії Іллівни 1910 р.н. у с. Волошнівка Роменського р-ну Сумської 
обл. в 1974 р. 

Дубравін, с. 430. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги-пародії» під 
назвою «Туга-пародія (Г)». Початок тексту — типове пародійне голосіння, поширене в гуцульсько-
подільській і подекуди в наддніпрянській голосильних традиціях. Решта тексту — це вже, очевидно, 
жартівлива пісня. 

376. Пародійне голосіння за чоловіком

Як умер мій хороший,
Та й покинув торбу грошей.

Я плакала, голосила,
Поки торбу грошей розносила.
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Зап. Дубравін В. від Осокіної Марії Трохимівни, 1910 р.н., у м. Суми в 1967 р. 
Дубравін, с. 433. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги-пародії» під 

назвою «Туга-пародія (Е)». 
У цьому ж розділі В. Дубравін подає жартівливу пісню.

Та-ра-ра, та-ра-ра,
Несіть ворога з двора.
І жив — не любила,
І умер — не тужила.

Тільки тоді затужила,
Як на лавку положила.
І на лавці лежить —
Нема й думки тужить.

Зап. Дубравін В. від Палун Марії Іллівни 1910 р.н. у с. Волошнівка Роменського р-ну Сумської 
обл.  в 1974 р. 

Дубравін, с. 434. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі «Туги-пародії» під 
назвою «Та-ра-ра, та-ра-ра». 

Студентські записи на Запоріжжі, 1968 р.

377. Голосіння за батьком
 Мій таточку, мій рідненький! Мій соловейко!
 Звідки ж вас виглядати, звідки дожидати:
 Чи з зеленого гаю, чи з далекого краю.
 Та я ж буду виглядати,
 Та я ж буду й стежечки промітати,
 Та я ж стежечки промітатиму,
 Й дверечка відчинятиму.
Зап. Степаненко Л. І. (студентка Запорізького пед. ін-ту) від Дупак Горпини, 1903 р.н., у 

с. Григорівка Пологівського р-ну Запорізької обл. 26 червня 1968 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1113 (ІІ), арк. 133–133 зв. Текст має назву «Голосіння» і поданий разом 

із двома голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

378. Голосіння за племінницею
 І моя ж племінничко,
 І моя ж кохана Лідочко,
 Ой що ж нам сталось,
 Ой що ж нам наробилось!
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 Ой відкіля ж це горечко приключилось?
 Та чого ж ти нам не сповіщала,
 Ми б же ж родиночкою рятували,
 Ми б же ж до тебе смерті не допускали.
 І братіку мій, і мамочко,
 В яке ж ви віконечко влітали,
 Що в нас кохану Лідочку забрали?
 Якби ми знали, то ми б тії віконечка та й позакривали.
Зап. Сторчак О. В. (студентка Запорізького пед. ін-ту) від Кисіль Фені Митрофанівни, 1927 р.н., 

у с. Григорівка Пологського р-ну Запорізької обл. 27 червня 1968 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1113 (ІІ), арк. 134. Текст має назву «Голосіння» і поданий разом із 

двома голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

379. Голосіння за сестрою

Моя й сестричко, моя й Галиночко!
Позичай у пташечок крилечок 
   та прилітай
І в нашому горечку в помочі ставай.
Лети ж полечком,
Лети ж моречком,
Перелітай усю долину,
Забирай з собою всю родину,
Та постаєм у кружочок,

Та розбудемо свій цвіточок,
Та будемо прохати,
Будемо її на ніжечки піднімати,
Щоб вона пробудилась,
Та й на свою родину подивилась,
До своєї донечки мамочкою воротилась.
Її зрощати, її кохати,
І на білім світі щоб оставалась,
Білим світом любувалась.

Зап. Сторчак О. В. (студентка Запорізького пед. ін-ту) від Кисіль Фені Митрофанівни, 1927 р.н., 
у с. Григорівка Пологського р-ну Запорізької обл. 27 червня 1968 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1113 (ІІ), арк. 135–136. Текст має назву «Голосіння» і поданий разом із 
двома голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

380. Голосіння за донькою
 Моя донечко, моя ріднесенька,
 Моя донечка, моя дорогесенька!
 Чого ж ти од мене одділилась?
 Чого ж ти од мене одрізнилась,
 Чого ж ти собі таку хаточку забажала,
 Хату темну, невеселу.
 Там не віконця, ні дверей,
 Туди ж не вітрець не провіє,
 Ні праведне сонечко не прогріє.
Зап. Каверін Микола, Артем’єв Анатолій, Богданов Олександр, Шостак Олександр, студенти 

І курсу філолог. факультету Запорізького держ. педагог. ін-ту від Переяславської Анастасії Петрівни, 
1913 р.н. в с. Семенівка Пологівського р-ну Запорізької обл. у червні 1968 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1168, арк. 52. Подано з іншими фольклорними жанрами. Текст має 
назву «Голосіння»; записаний віршем.
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Записи Людмили Жмаки на Чернігівщині, 1970 р.

381. Голосіння за батьком
 Та мій таточку, мій порадочку!
 Та нащо ти нас покинув?
 Хто ж нас тепер буде годувать,
 Хто нас тепер буде зодягать?
 Та чого ж тобі, таточку, схотілось хати такої смутної та невеселої,
 Смутної та невеселої,
 Темної та невидної.
 Коли ж тебе, таточку, в гості дожидать,
 І звідкіля тебе, таточку, виглядать,
 Чи з яру, чи з далекого краю?
 Не йди ж ти на Різдво, бо тебе й сніги занесуть,
 Не йди ж ти на Великдень, бо тебе й води занесуть,
 А прийди ж ти на Святу неділеньку, як сади зацвітуть,
 Як сади зацвітуть і зозулі закують.
Зап. Жмака Людмила Олександрівна, студентка Ніжинського держ. педінституту ім. М. Гого-

ля від Кириченко Катерини Федорівни, 1899 р. н., у с. Поповичка Талалаївського р-ну Чернігівської обл. 
у 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 748, арк. 10–11. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» під на-
звою «По батькові» разом із п’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами. 

382. Голосіння за чоловіком
 Та мій хазяїну, та й дорогесенький!
 Нащо ти ж покинув?
 Та хто ж тепер мені буде діток доглядать,
 Хто ж мені їх буде зодягать?
 Та передай же, мій хазяїну, синочку поклон.
 Який йому туди гостинчик передать?
 Подам же я бубличок — то він закотиться,
 Подам же я яблучко — то воно й зогніє,
 Подам же я пісьомце — то його вітер занесе.
Зап. Жмака Людмила Олександрівна, студентка Ніжинського держ. педінституту ім. М. Гого-

ля від Кириченко Катерини Федорівни, 1899 р. н., у с. Поповичка Талалаївського р-ну Чернігівської обл. 
у 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 748, арк. 11. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» під назвою 
«По хазяїну» разом із п’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами. 

383. Голосіння за донькою
 Моя дочечко, моя пташечко!
 Та чого тобі схотілось такої хати?
 Та туди ж ні вітер не віє, ні сонечко не гріє.
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 Та й забери, моя дочечко, [мене] до себе,
 Щоб я тут і не горювала.
 Та й устань же, дочечко, я на твоє місце ляжу,
 Бо я вже поскиталася,
 Вже й нагорювалася.
Зап. Жмака Людмила Олександрівна, студентка Ніжинського держ. педінституту ім. М. Гого-

ля від Кириченко Катерини Федорівни, 1899 р. н., у с. Поповичка Талалаївського р-ну Чернігівської обл. 
у 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 748, арк. 12. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» під назвою 
«По дочці» разом із п’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами. 

384. Голосіння за сином
 Мій синочку, моя дитиночко!
 Та чого ж ти, мій синочку, мене й покинув?
 Хто ж мене буде годувать,
 Хто буде ж зодягать?
 Та де тебе, синочку, списать, де тебе змалювать?
 Чи в лузі на калині,
 Чи в церкві на картині?
 Спишу я срібного, та й синочка не рідного,
 Спишу я золотого, та й синочка не такого.
 Та коли ж тебе, мій синочку, у гостоньки виглядать,
 Коли ж тебе у гостоньки дожидать,
 Та з якого краю виглядать?
Зап. Жмака Людмила Олександрівна, студентка Ніжинського держ. педінституту ім. М. Гого-

ля від Кириченко Катерини Федорівни, 1899 р. н., у с. Поповичка Талалаївського р-ну Чернігівської обл. 
у 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 748, арк. 12. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» під назвою 
«По синові» разом із п’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами. 

385. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя й правдонько,
 Моя й матінко, моя й золотесенька й ріднесенька!
 Та встань же, моя матінко,
 Та й подивися, як біля тебе діточки плачуть,
 Та й позабірай, наша матінко, й нас до себе,
 Щоб ми не скиталися,
 Щоб і не горювалися,
 Щоб по нас чужі матері ручок не потирали.
Зап. Жмака Людмила Олександрівна, студентка Ніжинського держ. педінституту ім. М. Гого-

ля від Кириченко Катерини Федорівни, 1899 р. н., у с. Поповичка Талалаївського р-ну Чернігівської обл. 
у 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 748, арк. 12–13. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» під на-
звою «По матері» разом із п’ятьма голосіннями та іншими фольклорними жанрами. 
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Записи Вадима Мицика на Черкащині, 1970 р.

386. Голосіння за батьком 
 Що ж ти, наш татусю, наробив47, 
 Що ти нас малими посиротив.
 Та будуть чужі батьки своїх діток годувать і зодягать,
 А нами, нешасними сиротами, будуть руки потирать.
 Чужі батьки будуть іти та своїм дітям радость нести,
 А наші будуть іти — нам досаду нести.
 Та будем же ми йти вуличками,
 Та сидітимуть чужі батьки купочками.
 А ми будемо ті купочки розгортати
 Та свого батечка шукати.
 Бо вже ми його ніде і не поймаєм, і не познаєм,
 Бо впустили ж ми свого батенька в бездоннеє море,
 Та буде ж нам без батенька великеє горе.
Зап. Вадим Мицик від Троїцької Харитини Корніївни, 1903 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 13 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 6. Текст має назву «Тужіння за батьком»; записаний віршем. 

Голосіння подане разом з іншими текстами і передмовою.
Перша публікація: Дмитренко, с. 132. Подано віршем, під назвою «За батьком» у розділі 

«Тужіння за померлими», із особистого архіву М. Дмитренка.

387. Голосіння за батьком 
 Та приступаю ж я до вас, мій татусю, близесенько.
 Та буду ж я вас, мій татусю, просити вірнесенько.
 Та що ж ви, наш татусю, й наробили
 Та нащо ж ви нас такими малими й посиротили.
 Та яке ж нам буде горечко велике.
 Та буде ж нас, мій татусю, по горах і по долинах,
 Та буде ж нас, мій таточку, і по чужих вкраїнах.
 Та луче б ви нас, мій татусю, на світ не родили,
 Як ви на таку нещасну долечку народили.
 Та луче б ви нас, мій татусю, були маленькими прикопали,
 Та щоб ми ж оцього великого горечка не знали.
Зап. Вадим Мицик від Троїцької Харитини Корніївни, 1903 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 13 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 7. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за батьком» 

разом з іншими голосіннями і передмовою.
Перша публікація: Дмитренко, с. 133. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 

підрозділ «За батьком», із особистого архіву М. Дмитренка.

47 Так тужать і за матір’ю. — Примітка в рукописі В. Мицика.
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388. Голосіння за батьком 
Miй таточку, мій старенький,
Miй голубе сивесенький!
Та встаньте та розпорядіться,
Нащо ж ви мене покинули
Одну нещасну весь вік горювати.
Мій таточку, мій голубе сивий,
Miй орле сизокрилий,
Та встаньте, та прийдіть,
Та мене до себе заберіть.
Бо вже я без вас нажилась 
   і нагорювалась,
І за свій вік наспотикалась.
Мій татусю, мій старесеньккй,
Та мій голубе сивесенький!
Та прийдіть-прилиніть
Та й мене до себе пригорніть.
Мій таточку дорогенький,
Та якби ви моє життя гірке знали,
То ви б мене до себе пригортали.

Закувала зозулечка в зеленому лісі,
Оглянулась стара ненька — 
   аж дочки не всі.
Мій таточку, мій старесенький,
Мої й ручечки трудящі,
Мої й ножечки ходящі.
Ці й ручечки одробили,
Худесенькі ніжечки одходили.
Та позаростали вже й стежички,
Де ходили ваші, татусю, ніжечки.
Що я ту травичку руками зорву,
А вас, мій таточку рідненький, 
  і в могилі найду.
Розкопаю я могилу до самої трунки, 
Позбираю з вас, мій таточку, 
   до одної костки.
Що я тії кості сльозами поперемиваю, 
Шовковим платочком поперетираю,
В вишневім садочку та й переховаю.

Зап. Вадим Мицик від Насті Данилівни Ступіної, 1910 р.н., у с. Жовнине Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 15 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 8–9. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за батьком» 
разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 133–135. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померли-
ми», підрозділ «За батьком», із особистого архіву М. Дмитренка.

389. Голосіння за матір’ю 
 Моя ненько, моя й ластівко, моя й зозуленько сива!
 Нащо ти, моя мамочко, мене нещасну на світ народила?
 Закувала зозуленька на хатнім порозі,
 Прощавай, моя мамуся, на останній дорозі.
 Дожидаю я вас, матінко, на Великдень у гості.
 Моя ненько, моя й рідненька,
 Не діждуся я вас в гості,
 Бо позаростали стежички, де ходили ваші ніжечки.
 На святу Коляду стежички закидає снігами,
 А на святий Великдень позаливає водами,
 На Зелену неділеньку позаростає травами.
 Моя мамусю, моя й рідна,
 Де ж ви мою доленьку діли?
 Чи в морі утопили, чи в печі спалили?
 Якщо в морі утопили — 
 Буду плавать, поринати, свою матінку шукати.
 А як у печі спалили — буду весь вік горювати.
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 Моя мамочко рідненька,
 Розчепи свої ручечки,
 Забирай мене до себе докупочки.
 Та я ж буду, матінко, тамечки постіль перестиляти
 Та свою рідну матір доглядати.
 Моя матусю, та яку ви собі смутну й невеселу хату забажали?
 Туди й вітер недовіє,
 Туди й сонце недогріє,
 А соловеєчко недощебече,
 А зозуленька недокує...
Зап. Вадим Мицик від Насті Данилівни Ступіної, 1910 р.н., у с. Жовнине Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 15 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 10–11. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за матір’ю» 

разом з іншими голосіннями і передмовою.
Перша публікація: Дмитренко, с. 135–137. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померли-

ми», підрозділ «За матір’ю», із особистого архіву М. Дмитренка.

390. Голосіння за матір’ю 
  Моя й мамуся, моя й ріднесенька, 
  Моя мамуся, мая й старесенька! 
  Та моя мамуся горювальничко, 
  Та мая й мамуся страдальничко! 
  Ой скільки ви, моя матінко, горенька прийняли. 
  Ой скільки ж ви, моя матінко, нам жалю завдали. 
  Та й моя мамусю, моя й уточко, 
  Та моя мамусю, моя й голубочко! 
  Та коли ж ви, моя й матінко, 
  Та коли ж ви, моя матінко, до нас в гості прийдете, 
  Та коли ж ви, моя матінко, з нами побачитеся. 
  Ой будуть сидіти люди купочками, 
  А я буду йти вуличками,
  Та буду ж я ті купочки розгортать,
  Та буду я свою матінку пізнавать. 
  Та моя мамусю ріднесенька, 
  Та моя й мамусю старесенька.
Другий раз приступаєш, то те й друге виказуєш. Коли в душі наболіло, то само 

підказує, що треба. Як стане досадно, так уже витужиш, що й не спишеш.
  Ой приступаю я ж до тебе, матусю, близесенько
  Та прошу ж тебе вірнесенько.
  Та закуй же, зозуленько, на оселі,
  Та збуди ж мою матусю аж з білої постелі.
  Що ж ти, моя мамочко, наробила,
  Що ти нас так paно посиротила?
  Чи ти на нас розгнівилась,
  Що ти так рано од нас розріднилась?
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Приступайти ж, мої сестрички,
До моєї матінки близенько
Та просіть її вірненько,
Та нехай вона встає,
Та нехай вона порядок нам дає.
Та беріть мамусю за ручечки й за ножечки,
А я візьму за головочку,

Та поставимо свою матусю додолечку.
Та зачиняйте дверичка й віконечка,
Та не випускайте своєї мамусі 
   із дворечка.
Бо вже як упустим,
То вже ми її не впіймаєм,
Та ніде ж ми її не впізнаєм.

Зап. Вадим Мицик від Ялосовети Ярко, 1912 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської 
обл. 13 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 13. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за матір’ю» 
разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 138–39. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померли-
ми», підрозділ «За матір’ю»; із особистого архіву М. Дмитренка.

392. Голосіння за матір’ю 
Ой матінко, моя правдонько!
Нащо ти мене вродила, гірку долю
   вділила.
Луче б ви мене поховали маленькою
І пригорнули щирою земелькою,
Щоб я не горювала і багато горенька 
   не знала.

Приступаю до вас, матусю, близенько
І просю вас вірненько:
Забирайте мене з собою, рідненька,
Пригортайте мине близенько
І цілуйте вірненько.

Зап. Вадим Мицик від Гапки Махтеївни Макаренко, 1909 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. в листопаді 1974 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 14. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за матір’ю» під 
назвою «Дочка за матір’ю» разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 139. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 
підрозділ «За матір’ю»; із особистого архіву М. Дмитренка.

393. Голосіння за матір’ю 

Зап. Вадим Мицик від Харитини Корніївни Троїцької, 1903 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 13 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 12–13. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за матір’ю» 
разом із передмовою, іншими голосіннями, коментарем інформатора.

Перша публікація: Дмитренко, с. 137. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 
підрозділ «За матір’ю» без коментаря інформатора; із особистого архіву М. Дмитренка.

391. Голосіння за матір’ю 

Що ж ти, моя матусю, наробила,
Що ти нас посиротила?
Ой нема ж цвіту цвітнішого, як маківка,
Ой нема ж нікого рідніщого, як матінка.
Та моя ж мамусю старесенька,
Моя й зозулечко сивесенька!

Та будуть зозулечки раненько кувати,
А я буду ж зозулечки питати,
Чи ти ж, зозулечка сивесенька,
Чи ти ж моя мамуся ріднесенька?
Як ти, сива зозуленька, то стрепенися,
А як ти моя мамуся ріднесенька,
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То xоть одним словечком обізвися.
Що ж ти, наша матусю, наробила,
Що ти ж нам такий камінь причепила?

Та вже цього каміння довіку 
   не скотити,
Та вже нам своєї мамусі довіку не зустріти.

Зап. Вадим Мицик від Харитини Корніївни Троїцької, 1903 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 13 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 15. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за матір’ю», 
підрозділ «Дочка за матір’ю» разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 139–140. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померли-
ми», підрозділ «За матір’ю»; із особистого архіву М. Дмитренка.

394. Голосіння за сином 
Приступаю до вас близесенько
Та буду просити вірнесенько,
Та перекажіть моєму синочкові
  ріднесенькому48. 
Та не кажіть, що я тут горюю,
Та кажіть, що я тут паную.
Синочку мій, не забаряйся 
  та за мною вертайся,

Бо вже я нажилася, й нагорювалась,
І всякого лиха набралась.
Увійду я в хату та й стану — 
До тії стіни недохилюся, а до тієї 
   не дістану.
У хаті чотири стіни, а я п’ята,
Яка ж моя доленька проклята.

48 Поклони передаються через померлого на той світ будь-кому із своїх рідних коло труни чи то в хаті, чи надворі, чи на 
кладовищі. — Примітка В. Мицика.

Зап. Вадим Мицик від Катерини Іванівни Троїцької у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської 
обл. 13 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 15. Текст поданий віршем під назвою «Тужіння-поклон» 
разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 131. Подано віршем, у розділі «Тужіння-поклон»; із особи-
стого архіву М. Дмитренка.

395. Голосіння за дітьми
 Та розсипався кукіль по горах, по долинах,
 Та розійшлися діточки по безрідних країнах.
 Та буду я той кукіль збирати,
 Та буду я про своїх діточок питати.
Зап. Вадим Мицик від Ялосовети Ярко, 1912 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської 

обл. 13 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 17. Текст поданий віршем під назвою «Мати за дітьми» 

разом з іншими голосіннями і передмовою.
Перша публікація: Дмитренко, с. 141. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 

підрозділ «Мати за дітьми»; із особистого архіву М. Дмитренка.

396. Голосіння за дитиною 
Моя дитино, моя й рибино,
Та нащо ж ти мене покинула?

Тільки ж на тебе надіялася,
Тільки ж для тебе робила.
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Нащо ж ти мене покидаєш,
На кого ж ти мене полишаєш?
Увійду я в хату та й стану,

До тієї стіни не прихилюся, 
  а до тієї не дістану.
У хаті чотири стіни, а я п’ята,
Яка ж моя доленька проклята.

Зап. Вадим Мицик від Гапки Махтеївни Макаренко, 1909 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. в листопаді 1974 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 17. Текст поданий віршем під назвою «Мати за дитиною» 
разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 141. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 
підрозділ «Мати за дітьми»; із особистого архіву М. Дмитренка.

397. Голосіння за братом 
Та куди ж ти, мій братіку, ідеш, 
Та куди ж ти свою головоньку несеш,
Та куди ж ти од’іжджаєш, 
Та кому ж ти своїх діточок приручаєш?
Що вони ж ще малесенькі,
Що вони ще дрібнесенькі,

А їм треба батечка.
Хто ж їх буде доглядати,
Хто ж їх буде годувать.
Та відкіль тебе, мій братіку, виглядать,
Та кого ми будем, мій братіку, 
   за тебе питать?

  Нащо ти, мій братіку, забажав такої хати, 
  Що туди ні сонечко не пригріє, ні вітер не провіє?
  Та коли ж тебе, мій братику, в гості виглядати? 
  Та чи виглядати з яру, чи з далекого краю?
  Та чи виглядать тебе з глибокої долини, чи з чужої країни?

Зап. Вадим Мицик від Ялосовети Ярко, 1912 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської 
обл. 13 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 18. Текст поданий віршем під назвою «Тужіння сестри за 
братом» разом з іншими голосіннями і передмовою.

Перша публікація: Дмитренко, с. 142–143. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померли-
ми», підрозділ «Сестра за братом»; із особистого архіву М. Дмитренка.

398. Голосіння за братом 
 Та куди ж ти, мій братіку, ідеш49, 
 Та куди ж ти свою головоньку несеш?
 Та на кого ж ти своїх діточок кидаєш, 
 Та кому ж ти їх приручив,
 Та кому ж ти їх доручив?
 Та відкіль тебе, мій братіку, виглядать:
 Чи з яру, чи з долини, чи з чужої країни?
 Та ти ж, мій братіку, такої хати забажав, 
 Що туди ні сонечко не пригріє, ні вітер не провіє.

49 Це ж тужіння тільки виплакане-витужене при згадці про померлого брата і записане збирачем на магнітофон. — 
Примітка В. Мицика.
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Мій хазяїне, та мій дорогенький,
Та де ж поховане твоє тіло біленьке?
Та позаростали стежки-доріжки,
Де походили твої білі ніжки.
Ой ще ніжечки походили,
А ручечки ділечко робили.
Ой де та зозуленька, що вона кувала,
Ой чого вона нам правдоньки 
   не сказала,

Де вона мого хазяїна поділа?
Чи прикривала сірою шинелькою,
Чи пригортала щирою земелькою?
Ой чи ти, моя зозуленько, кісточки 
   розтягала,
Ой чи ти щирою земелькою 
   пригортала,
Що ти мені вісточки не прислала.

Зап. Вадим Мицик від Гапки Махтеївни Макаренко, 1907 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 13 травня 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 20. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбитими» 
разом з іншими голосіннями і передмовою. 

Перша публікація: Дмитренко, с. 124. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 
підрозділ «Жінка за чоловіком»; із особистого архіву М. Дмитренка.

 Та що ти, мій братіку, наробив,
 Та нащо ти оцих діточок осиротив?
 Та ти ж, мій братіку ріднесенькнй, їx покинув,
 А вони ще малесенькі,
 Та їм терба батечка.
 Та ти ж, мій братіку ріднесенький,
 Та ти ж голубчик сивесенький.
Зап. Вадим Мицик від Ялосовети Ярко, 1912 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської 

обл. 13 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 18. Текст поданий віршем під назвою «Тужіння сестри за 

братом» разом з іншими голосіннями і передмовою. Це голосіння — повторний запис попереднього 
голосіння.

Перша публікація: Дмитренко, с. 143. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 
підрозділ «Сестра за братом», без примітки В. Мицика. Із особистого архіву М. Дмитренка.

399. Голосіння за братом
 Мій братіку ріднесенький,
 Мій голубе сивесенький!
 Я ж думала, братіку, весілля за тобою справляти,
 А мені прийшлося похорон одбувати.
Зап. Вадим Мицик від Харитини Корніївни Троїцької, 1903 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. у травні 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 19. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння сестри за бра-

том» разом з іншими голосіннями і передмовою.
Перша публікація: Дмитренко, с. 144. Подано віршем, у розділі «Тужіння за померлими», 

підрозділ «Сестра за братом»; із особистого архіву М. Дмитренка.

400. Голосіння за чоловіком
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401. Голосіння за дітьми
 Ой розкотився горошок по горах, по долинах,
 Ой загинули мої синочки по безрідних країнах!
 Вже ж я того горошку не позбираю,
 І своїх синочків не поскликаю.
 Прибувайте, мої рідненькі, в гості,
 Ой буду столи застеляти 
 І вас у гостоньки виглядати.
Зап. Вадим Мицик від Катерини Гордіївни Дудки, в якої загинули сини Андрій, Григорій, Іван, 

Василь, у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 13 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 20. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбитими» 

разом з іншими голосіннями і передмовою. 
Перша публікація: Дмитренко, с. 127. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 

підрозділ «Мати за синами»; із особистого архіву М. Дмитренка.

402. Голосіння за дітьми
 Ой мої синочки, мої рідненькі, 
 Ой хазяїни мої миленькі! 
 Ой де ж ви поживали, що жодної вісточки не прислали? 
 Ой де ж ви свої голови поклали, що ми вас не поховали?
 Ой прибувайте, мої рідні, у гості,
 Ой буду ж вас встрівати та столи застеляти.
 Ой не приходьте на Коляду,
 А приходьте к Великодню і Зеленій неділі.
 Ой буду ж столи застеляти 
 Та вас у гостоньки виглядати. 
 Ой на Коляду снігом позамітає,
 А на Великдень водицею позаливає, 
 А к Зелені неділеньці травицею позаростає.
 Ой буду я ту травицю виривати,
 Та жовтий цвіт топтати,
 Та вас у гостоньки виглядати.
Зап. Вадим Мицик від Катерини Гордіївни Дудки, в якої загинули сини Андрій, Григорій, Іван, 

Василь, у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 13 травня 1970 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 21. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбитими» 

разом з іншими голосіннями і передмовою. Це, по суті, повторний запис.
Перша публікація: Дмитренко, с. 127–128. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 

підрозділ «Мати за синами»; із особистого архіву М. Дмитренка.

403. Голосіння за братом
Ой братіку мій рідненький,
Ой соколику мій ясненький!
Ой де ти головоньку поклав,
Що мені вістчки не прислав?

Чи ти адресу забув, чи села не знав,
Що ти мені жодного писемця не прислав?
Ой було б сестри Наталки не забувати
Та хоч одне писемце написати.
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Зап. Вадим Мицик від Наталки Лазірської у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. у 
травні 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 21–22. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбити-
ми» під назвою «Сестра за вбитим братом» разом з іншими голосіннями і передмовою. 

Перша публікація: Дмитренко, с. 129. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 
підрозділ «Сестра за братом»; із особистого архіву М. Дмитренка.

404. Голосіння за батьком
Oй що тая війна наробила, 
Що нас із батечком розлучила.
До кого ж ми тепер будемо ходити 
Та свою правдоньку носити?
Та будуть чужі батьки іти,
Своїм дітям радість нести,

А наші будуть іти 
Та досаду нести.
Та будемо ж ми йти вуличками, 
Та сидітимуть чужі батьки купочками.
А ми будем ті купочки розгортати
Та свого батечка шукати.

  Та вже ми його ніде і не поймаємо, і не познаємо,
  Бо впустили нашого батечка в безоднеє море,
  Та буде нам без батечка великеє горе.
Зап. Вадим Мицик від Ганни Лепської (Плахоти), батька якої Трохима Плахоту вбито на війні, 

у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. у грудні 1974 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 22. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбитими». 
Перша публікація: Дмитренко, с. 130. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 

підрозділ «Дочка за батьком»; із особистого архіву М. Дмитренка.

405. Голосіння за чоловіками і синами

А я буду писемце читати
Та буду тебе, мій братіку, в гості 
   виглядати.

Не йди, братіку, степами, а іди лугами,
Бо лугова дорога аж до мого порога,
А я буду тебе виглядати та встрівати.

Та наші хазяїни дорогенькі,
Та наші синочки дорогенькі!
Та де ж ви побували,
Що нам жодної вісточки не прислали?

Та де ви свої голови поклали,
Що ми вас не поховали,
Вашого тіла не обмили
І на перехрееті не становили?!

Зап. Вадим Мицик від Троїцької Харитини Корніївни, 1903 р.н., у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. у травні 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 23. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбитими». 
Перша публікація: Дмитренко, с. 130. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 

підрозділ «Жінки за чоловіками»; із особистого архіву М. Дмитренка.

406. Голосіння за сином
 Ой де ж ти, мій синочку, так довго пробував,
 Що й досі вісточки не прислав?
 Чого ж ти так мало заробляв,
 Що за двадцять п’ять років тільки п’ятірочку прислав?
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Зап. Вадим Мицик від Ярко Харитини Нестерівни, у с. Мохнач Чорнобаївського р-ну Черкаської 
обл. у травні 1970 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 23. Текст поданий віршем у розділі «Тужіння за вбитими». У 
паспорті вказано: «Так тужила Харитина Нестерівна Ярко, коли їй за вбитого сина у війні дали п’ять 
крб. Записав Вадим Мицик у травні 1970 р. в с. Мохначі».

Перша публікація: Дмитренко, с. 128. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 
підрозділ «Мати за сином»; із особистого архіву М. Дмитренка. У паспорті голосіння вказано: «Зап. 
від Харитини Ярко у травні 1970 р., якій у день 25-річчя Перемоги дали 5 крб. за вбитого сина».

407. Голосіння за онукою (живе виконання)
В хаті:
  Наша ти донечко, наше ти й сонечко,
  Наша ти онучко, наша й ти первісточко!
  Ой чого ти так мало світила,
  Ой чого ти так мало пожила?
  Наша ти зірочко, наша ти квіточко,
  Ой чого ти так рано і зів’яла,
  Нащо ти нам горенька завдала?
  Наша ти донечко, наша ти й крихітко,
  Ой чого ти від нас відкришилася,
  Ой чого ти від нас відріднилася?
  Наша ти донечко, наша ти пташечко,
  Хто ж тепер до нас прилітатиме,
  Хто ж тепер нам щебетатиме?
  Нащо ти нас так рано покинула,
  Нащо ти від нас відлинула?
  Хіба ж ми про тебе не дбали,
  Хіба ж ми тобі не догоджали,
  Хіба ж ми для тебе не старалися?
На перехресті:
  Наша ти донечко, наше ти сонечко,
  Наша ти й квіточко нерозквітяна!
  Що ж ти наробила, що нас усіх посмутила?
  Ми ж тебе хотіли заміж віддати,
  А прийшлося похорон справляти.
  Ой чого твоє весілля таке невеселе,
  Ой чого твої дружки та бояри не танцюють,
  Ой чого ж твої дружечки не співають, а тільки плачуть?
  Ой нащо нам таке весілля нещасне,
  Ой нащо нам таке горенько завчасне!
Коло могили:
  Наша ти онучко, наша ти й первісточко,
  Наша ти старальничко, наша ти й піклувальничко!
  Ой хто ж до нас тепер ходитиме,
  Ой хто ж до нас вечерю носитиме?
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  Бо ти ж так від нас ідеш, що більше не вернешся.
  Ой нащо тобі така темна хата здалась?
  А тобі ще тільки було та жити,
  А ти йдеш у сиру землю гнити.
  А ми ж тебе більше не побачимо,
  А ми з тобою більше не заговоримо.
  Ой мамочки наші ріднії,
  Ой мамочки наші ріднії!
  Зустрічайте свою правнучку,
  Зустрічайте нашу правдочку,
  Та пригортайте її, 
  Та доглядайте її,
  Бо вже вона нас обминула та до вас полинула.
Зап. Вадим Мицик від Марії Михайлівни Шульги на похороні її 15-річної онуки Лариси Шульги в 

с. Водяники Звенигородського р-ну Черкаської обл. 9 січня 1988 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1230, арк. 24–25. Текст має назву «Бабуся за онукою»; записаний 

віршем. Голосіння подане разом з іншими текстами і передмовою.
Перша публікація: Дмитренко, с. 147–149. Подано віршем, під назвою «Бабуся за онукою» у 

розділі «Тужіння за померлими», із особистого архіву М. Дмитренка.

408. Рекрутське голосіння
Ой племінники мої дорогенькі,
Ой соколи мої ясненькі,
Ой братики ви ж нерозлучнії!
Куди ж ви від дому йдете,
Куди ж ви свої голови несете?
Нащо ви батька й матір покидаєте,
Сестер і братів залишаєте?
Хай же вас злії помисли обходять

Та вражі кулі обминають.
Щирії мислоньки завжди майте,
Своєї тітоньки Ксені не забувайте.
Ой мої племіннички-синочки,
Повертайтесь через три годочки.
А ми вас будемо виглядати,
Живими-здоровими додому ждати.

 

Зап. Вадим Мицик від Ксені Франчук, яка тужила за своїми племінниками близнюками Петром 
та Володимиром Бойками на виряджанні до війська в с. Вишнопіль Тальнівського р-ну Черкаської обл. 
5 жовтня 1968 р.

Перша публікація: Дмитренко, с. 150. Подано віршем, під назвою «Тужіння за новобранця-
ми»; із особистого архіву М. Дмитренка.

409. Голосіння за чоловіком
 Та мій хазяїне, та мій дорогенький,
 Та мій голубе сивенький!
 Та на кого ж ти мене покинув,
 Та на кого ж ти мене доручив?
 Та мій хазяїне, та мій ріднесенький,
 Та мій соколе яснесенький!
 Та на кого ж ти мене доручив?
 Та мій хазяїне, та мій дорогесенький,
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 Та прийди-прилини з чужої сторони,
 Та мене до себе забери.
 Та я ж, хазяїне, була за тобою, як за кам’яною стіною.
 І прожили ми з тобою сім годочків, як сім деньочків.
 А тепер я без тебе настраждалася і нагорювалася,
 І наробилася, і чужим людям нагодилася.
 Вже ж мені, хазяїне, не хочеться жить,
 Не хочеться по світу ходить.
 Та розчіпай же, мій хазяїне, ручечки
 І бери мене до себе докупочки.
 Бо я ж тут нажилася і настраждалася,
 І всякого горя набралася.
 Бо тепер я, мій хазяїне, нікому не нужна,
 І ні з ким мені горем поділитися та пожалітися.
 А ти, мій хазяїне, в чужій землі та в чужій стороні.
 А я ж тут, мій хазяїне, без тебе та нікому не потрібна.
Зап. Вадим Мицик від Насті Данилівни Ступіної, чоловіка якої Василя Петровича Ступіна вби-

то на війні, у с. Жовнин, 1910 р.н., у с. Жовнине Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 15 травня 1970 р.
Перша публікація: Дмитренко, с. 125–126. Подано віршем, у розділі «Тужіння за вбитими», 

підрозділ «Жінка за чоловіком»; із особистого архіву М. Дмитренка.

410. Голосіння за свекром
 Мій свекорку, мій дорогесенький,
 Моя й переміно дорога,
 Моя й защито дорога!
 Та ви ж мене захищали,
 Та ви ж мене переміняли.
 Та хто ж мене тепер захищатиме,
 Та хто ж мене перемінятиме,
 Та хто ж мені правдочку казатиме?
 Та мій свекорку дорогесенький,
 Ви ж були як батечко ріднесенький.
 У кого ж я, мій таточку, порадочки питатиму?
 Та ви ж мені совітували,
 Та ви ж мені радили.
 Та я ж тепер вже безрідная, як у полі билиночка.
 Та ж до мене вже не прийде ні ніякий сусідочка.
 Тепер у мене ні роду, ні родини, ні вірної дружини.
 Та у мене ж нема ні братика, ні сестриці та ні рідної неньки.
 І ви мене, мій свекорку, навіки покинули.
Зап. Вадим Мицик від Насті Данилівни Ступіної, 1910 р.н., у с. Жовнине Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 15 травня 1970 р.
Перша публікація: Дмитренко, с. 144–145. Подано віршем, під назвою «Невістка за све-

кром» у розділі «Тужіння за померлими», із особистого архіву М. Дмитренка.
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411. Голосіння за кумом
 Та мій кумасю, та мій дорогенький!
 Та хто ж до нас тепер ходитиме,
 Та хто ж тепер мене кумою зватиме?
 Та ви знаєте, кумику, як ви до нас ходили,
 Та ми з вами поділялися,
 Та ми жили, як одна сім’я.
 Та нащо ви своїх дітей посиротили?
 Та вони ще маленькі,
 Та їм треба батенька.
 Та чужі діти по діброві ходитимуть
 Та своїх батьків стрічатимуть.
 Та батьки своїх діток будуть ласкати
 Та до серця пригортати,
 А ваші діточки ходитимуть по чужих степах та по чужих краях,
 Бо в їх батька нема, а кума їх не содержить.
 Найменшенький синочок пита в мами:
 — А де ж мій тато?
 Мати йому отвічає, сльозами вливає і крізь сльози отвічає:
 — Ой твій батінко у сирій землі!
 Пішло дитя до могили
 Та й стало батінка просити:
 — Устань, тато, устань з гробу,
 Тяжко жити коло роду.
 Устань, тато, устань з ями,
 Тяжко бути коло ями.
Зап. Вадим Мицик від Насті Данилівни Ступіної, 1910 р.н., у с. Жовнине Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 15 травня 1970 р.
Перша публікація: Дмитренко, с. 145–146. Подано віршем, під назвою «Кума за кумом» у 

розділі «Тужіння за померлими», із особистого архіву М. Дмитренка.

412. Голосіння зовиці за невісткою
Моя сестричко, моя й невісточко,
Та на кого ж ти цих діточок покинула,
Та кому ж ти їх доручила?
Нащо ти їх посиротила?
Та ти ж сама в сирітстві росла,
Та ти ж знаєш, як сиротою буть.
Та тобою ж ручечки потирали,
Та як же недобре було.
Та забирай же їх до себе,

Та щоб ними ніхто рук не потирав.
Та моя й невісточко,
Та моє й безталаннячко!
Та ти ж мало в світі прожила,
Та багато горенька в житті прийняла.
Та моя й тихесенька,
Та моя й плохесенька,
Та моє й безталаннячко!

Зап. Вадим Мицик від Насті Данилівни Ступіної, 1910 р.н., у с. Жовнине Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 15 травня 1970 р.

Перша публікація: Дмитренко, с. 146–147. Подано віршем, під назвою «Зовиця за невісткою» 
у розділі «Тужіння за померлими», із особистого архіву М. Дмитренка.
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Самозаписи Олександри Отісько, 1972 р.
413. Голосіння за донькою
 Доню моя, зелена гілочко!
 Зломила тебе лиха доля,
 На кого ти покидаєш мене немічну, стару,
 Своїх діточок маленьких і дружину молоду.
 Хто ж буде у нас тепер рано вставати,
 В усьому порядочок давати,
 Про твоїх сиріток дбати
 І мене стареньку ділечком підміняти?
 Ти ж, доню, з ранковою зорею вставала,
 Все ділечко вправляла і скрізь успівала,
 В очах твоїх завжди цвіла весна,
 З добрим серцем і тиха, як вода.
 Донечко моя ріднесенька!
 Обізвися до мене хоч на останній доріженьці,
 Скажи, коли прилинеш в гості, моя нещаснице дорогенька!
 Обізвися, розпитай мене про горенько моє,
 Пробирай для мене містечко та забери й мене до себе.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, самозапис у с. Довгалівка Миргородського р-ну 

Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 18. Текст поданий віршем під назвою «Плач-голосіння 

матері за дочкою заміжньою» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.
Перед записами голосінь такий коментар записувача. «Плач-голосіння за рідними, а чі за 

близькими — це душевне переживання, тобто душевні почуття передаються звучанням. Голосіння 
може бути по-різному за змістом і мотивом.

Хто як зможе передати свої почуття, зависить від віку того, хто плаче і за ким плаче, від місця 
проживання і яким єсть умерший: парубок чи нежонатий, дівка а чі заміжня тощо» (арк. 17).

«Тексти голосіння зложені в селі Довгалівка Миргородського р-ну колгоспницею, 1920 року на-
родження Отісько Олександрою Никифорівною без відриву від роботи. На пам’ять І. І. Гуріну» (арк. 17 зв.).

414. Голосіння за донькою
 Доню моя, квіточко весняна!
 Чому так зарані осипаєшся?
 Я ж думала виряжати тебе з рушничками,
 А прийшлося з слізонькама.
 Чим я тобі, моя доню, не догодила?
 Я ж тобі щосуботи й голівоньку мила,
 В твої коси кісники чіпляла
 І з дня на день сватів ожидала.
 Доню, доле моя,
 Хто ж мене пожаліє,
 Хто розчеше мені коси й головоньку змиє?
 Прилинь, моя дитино, хоч на одну хвилину, 
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 В лиху годину, у хуртовину,
 Наноси мені води в хату й протопи хатину.
 Я ж думала, дитя моє,
 Що ти на моїй могилі посадиш червону калину
 І за грішну мою душу людям даси милостину.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, самозапис у с. Довгалівка Миргородського р-ну 

Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 18 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач голосіння 

матері за дочкою дівкою» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

415. Голосіння за сином
 Синочку мій, голубчику сизий!
 Кровинко моя, травиночко весняна.
 На кого ти оставляєш мене нещасну, одну,
 Своїх діток і дружиноньку молоду?
 Чужі дітки своїх татком будуть називать,
 А нашим сиріткам жалю завдавать.
 Діточки твої дрібненькі,
 Їм нужен татко і ненька.
 Хто ж нам зароблятиме і хто годуватиме?
 Хто тобі постіль білу, мій синочку, слатиме?
 Хто подасть тобі, синочку, в постелі водички?
 Не побачиш ти більше, синку, ні квітів, ні зеленої травички.
 Твоя домовина й несправедлива,
 Ні вітерець не повіє, ні сонечко не прогріє.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 19. Текст поданий віршем під назвою «Плач-голосіння 

матері за сином жонатим» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

416. Голосіння за сином
 Синочку мій, лебедоньку білосніжний,
 Місяченьку ясний, цвіточку прекрасний!
 Куди ти собрався, куди нарядився,
 Чому нами, старенькими, не розпорядився?
 Скажи мені, синку, хто мене догляне і батька старого,
 Хто нас прогодує і хто похороне.
 Я думала, синку, людей послати,
 Гуляти весілля, невісточку мати.
 Та замість того, щоб хмелем і житом обсипати,
 Прийшлося слізоньками тебе обливати.
 Мій сину, моя зернино,
 Зійди цвіточком у нас біля хати,
 Буду доглядати, слізоньками поливати.
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 Куди не піду я, а тебе не зустріну.
 Серце материнське від жалю зімліє.

Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 
р-ну Полтавської обл. 1972 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 19 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач-голосіння 
матері за сином парубком» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

417. Голосіння за чоловіком
 Хазяїну мій любий, дружинонько милий!
 Проснись, обізвися тай розпорядися.
 Прийшли до нас рідні, друзі і знакомі,
 Та нікому привітати їх у нашім домі.
 Розкажи нам, милий, як без тебе жити,
 Як діток ростити і розуму навчати,
 Звідки тебе, моє серце, виглядати і як зустрічати.
 Чі з далекого краю, а чі з тихого Дунаю.
 Чі вернешся весною, а чі сніжною зимою,
 Буду виглядати, стежечки промітати.
 Обізвись, мій любий, прошу і благаю,
 Не гнівайсь на мене, може, що сказала…
 На твоїй могилі посажу я квіти,
 Поливать буду сльозами рано до схід сонця й пізно вечорами.

Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 
р-ну Полтавської обл. 1972 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 20. Текст поданий віршем під назвою «Плач-голосіння 
жінки за чоловіком» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

418. Голосіння за чоловіком
 Чі це сон приснився, чі мені задається,
 Що ти мене покидаєш і життя наше не вернеться.
 На кого ти покидаєш, кому приручаєш,
 Невже до мене, мій миленький, ти жалю не маєш.
 Твої білі рученьки холодні, що мене обнімали,
 А устоньки медовії застигли, що мене цілували.
 Хто ж мене до серденька пригортатиме,
 І хто мені правдоньку казатиме.
 Прилинь до мене в гості хоч на один часочок,
 Рада я почути хоч твій голосочок.
 Ти ж мій милий забажав сумну домовину:
 Ні сонечко не гріє, ні вітер не віє, 
 Ніхто не провідає і ніхто не жаліє.

Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 
р-ну Полтавської обл. 1972 р.
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ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 20 зв. Текст поданий віршем під назвою «Жінка голосить за 
чоловіком» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

419. Голосіння за матір’ю
 Моя матінко, моя вуточко,
 Чим же я перед тобою провинилася,
 Що ти не говориш до мене, чого розгнівалася?
 Моя мамочко рідненька!
 Яка ти дорога і ніким не замінима,
 Твоє серце сповнине любов’ю і ласкою,
 Вірна і справедливая.
 Тебе, моя рідна мати, ні пером написати,
 Ні найти такого маляра, щоб зміг змалювати.
 Серцем справедливая, ласкою дарована,
 Через наші незгоди душею згорьована.
 Матінко-голубонько, ти нас всіх любила,
 За сімейним щастям дуже дорожила.
 До тебе з’їзжалася вся наша родина,
 Ти всіх привітала, з усіма дружила.
 Хто нас буде, мати, тепер зустрічати, шанувати
 Й правдоньку питати, і хто виряжати?
 Прилинь до нас, матінко, весняною порою
 Краплиною дощовою або зозулею садовою,
 Буду виглядати, у зозулі правдоньки питати.
 Прилинь, моя матінко, до мене хоч пилинкою,
 Хоч зійди у дворі травинкою,
 А хоч зимою упади на порозі білою сніжинкою.
 Позаростають за вами стежки і дорожки,
 Де ви ходили, ділечко робили,
 По ролі ступали ваші босі ножки.
 Коло вашої могили у головах посажу я, мамо, червону калину,
 Щоб пташки клювали й правдоньку казали.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 21–21 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач-голосіння 

дочки за матирию» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

420. Голосіння за батьком
 Таточку рідненький, голубчику сивенький!
 Прошу, обізвися до мене,
 На останній доріжці пожалій мене словечком,
 Скажи, як нам жить без тебе.
 Таточку-лебедику, прилинь до мене в госці,
 Буду виглядати, стежки промітати,
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 Буду, мій рідненький, тебе шанувати.
 Хто ж тобі, рідненький, постіль перестеле,
 Хто тебе укриє і хто пожаліє,
 Хто почеше, нагодує й головоньку змиє?
 Таточку рідненький, моє ясне сонечко!
 Ти батьківською любов’ю, наче теплом зігрівав,
 Своїм добрим словом всьому помагав.
 Хто нас тепер, тату, буде виглядати,
 Хто нам буде порадоньку давати?
 Прилинь до нас в гості з далекої дороженьки,
 Зійди на городі весняною травинкою,
 А хоч упади на порозі краплинкою,
 Хоч сядь на травиці у дворі росою
 Або на весні тихою водою.
 Буду виглядати, траву поливати,
 Дощовою краплиною сльози умивати.
 А росою до схід сонця очі протирати, 
 А водою весняною квіти поливати.
 Посажу я коло гроба в головах дубочок,
 Дубочок ростиме, пам’ять берегтиме.
 Прийди, мій рідненький, хоч у весні до мене,
 Та й розпитай мене, яке горенько без тебе.
 Я ж тебе, татусю, завжди виглядала,
 Прости мені, рідний, може, що коли сказала.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 22–22 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач дочки за 

батьком» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

421. Голосіння за братом
 Братіку рідненький, cоколику ясний білосніжний!
 Чому не говориш до мене, чому такий ніжний?
 Братіку, проснися, розкажи, чому розгнівився.
 Я ж тебе благаю, хоч раз обізвися.
 Кому доручаєш дівчину кохану,
 Що серденьком в’яне, сохне від печалі.
 Остались у хаті одні батько й мати,
 Хто їх буде розважати і хто доглядати?
 Прилинь до нас в гості хоч орлом сизокрилим,
 Будем тебе виглядати щодня, аж до самої могили.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 23. Текст поданий віршем під назвою «Сестра голосить за 

братом» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.
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422. Голосіння за сестрою
 Сестричко, моя перепілочко, моя горювальничко!
 Куди ж ти від нас ідеш, нащо жалю додаєш.
 Ми ж разом з тобою у свого батенька росли,
 Як у саду по весні дві яблуньки цвіли.
 Чому ти так зарані зів’яла,
 Лежиш на столі, як рибонька, в’яла.
 Обізвися до мене хоч на останній доріженці,
 Та й розкажи, звідкиль тебе виглядати і як тебе зустрічати.
 Ти ж, моя сестричко, звжди була весела і жартівлива,
 У садочку похожала, соловеєчком співала.
 Прилинь до мене в гості весною пташиною садовою,
 Будеш щебетати, людей звеселяти,
 А своїй неньці старенькій жалю завдавати.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 23 зв. Текст поданий віршем під назвою «Сестра голосить за 

сестрою дівчиною» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

423. Голосіння за сестрою
 Сестричко, моя рибонько, моя ясна зіронько!
 Чому ти така сумна, а чі, може, горда стала,
 Коло тебе діти плачуть, просять обізвися.
 Обізвися, моя рибко, тай розпорядися.
 На кого ти покидаєш сиріток нещасних,
 Як їм буде без тебе жити і що їм робити.
 Прилинь до них хоч у гості зозулею садовою
 Та сядь у садочку поміж квіточки,
 Де ходять твої маленькі діточки.
 Прилинь у садочок до своїх діточок
 Та й сядь перед горницею, затуркочеш орлицею,
 Будеш вуркотати, діток забавляти.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 24. Текст поданий віршем під назвою «Сестра голосить за 

сестрою (заміжньою)» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

424. Пародійне голосіння за тещею
 Ой ти тещо моя, ти жінчина мати,
 А хто ж тепер у нас буде без тебе хазяїнувати,
 Хто буде тепер мене жаліти,
 Хто розкаже і накаже, поки мені, приймакові, сажу трусити,
 Поки в хату воду, а з хати попіл носити?
 Ви ж мене жаліли,
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 Самі горілочку пили, а мене розуму повчали,
 Щоб я не був п’яницею — кваску наливали.
 Хто ж, моя тещо, жінчина мати,
 Буде мені поперек зміїним ядом витирати,
 Ви ж, було, як поплюєте та потрете,
 То враз усю хворобу знімете.
 Тещенько моя, дорога, незабутня,
 Чі це сон приснився, а чі так, може, здається,
 Що вже мій сторк приймацький кінчається,
 І за новими законами життя начинається.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 24 зв. Текст поданий віршем під назвою «Зять-приймак 

голосить за тещею» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці. Після цього тексту 
записана жартівлива пісня про почуття вдови на похороні поганого чоловіка.

  Жив, мене бив, як боліла — не жалів,
  А як сам умер — то чорт з ним.
  Плакала б я по тобі, так не жалко мені,
  А це плачу так собі, що горенько мені.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 25. Текст поданий віршем під назвою «Жінка плаче за 

чоловіком» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

425. Пародійне голосіння за тещею
 Ой ти тещо моя, як нам не згадати,
 Хто ж мене тепер буде в магазин по сіль посилати?
 Хто мене на роботу виряжатиме
 І хто мені в магазині штани примірятиме.
 Я, як здумаю, як ви, було, сами варенички з сиром їсте,
 А мені, щоб легше на желудок, юшечку з-під них попить дасте.
 Або, було, сами сметанку поїсте,
 А мені, щоб не було коліка у животі, сироватку дасте.
 Та я їм, їм та ще й навхильці нап’юся.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 25. Текст поданий віршем під назвою «Плач зятя за те-

щею» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці. У цій же одиниці зберігання маємо 
жартівливу пісню:

І жив — не любила,  А як в яму упускали,
І умер — не тужила.  Хоч би й музика заграла.
І не буду тужить,   Ніженьками туп-туп,
Нехай дурень лежить.  Лежи, старий, тут-тут.
Як до ями волокли,  А я молоденька,
Зовсім сльози не текли,   Гуляти раденька.

Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 
р-ну Полтавської обл. 1972 р.
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ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 25 зв. Текст поданий віршем під назвою «Пісня про умершо-
го чоловіка» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

426. Рекрутське голосіння
 Іди, мій синочку, служи Батьківщині,
 Пиши мені мені пісьма і своїй дівчині.
 Я думала, синку, невісточку мати,
 Тобі догоджати, онуків гойдати.
 Відслужиш ти службу, спіша до родини,
 А може, застанеш мене в домовині.
 Служи, мій синочку, та не забаряйся,
 Будь завжди щасливий, з славою вертайся.
 Усе, мій синочку, можна вибирати,
 Лише одна Батьківщина та рідная мати.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 26. Текст поданий віршем під назвою «Голосять за тими, що 

виряжають у армію. Мати плаче» разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

427. Голосіння за сином на проводах у Сибір
 Синочку-соболю, візьми мене, стареньку, з собою.
 У дорогу далеку, від свойого дому.
 Буду, синку, за тобою глядіти,
 Варить їсти, постіль слати,
 І, як діждусь невісточки, буду глядіть діти і вас шанувати.
 Чі я тебе, мій синочку, розуму не вчила,
 Чі для тебе я у Бога долі не просила?
 Купаючи тебе, синку, в любистку і м’яті,
 Щастя й долю посилала своєму дитяті.
Зап. Отісько Олександра Никифорівна, 1920 р.н. — самозапис у с. Довгалівка Миргородського 

р-ну Полтавської обл. 1972 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 26 зв. Текст поданий віршем під назвою «Плач за тими, що 

виряжають на Сибір. Плаче мати за синочком, що долі не має, один був, і того в Сибір виряжає» 
разом з іншими 18-ма голосіннями від цієї ж виконавиці.

Запис Тетяни Овсієнко з Черкащини, 1975 р.

428. Голосіння за чоловіком
Ой хозяїне, мій голубе!
Нащо ж ти мене покидаєш?
На кого ж я тепер прихилюся,
Звідки ж я тебе виглядатиму:

Чи з гори, чи з долини,
Чи з високої могили?
Ой голубе ж мій,
Туди ж і вітер не завіє,
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Зап. Овсієнко Тетяна, студентка Черкаського педагогічного ін-ту від Міщенко О. Д., 1899 р.н. в 
с. Лебедин Шполянського р-ну Черкаської обл., 1975 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 920, арк. 4–5. Текст подано під назвою «Голосіння жінки за померлим 
чоловіком» разом з іншими фольклорними жанрами; записаний віршем. 

Записи Олександра Щетинського з Харківщини, 1979 р.

429. Голосіння за батьком

І сонечко не загріє.
Ой де ж воно на тебе взялося?
Ой орле ж мій сизокрилий,
Куди ж ти полетиш?
Ох прощай же, мій хозаїне,
Більше ж я тебе не побачу,
Остання хвилиночка,
Остання секундочка.
На кого ж ти цих сиріток 
  покинув манісіньких?

Де ж вони собі батька знайдуть,
У всіх же батьки будуть, а в їх же не буде.
Для кого ж ти цю хату зробив,
Ти ж і не нажився.
Та я ж тебе виглядаю,
З усіх країв та дожидаю,
А тепер же тебе не побачу.
Ти ж казав: «Не журися, я не вмру»,
А нащо ж це таке зробилося!
О горенько!

 Тобі, батику, тобі, ріднесенький,
 Та нащо ж ви нас усіх покинули?
 Та відкіль нам виглядати,
 Та відкіль нам і видожидати?
 Та хто ж буде нам тепер порядочок давати?
Зап. Щетинський О. від Шатравко Єфимії Іванівни, 1903 р. н., у с. Калинове Борівського р-ну 

Харківської обл. 28 червня 1979 р.
Перша публікація: Щетинський, с. 71. Текст опубліковано віршем, з нотами, з двома 

голосіннями у розділі «Голосіння за померлими» під назвою «71. Тобі, батику, тобі, ріднесенький. 
Голосіння за батьком». 
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430. Голосіння за матір’ю

 Та моя ненько, та моя ріднесенька,
 Та чого ж ви вмерли та нам нічого й не сказали?
 Та відкіль ми вас будем виглядати,
 Та відкіль ми вас будем і дожидати?
 Та як піду я крутими горами,
 Та чи не стріну батька й матір з сірими волами?
 Та нащо ж ти, маметко, мене породила та й у неділю,
 Та дала мені гірку долю, де я її діну?
Зап. Щетинський О. від Колісник Клавдії Іванівни 1916 р. н., у с. Піски Радьківські Борівського 

р-ну Харківської обл. 2 липня 1979 р.
Перша публікація: Щетинський, с. 72. Текст опубліковано віршем, з нотами, з двома 

голосіннями у розділі «Голосіння за померлими» під назвою «Та моя ненько, та моя ріднесенька. 
Голосіння за матір’ю». 

431. Голосіння за донькою

Дочечка моя дорога,
Та моя ти дочечка, моя золота,
Та на кого ж ти синочка покинула,

Та чого ж ти мені його не воспита…?
Та моя ти дочечко дорога,
Та моя ти дочечко, моя золота!
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Зап. Щетинський О. від Криворучкиної Агафії Трохимівни, 1915 р. н., у с. Середній Бурлук Вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. 28 червня 1979 р.

Перша публікація: Щетинський, с. 73. Опубліков. віршем з нотами з двома голосіннями у 
розділі «Голосіння за померлими» під назвою «Голосіння за донькою». 

Запис Тетяни Шевчук з Полтавщини, 1986 р.

432. Голосіння за сестрою
 Та моя сестричко, та моя й ріднесенька,
 Та моя дорогесенька, та моя й вірнесенька!
 Та вже ж ти до нас ніколи й не прийдеш,
 Та ніколи й не побачим тебе.
 Та моя й птичечка,
 Та моя й зозуленька,
 Та моя й ріднесенька.
 Та на кого ж ти оставила діток своїх тай малесеньких?
 Тай наша й зіронько!
 Тай в тебе уже не болить, як боліло,
 А в нас же ж болить та болітиме всю жизнь, пока ми живі на світі.
 Тай наша ластівочко,
 Тай наша зозулечко!
 Та коли ж ти прилинеш до нас у гості,
 Та коли тебе й побачим?
 Тай ніколи вже не побачим,
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 Тай ніколи вже не почуєм твого голосочка.
 Тай моя сестричко дорогесенька,
 Моя й ластівочко, моя й птичечка,
 Та моя й зіронька, та моя й ріднесенька.
Зап. Тетяна Шевчук від Пирогової Галини Хомівни, 1928 р.н., у м. Гадяч Полтавської обл., у липні 

1986 р. З особистого архіву Тетяни Шевчук.

Записи Ірини Коваль-Фучило на Полтавщині, 2002 р.

433. Голосіння за чоловіком
 Мій хазяїну!
 Який же ти був хороший,
 Та такий же ти був додільний,
 Та ти так робив, хазяїнував...
 Та ти мене покинув,
 Діток своїх маленьких.
 А шо ж я буду робить з тими дітками,
 Як вони ж манюні?
  І плакала, всього плакала. Плакала, як умер, 40 день.
Зап. І. Коваль-Фучило від Кравченко Явдохи Дмитрівни, 1929 р.н., нар. у с. Окіп Лубенського р-ну 

Полтавської обл., освіта 4 класи, у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

434. Голосіння за чоловіком
 Та чо ж ти так рано пішов,
 Та ми не встигли ше з тобою прожить,
 І на кого ж ти залишив мене з дітками?
 Та нічого й не сказав,
 Чи тебе боліло, чи ні, скільки не допитувалася...
Він захорів був, вже чуствовав, а нічого не казав. В аптеку підем лікарства брать, 

а він каже: «Інтересно, чи збавить, чи ні». Нічо не признавався.
Зап. І. Коваль-Фучило від Кисляк Ганни Василівни, 1954 р.н., нар. у с. Духове Лубенського р-ну 

Полтавської обл., освіта 8 класів, у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

435. Голосіння за матір’ю
Моя мамочко рідненькая,
На кого ж ти нас покидаєш?
До кого я тепер буду ходить,
До кого буду совітоваться,
З ким буду радиться...
І хто мене буде виглядать,
І хто мене буде зустрічать,
І з ким я пораджуся, і з ким я поділюся,

І горечко своє буду розділять,
І радощі, ділиться...
Та шо ж тобі тут...
Такий дом хороший і все,
А ти йдеш у таку темну хатинку,
Та хіба ж тобі там лучче буде?
Та тут же ж і доглядали тебе,
I приют дали, і їсточки давали,
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А ти ж ідеш у темну свою хатку — 
Ні вікон немає, ні сонечко не загляне,
Ні словечка хорошого не почуєш...
Батечко ріднесенький,

Нашо ж ти забираєш і мамочку,
Та вона в нас одна була,
А тепер ні до кого буде...
Та хіба ж там лучче?..

Зап. І. Коваль-Фучило від Кисляк Ганни Василівни, 1954 р.н., нар. у с. Духове Лубенського р-ну 
Полтавської обл., освіта 8 класів, у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

436. Голосіння за матір’ю
 Прощай, моя матусенько,
 На послідній дорозі!
 Ти мене вигляділа...
 Я ж тебе більш не побачу,
 Як же мені жить без тебе, як хазяйство вести?
Зап. І. Коваль-Фучило від Сухопари Ганни Костянтинівни, 1930 р.н., освіта 4 класи, у смт За-

сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

437. Голосіння за братом
Мій братіку, мій дорогесенький,
Соколе мій ясний,
Та вже ж твої ножки до мене не прийдуть,
Та вже стежки позаростають,
Ті, шо до мені ходив.
Та я все з тобою совітувалась,
Братіку мій, сонечко моє!
Серце моє дороге...

Всяко так приказували.
Мої волоси пахущі, мої руки золоті...

Братіку мій дорогий,
Прощай на послідній дорозі,
Нікогда вже я з тобою не побачусь...
Та передай привіт татові й мамі,
Та беріться за руки,
Та приходьте до нас у гості,
Та скажи їм, як ми за ними 
  дуже поскучали,
Братику мій, солнишко моє ясне,
Прощавай, прощавай, золото моє!..

Зап. І. Коваль-Фучило від Сухопари Ганни Костянтинівни, 1930 р.н., освіта 4 класи, у смт За-
сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

438. Голосіння за батьком
— Плачуть же ж, це ж не те, шо з книжки чита. Хто як зуміє, так каже.
  Мій таточко, куди ж ти одходиш?
  Чого ж ти мене покинув,
  З ким же я буду?
  Робив віки, вигодував та й...
Людина одходить кажда, це вже й я доживаю свого тоже...
Зап. І. Коваль-Фучило від жінки 1929 р.н., нар. у с. Чевельча Оржицького р-ну Полтавської обл., 

у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

439. Голосіння за дітьми
Краще б ви пожили, а я б умерла,
Шо вас так Бог рано забрав,

Лучче б мене забрав,
Я ж вже ж пожила та одгодувалася.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-
сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

440. Голосіння за сином

Доки ж я буду жить?
А нашо ж ви молоденькі там...

А нашо ж ви мене покинули,
А шо ж я буду робити...

Ой ти, мій синочку,
Та шо ж ти мене покинув,
Та шо ж ти мами не заховав,
А я тебе должна ховать...
Ой люди добрі, спасіть!..
Хай би ні одна мама не дождала 
   дітей ховать.
Яке ж це горе — дитину свою ховать.
Якби мені знать,
Коли ви прийдете,
Та забирайтеся всі, та приходьте,
Я буду вас зустрічать...

 Хто як уміє.
Яку ти світлицю кидаєш,
А йдеш у таку темну та невеселу.
А в мене таке дворище, та все ж таке.
Ти ж хазяїн був, а ти покинув.
Для кого ти покинув,
Нашо ж ти покинув?
Шо ж ти йдеш у темну?
Нашо ж ти покинув,
Чи тобі тут кісно було.
Не позаростають стежки, я ходитиму.
Збирайтесь, приходьте до нас усі.

Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-
сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

441. Голосіння за матір’ю
Моя мамочко, моя ріднесенька!
Чого ж ти мене покинула,
На кого ти мене оставила,

Ти ж в мене була найдорожча.
Та хто ж мене буде жаліть,
Та хто ж вене буде шанувать...

Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-
сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

442. Голосіння за сином
Та мій синочок, та мій ріднесенький,
Та чого ж ти таки так зробив,
Та мене ж і покинув...
Та нашо ж я кому нужна,
Та моя й дитино!
Та коли ж ти до мене прийдеш у гості,
Та шо ж ти мені скажеш?
А я ж тебе попитаю...
Моє ж ти сонечко,
Моє ж ти ріднесеньке!
Та нашо ж ти мене покинув,

Та й посиротив мене,
А мене ж покинув...
А чого ж ти таки покинув,
Та сонечко світе,
А там же тобі темнесенько,
Та й не видно нічого,
Ой синочку та мій ріднесенький!
Та коли ж ти до мене прийдеш,
Та коли ж я й тебе побачу.
Та мої діточки, та мої ріднесенькі...

 

Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-
сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.
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443. Голосіння за чоловіком
 Та я ж з тобою жизнь провела,
 Та хто ж мене пожаліє,
 Я ж нікому не нужна,
 Та ти ж мене тільки шанував,
 Та ти ж мене й переміняв,
 Та ти ж мене жалів.
 А кому ж я тепер буду нужна...
Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-

сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

444. Голосіння за донькою
 Моя дочечко, моя ріднесенька,
 Та чого ж ти таке наробила,
 Та чо ж ти таки мене покинула,
 Та ти ж іще молодесенька,
 Та куди ж мені йти,
 Та де ж мені шукать.
  Мати як мати: кричала та й усьо.
 Де ж мені тепер тебе шукать,
 Та нащо ти таке наробила,
 Та хто ж тобі таке горечко зробив,
 Чи сама, чи тебе хтось утопив?
 Та там нічого немає:
 І сонечко не гріє,
 І вітер не повіє,
 І зозулі ти не чутимеш,
 І подружок ти не бачитимеш,
 І друзєй своїх не бачитимеш...
Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-

сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

445. Голосіння за чоловіком
 Та мій хазяю, ти мій ріднесенький,
 Та нашо ж ти мене покинув,
 Та хто ж мене пожаліє,
 Та кому ж я нужна?
 Та я ж дітям не нужна,
 А ти, старий, хоч таки мене вилаєш, та пожалієш,
 Та водички мені принесеш...
   І так далі, далі, далі…
Зап. І. Коваль-Фучило від Обломиєвської Раїси Степанівни, 1925 р.н., освіта 3 класи, у смт За-

сулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.
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446. Голосіння за матір’ю
 Мамочка моя ріднесенька!
 Та чо ж ти мене покинула,
 Та на кого ж ти мене покинула,
 Та кому я й нужна,
 На кого ж ти мене оставила, сиріточку малесеньку?
 Та як же важко сиротою:
 Дядько — не батько,
 А в тітки — свої дітки.
 Та я й нагорювалась,
 Та я й настрадалась,
 Та чужа ж мати, як осіннє сонце...
  Як уже плачеш, то якось находяться слова.
Зап. І. Коваль-Фучило від Снітко Катерини Іванівни, 1935 р.н., нар. у с. Кононівка Лубенського 

р-ну Полтавської обл., освіта 7 класів, у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

447. Голосіння за сином
 Ой синочку мій ріднесенький,
 І соколику дорогесенький!
 І як же тяжко-важко діток ховать.
 Та чорнобривчику мій,
 Та шо ж вони зазеленіли,
 Та й пов’яли...
 Я ж собі містечко оставила,
 А тепер же ж тебе прийшлося там положить,
 А я ж собі оставила,
 Нашо ж ви у мене містечко позабирали?..
       Мама — як мама.
Зап. І. Коваль-Фучило від Снітко Катерини Іванівни, 1935 р.н., нар. у с. Кононівка Лубенського 

р-ну Полтавської обл., освіта 7 класів, у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

448. Голосіння за батьком
 Ти казав же ж, шо піду на один деньочок,
 А вже немає не один годочок,
 Як ішов, то була я мала,
 А вже покрила мене сивина,
 А я тебе виглядаю, а тебе все нема.
 Та чи тобою гатки гатили,
 Та чи тебе морози по полю розносили?
  Батько на війну як пішов, та вже не вернувся. Оце так.
 Як тебе виглядать, із якого краю?
 І чи рано вставать, чи до схід сонця, чи по заходу сонця...
  Так же ж і кажуть.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



293

Наддніпрянська голосильна традиція

 Відтіля ж ніхто ніколи не верне.
 Ходитиму — нахожуся,
 А ждатиму — не дождуся.
 Мамочко, зустрічай батька свого, хазяїна,
 Уже ж будете разом...
  Кажуть. Воно ж тоді під жаль, як придумається воно.
Зап. І. Коваль-Фучило від Снітко Катерини Іванівни, 1935 р.н., нар. у с. Кононівка Лубенського 

р-ну Полтавської обл., освіта 7 класів, у смт Засулля Лубенського р-ну Полтавської обл., 18 серпня 2002 р.

449. Голосіння за матір’ю
 Мамочко рідненька, дорогенька!
 Ти найдорожча в світі.
 Нашо ж ти нас покинула,
 Чого ж ти так рано йдеш,
 Чо ти так рано йдеш і покинула,
 Чого ж ти осталася там,
 Там же сонечка немає.
 Ти сонечко любила,
 Ти нас всегда оберігала, і доглядала, і любила нас.
        Три сестри було — любила кожну з нас.
 Чого ж ти нас покинула.
 Там, де ти ходила — стежечки були,
 А тепер ти там не ходитимеш,
 І стежечки заростуть...
Зап. І. Коваль-Фучило від Пархоменко Марії Олексіївни, 1926 р.н., нар. у с. Клепачі Лубенського 

р-ну Полтавської обл., освіта середня спеціальна, у м. Лубни Полтавської обл., 19 серпня 2002 р.

450. Голосіння за дітьми
 Діточки, мої квіточки!
 Чого ж ви так рано осипались?
 Хіба я тебе не доглядала,
 А як я без тебе житиму?..
 На кого ж ти мене оставила...
Зап. І. Коваль-Фучило від Пархоменко Марії Олексіївни, 1926 р.н., нар. у с. Клепачі Лубенського 

р-ну Полтавської обл., освіта середня спеціальна, у м. Лубни Полтавської обл., 19 серпня 2002 р.

451. Голосіння за онукою
Кругом цвіточки цвітуть понад путями,
А я собі гадаю:
Усі цвіточки цвітуть,
Та чо ж мій цвіточок...
Померла в восім годочок...
Скільки їхала — 
Такі цвіточки, дивилась,

А мій цвіточок погиб, засох,
Такий малесенький...
Та я ж тебе гляділа змалечку,
Та я ж тебе за ручечку водила,
Як же ж мені тепер приїжджать 
         тебе й хоронить,
Моя онучечко, моя ріднесенька!
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Зап. І. Коваль-Фучило від Мазняк Параски Максимівни, 1936 р.н., нар. у с. Єнковці Лубенського 
р-ну Полтавської обл., освіта 7 класів, у с. Вили Лубенського р-ну Полтавської обл., 19 серпня 2002 р.

452. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко, ой ріднесенька,
 Ой нашо ж ти нас покинула...
  Воно якось за матір’ю... воно ж вже ж таке, — старенька була, тоже ж 

боліла довго, якось не так...
Зап. І. Коваль-Фучило від Мазняк Параски Максимівни, 1936 р.н., нар. у с. Єнковці Лубенського 

р-ну Полтавської обл., освіта 7 класів, у с. Вили Лубенського р-ну Полтавської обл., 19 серпня 2002 р.

453. Голосіння за батьком
 Таточку!
 Чого ви нас кинули,
 Та маму ж саму,
 Та вам же ніхто не мішав,
 Ні зять, ні невістка...
Так балакаєш, балакаєш, а воно лежить мертве, не взивається. Плачеш, плачеш, 

та так і все.
Зап. І. Коваль-Фучило від Журман Ганни Іванівни, 1926 р.н., нар. у с. Повстин Лубенського р-ну 

Полтавської обл., освіта 7 класів, у с. Вили Лубенського р-ну Полтавської обл., 19 серпня 2002 р.

Записи Ірини Коваль-Фучило на Дніпропетровщині, 2011 р.

454. Голосіння за батьком
  Ой папочка рідний!
  Я тебе ни доглянула,
  Як же я тебе не вберегла?
Це я плакала. І по сьогоднішній день кажу. Його паралізовало. Я його покормила, 

погуляли: «Доця, я пішов у хату». Я прийшла у хату — через час. Приходю в хату — він 
поперек дивана лежить паралізований. /…/

— А ще, мабуть, якось говорили: чого покинув, який ти був.

Моє сонечко, моє дорогесеньке!
Та я вік житиму і не забуватиму.
Ой зірочко моя ясна,
Ой онучечко моя прекрасна,
Та звідки ж тебе виглядати,
Та я ж тебе виглядатиму,
А тебе ж ніколи і не буде.
Та сестричка приїжджатиме, 
  а тебе ж не буде.
Та вас дві сестрички було,

Та ви ж за ручки одна другу водили,
Та нашо ж ти її покидаєш,
Ой онучечко ж моя дорогесенька,
І сонечко яснесеньке!
Та як же ж гірко без тебе буде,
Та нікому...
Скільки в больниці лежала,
Та я весь час біля тебе була,
Ой Боже мій, Боже...
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— Нє, я так не казала Кажу:
  Папочка, я тебе не вберегла.
Зап. І. Коваль-Фучило від Дробот Олександри Юхимівни, 1934 р.н., с. Михайлівка Апостолівського 

р-ну Дніпропетровської обл. у вересні 2011 р.

455. Голосіння за сином
— Мама моя встала, а Ніколай — це ж мамі зять, а мама вийшла, труна стояла 

на дворі. Мама вийшла:
  Синочок!
  На кого ж ти діточок оставив…
Начала тужить.
Зап. І. Коваль-Фучило Чеглакової Лідії Силівни, 1929 р.н., с. Михайлівка Апостолівського р-ну 

Дніпропетровської обл. у вересні 2011 р.

456. Голосіння за донькою
— Плачють — як хочуть. Ой Господи, кричять не своїм голосом. От Юля Гав-

рильчиха убилася з машини, то там — не дай Господь, як кричали!
— А хто за нею голосив?
— Мамка.
— А як мати голосила?
— Ну:
  Ой дочечка!
  Забери й мене з собою!
  Я вперед піду за тобою.
— А так — не дай Бог! Дуже тяжкий похорон. /…/
— Тетяна Миколаївна як вийшла, як оце Юлю винесли, то вона каже:
  Люди мої добрі!
  Поможіть мені доцю піднять,
  Я стану перед вами на коліна!
Зап. І. Коваль-Фучило від Світличної Галини Миколаївни, 1947 р.н., середня освіта, с. Кам’янка 

Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. у вересні 2011 р.

457. Голосіння за донькою
— Моя подруга отут померла, но це вже давненько вона померла, то її сестра і 

мати ішли за нею слідом і це… А вона дуже гарно співала, то мати і сестра приказували:
  Ой моя зозуленько, моя зозуленько!
  Чо ти нас покинула?
  Як ми ж тепер будем жить без тебе?
  Ти ж у нас була, як голубка.
Отако приказували. Та так чую оце: «Нащо ж ти мене покинула».
— А не казали, якось вчилися, може, отак приказувати.
— Нє…
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— Чи то як кому на душу?
— Як кому на душу спаде. Хто може оце виказать усе, той виказує, а хто не може, 

то у собі держить.
— Але ліпше виказать?
— Як виказать — тоді легше. А ось я не можу нічого сказать. У душі такий сум 

і тягар! /…/
— А кажуть, що не можна довго плакати?
— Кажуть. І батюшка казав, що не плачте, не можна плакать за дитиною. Він 

маленький, він ангелятко, він буде ангелом коло Бога.
— А не кажуть, що буде мокрий лежати?
— Кажуть, мати мені моя казала, як оце брат помер, а мати жива була, то каза-

ла: «Не плач, бо він там буде лежать у мокрому». 
Зап. І. Коваль-Фучило від Світличної Галинм Миколаївни, 1947 р.н., середня освіта, с. Кам’янка 

Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. у вересні 2011 р.

458. Голосіння за сином
— А мати ваша приказувала за сином?
— Приказувала:
  Ой хазяїну мій!
  Нашо ж ти мене покинув?
  Шо ж я тепер буду без тебе робити,
  І як же я буду жить?
Бо я то тут, а сестра в Хмельницькому була, а він був там коло мами.
— В якому то році було?
— Вже десь років 20 тому.
Зап. І. Коваль-Фучило від Подольської Ніни Антонівни, 1939 р.н., нар. у Хмельницькій обл., 

Білогірський р-н, с. Загінці, у с. Усть-Кам’янка Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 
2011 р.

459. Голосіння за кумом
— А Ласучка, як Петя умер, то вона приказувала:
  Кому ж я тепер буду всю правду казать!
— То її чоловік був?
— Нє, куми, но вони так дружили харашо.
Зап. І. Коваль-Фучило від Подольської Ніни Антонівни, 1939 р.н., нар. у Хмельницькій обл., 

Білогірський р-н, с. Загінці, у с. Усть-Кам’янка Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 
2011 р.

460. Голосіння за сестрою
— Плакала оце за сестрою і казала:
  Сестричко моя!
  Нашо ви мене одну оставили?
  Шо ж я буду робить без вас?
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— А за братом?
— Нічо я за братом не казала. Сіли, пом’янули. Я вже до його тіла не вспіла. Я не 

можу так сказати, воно на думку не йде.
Зап. І. Коваль-Фучило від Подольської Ніни Антонівни, 1939 р.н., нар. у Хмельницькій обл., Білогірський 

р-н, с. Загінці, у с. Усть-Кам’янка Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

461. Голосіння за матір’ю
  До кого ж я піду
  Свою правду розкажу? /…/
  Кому ж я розкажу правду?
Те, що боліло, те й казала.
Зап. І. Коваль-Фучило від Каряки Ольги Трохимівни, 1940 р.н., у с. Усть-Кам’янка Апостолівського 

р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

462. Голосіння за матір’ю
— А як ви за матір’ю плакали, хоч трохи?
— Ну як:
  Ой мамочко моя рідная!
  Ой прощайте ж, мамочко,
  Спасіба ж вам за все,
  Ви ж нас ростили.
  Царство небесне вам!
— А за батьком?
— А за батьком —  то вопше! Батько ще молодий був!..
— Сильно кричали?
— Да.
Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки, 1939 р.н., у с. Ленінське Апостолівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

463. Голосіння за чоловіком
— А за чоловіком ви кричали?
— Та чо ж не кричала. Все вспоминала, про жизнь, про все. Шо осталась з дітками. /…/
— Може, ви чули, як хтось приплакував гарно?
— Є такі, но я нє. Щас так: «Ой мамочко!», чи там чоловік: «Ой Ванєчка!»
— А ще як кажуть? «Подивися, скільки до тебе людей прийшло»?
— Да:
  Встань, подивися,
  Скільки до тебе друзєй прийшло, та родичів,
  Скільки …
  Да люди прийшли тебе провести в послєдній путь.
  А ти ж не бачиш.
  Та на кого ж ти мене бросаєш?
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— А кажуть «до кого ж я тепер прийду»?
— Да. Хоть і старенька, а жалко…
— А кажуть у вас «коли ти до нас в гості прийдеш»?
— Кажуть:
  Коли ж я вас побачу?
  Я відкіль я вас побачу?
Там вже сама шось складаєш.
— А звідки ті слова?
— В мене все було од душі, од серця. А єсть такі, шо, знаєте, там прямо на роспєв 

приказують. То так раньше було. А то так: терпиш, терпиш, а шось прорветься. Не 
можеш ти не поплакать. І розказуєш не там якісь приказки, а то шо од душі. Там би 
приказував день і ніч, а шо ж воно поможе?

— А кажуть, що треба плакати, легше, коли викричишся?
— Одне закам’яніє і всьо, а друге поплаче —  то легше стає. 
Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки, 1939 р.н., у с. Ленінське Апостолівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

464. Голосіння за сусідом
— А як би ви за Мішею голосили?
— Ми голосимо, вже другий день голосимо.
— Ну хоч трохи.
— Ой:
  Міша!
  Хто ж буде співать тепера в нас?
  Хто ж буде читать?
  Міша, нашо ж ти нас оце покинув,
  Шо ж ти так розгнівався на нас?
  Ми ж тебе любили,
  Ніхто ж тебе не обіжав,
  Нашо ж таке:
  Матері год десять нема, сирота.
На Западній дуже це.
Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки, 1939 р.н., у с. Ленінське Апостолівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

465. Голосіння за батьком
— А брата, сестру ви не ховали?
— Ховала брата. Ну, брата вже мовчки. А доця за ним плакала:
  Папочка!
  Куди ж ти ідеш,
  Чо ж ти мене бросаєш?
  І братіка немає,
  І батька немає.
У їх ще був син, 30 год, — скоропостіжно, то він поперед помер. То вона казала:
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  Папка!
  Куда ж ти йдеш?
  Нашо ж ти мене бросаєш,
  І братіка нема,
  І батька нема.
— А який розпєв?
— Та який розпєв — серце в горі. А ото раніше було, ще я була молода, то голо-

сять там! Чула я.
— А мелодія?
— Мелодія — як хто зуміє. Були такі, шо найняті.
— Чули ви таке?
— Ні, я не чула, но казали.
Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки, 1939 р.н., у с. Ленінське Апостолівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

466. Голосіння за донькою
Наша бабушка, в неї три доньки померло, то вона каже:
  Передай там їм прівєт.
Батько в мене помер —  тоже приказували.
— А хто приказував?
— І мати, і я.
— А як?
— Ну просто:
  Передавай мамі прівєт,
  Ви там з нею зустрінетеся.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ірхи Тетяни, 1991 р.н., середня освіта, у с. Ленінське Апостолівського 

р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

467. Голосіння за матір’ю
  Мамо моя рідненька!
  Ти ж мене воспитала,
  Ти ж мене возростила,
  Підняла ж на ноги мене.
  Моя рідна мамуня,
  Моє сонечко!
  Моя родиночка!
Єдина була родина — мама. Мама —  саме основне. /…/
Зап. І. Коваль-Фучило від Проценко Раїси Аркадіївни, 1932 р.н., у с. Ленінське Апостолівського 

р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

468. Голосіння за бабусею
  Бабуся ж моя дорогенька!
  Моя старесенька!
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  Моя ріднесенька!
  Дорогесенька моя!
Плакала ж, конешно, дуже плакала, бо бабуня —  саме основне. Нас було четверо, а 

мама одна у війну ж осталась.
  Моя ж родиночка!
  Одна єдиночка!
  Гляділа ж, ростила ж, кормила ж,
  Як сонечко була.
— А кажуть у вас «подивися, скільки людей прийшло»?
— Кажуть:
  Устань, подивися, 
  І скільки ж людей прийшло,
  І скільки родини з’їхалось.
  Устань же подивися,
  Як же ж воно так,
  Шо нема ж і не буде ніколи вже.
— А може, ви чули, як за донькою голосять?
— Є шо плачуть, а є шо і не плачуть. Як обично: побиваються і приказують, шо:
  Родиночки ж немає!
Чи там сина, чи дочки, чи чоловіка. 
Зап. І. Коваль-Фучило від Проценко Раїси Аркадіївни, 1932 р.н., у с. Ленінське Апостолівського 

р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

469. Голосіння за чоловіком
  Ти ж моя основна була…
  Я ж осталася…
  Я ж як за камінною стіною була. /…/
  Ой чоловіче ж мій!
  Мій хазяїн дорогий!
  На кого ж ти оставив?
  Я ж осталася сама,
  А дітки ж…
Іще ж дітки: ті вчилися, а ті маленькі. А я ж осталася, а була — як за камінною 

стіною! Все ж таки він же хазяїн був. Потім пішла за другого, ну од того в мене діточок 
не було. Тоже не дуже довго пожила, 4 годи пожила — і той помер. Та так уже живу сама. 
Уже 26-ий год вже я сама живу. /…/

— А коли йде похорон, то коли найбільше тужать?
— Ну… а як з двору виносять, це вже ж виносять навсєгда.
— А як з двору виносять, то як тужать:
— Ну, плачуть:
  Встань же ж, подивися,
  Хоч останній день подивися,
  На свою хату, на своїх дітей, на свою ж родиночку!
  І куди ж ти йдеш, 
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  Куди ж тебе несуть!
— А кажуть: «яка в тебе хата, а яку ж ти вибрав»?
  Яку ж ти вибрав собі хату:
  Темну, невеселу,
  Без вікон, без дверей.
  Сонечко ж туди не загляне ніколи, 
  Не посвіте вже ж тобі сонечко ніколи.
— А кажуть «коли ж ти до нас в гості прийдеш»?
— Та кажуть:
  Коли ж тебе ждать,
  Відкіль виглядать?
  З якого краю,
  Чи з того, чи з того?
  Як же жить, куди йти, шо робить?
Я ж осталася з дітками, з маленькими, то як же ж було мені казать? То я ж казала:
  Куди ж ти йдеш,
  А як же я буду жить із дітками?
  Шо ж я буду робить із ними?
— А кажуть, який був добрий?
— Ну… в мене, напрімєр, хазяїн був хароший, він не бився, ні… Казала ж:
  Ти ж ніколи мене ні обідив, ні налаяв,
  Ніколи…
  Як же ж я буду тепер без тебе жить?!
  Як же я буду жить без тебе?
Зап. І. Коваль-Фучило від Проценко Раїси Аркадіївни, 1932 р.н., у с. Ленінське Апостолівського 

р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

470. Голосіння за братом
— За братом, може, плакали?
— Та плакала ж, виросли ж вмісті.
— Давайте так, як за братом.
— Ну:
  Братіку ж мій ріднесенький!
  Як же це було трудно нам жить, 
Того шо ми були сироти, і голода, й холода були, а тепер було уже тільки пожить, 

а вже всі померли /…/ Плакала за братом:
  Братіку мій ріднесенький!
  Як же трудно було нам жить,
  Як же ми страдали,
  А теперечки ти ідеш у сиру землю,
  Як же це так…
Цього братіка —  мами уже ж не було, я хоронила, і цього —  те саме. З 37-го году 

був Ніколай. Ну, померли, померли. І всьо, і нема. А я плакала. Конєшно ж плакала, дуже 
плакала.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Проценко Раїси Аркадіївни, 1932 р.н., у с. Ленінське Апостолівського 
р-ну Дніпропетровської обл. 13 вересня 2011 р.

Про голосильну традицію подала таку інформацію: 
— А не розказували, що були жінки, що їх наймали, що жалко —  не жалко, а вони вміли 

плакати?
— В нас такого не було. Кожен за своїм плакав, а которі й не плакали. Ну як: плачуть, а при-

казувать —  не приказують.
— А не осуджували таких людей, що не приказують?
— Було, було, раньше. Зараз уже нє. Время було таке. Як сказать… Ми в такому жили, шо не 

було такого, як зараз. Шас по-іначому життя начало. Тоді трудніше було. Того було нам трудніше, 
шо ми і войну пережили, і голод прежили, і вопщє трудно було жить нам. /…/

— Баба Рая, а були в вас випадки, що голосили, якщо щось станеться? От якщо корова здох-
ла, то людям жалко і вони приказували?

— Не чула такого, доця. Не замічала. Пережива людина в душі, а шоб тужила… не було та-
кого.

— А не розказували, що, може, щось смішне було, може, не до ладу?
— Буває, шо от як друге туже, то воно якось не так: виказують те, шо воно не подібне.
— Не правдиво?
— Не правдиво. Бува таке, шо ото друге меле, як плаче та туже. Ну, шо воно не нужне. Оце 

на люди його виносить. Бувало таке, бувало.
— А мелодія яка була?
— Бог його знає, ну яка ж мелодія?..
— Та як плачеш:
  Мої ж рідненькі,
  Мамочка ж моя дорогесенька,
  Ріднесенька, золотесенька,
  Сонечко ж наше!
Отак.
  Зачєм бросаєте ж нас.
— А потім у вас вже не йдуть на кладбище голосити?
— Буває, шо йдуть люди.
— А коли?
— І дньом ідуть, а кажуть люди так, я не бачила, мені не приходилося, шо і ночью. Я не ба-

чила. А нєльзя ж ходить на кладбище ноччю.
— А чому?
— Кажуть, для душі дуже важко там. І може та людина приплакать ту родиночку, приплакать 

же. Тоді ж воно ввижається, воно приходе, воно тривоже. Розказують таке. Мені не приходилось, я 
не ходила на кладбище. Це там уже, як поминаємо, то там їдемо туди на кладбище.

— На 9 день? А ви йдете на 9 день на кладбище?
— А як же ж! На 9 день, і на 40 день, і в півго’ду в нас справляють, і год. То це обязатєльно. 

Як дєнь рождєнія, тоже.
— А там вже не голосять?
— Ні, ні. Прийдеш, побалакаєш коло фотографії. А так, шоб вже тужить тамечки —  я не 

тужила. 
— Тільки на похороні?
— Тільки на похороні, а такечки…

www.etnolog.org.ua

IM
FE



303

Наддніпрянська голосильна традиція

Записи Ірини Коваль-Фучило на Херсонщині, 2011 р.

471. Голосіння за сином
  Ще не надивилася,
  Не набалакалася з тобою!
  А ти вже мене покидаєш. /…/
  Де ти ідеш, синочку!
  Нашо ж ти мене залишив?
  І як я буду без тебе,
  Я ж на тебе не надивилася
  І не наговорилася.
  Шо ж ти так рано покидаєш мене?
Я дуже плакала, що чуть не впала!
— То таке вселенське горе! А є такі, що відраджують?
— Да! Кажуть: «Не плач, бережи себе, не приплакуйте, бо він не матиме там 

спокою».
Кожна мати по-своєму, своє каже. Воно од душі іде. Я не знаю, я дуже кричала:
  Ой рідненький!
  І дорогенький
  Ти моє сонечко,
  Ти мій синочок!
Воно, як у кожної матері, саме йде од душі. На похоронах я там чую, но кожна по-

своєму. Кожна людина своє каже.
— А кажуть у вас «яка в тебе хата, яку ти собі вибрав»?
— Казала:
  Нащо ж ти залишив ось таку хату,
  Ще тут не пожив і не побув,
  А чо ж ти собі вибрав 
  Таку ж темну, та холодну, та мокру хату?!
  Нашо ж ти вибрав…
— А коли друзі приходять, теж кажуть «подивися»?
— Да, казала. Хто прийде, підходе, я ж плачу:
  Ой си’ночка!
  Ти ж подивися, хто приїхав, прийшли,
  А ти ж вже нікого не можеш побачить!
  Ти ж до нікого не можеш привітатись!
  Та ти ж нікому не можеш відповісти.
  А чо ж ти оставляєш,
  А чо ж ти мамачкє нічого не скажеш?
  Дорогенький мій!
— А кажуть «коли тебе чекати в гості»?
— Таке не казали. /…/
— А коли процесія підходить до цвинтаря, кажуть «стрічайте»?
— Да. Казала:
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  Передай привіт,
  Ти ж розкажи мамочкі…
  Синочок, передай мамочкі,
  І папі моєму, дідусю твоєму, і твоїй бабушкі.
  Ти ж усе бачив,
  Як ми тут живемо,
  Як нам тяжко,
  Шо ми їздимо провідуємо їх часто
  (вони поховані звідси за 40 кілометрів).
  Розкажи ж їм про нас,
  Хай вони там ждуть нас,
  Не скоро, но хай ждуть
  І просять Господа,
  Щоб нам іще пожить хоть трошки більш-менш,
  Щоб піднять дітей та внучку.
/…/
  Ти мені пробач, мій сину’лічка!
  Пробач мені, котичок,
  Шо мати так тебе захоронила,
  Шо я ж не знала,
  Я ж думала, шоб усі люди були…
  Нада було, канєшна, шоб іще ночь.
Зап. І. Коваль-Фучило від Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р.н., у смт Високопілля 

Високопільського р-ну Херсонської обл. 15 вересня 2011 р.
Про голосильну традицію подано таку інформацію: «Да, да. Вночі —  тихо. А потім зранку 

знову розкривають, і вже приходять люди, повно людей, ставлять вінки, корзини біля нього. Тоді 
виносять на вулицю, якщо це літо, батюшка дозволяє, — в дворі панахида. А ні — то в хаті. Править 
батюшка. Звичайно, коли виносять з двору, то кричать. /— А потім вже не голосять? / — Каждий 
раз, як приходжу на кладбище, каждий раз плачу і розказую. Все йому розказую:

  Си’ночка!
  Як мені важко!»
Останній фрагмент — поминальне голосіння на замовлення, яке інформатор виконувала на 

могилі вже після похорону.

472. Голосіння за матір’ю
— А за матір’ю ви теж приказували?
— Да. Вже давно, вже 19 років мами немає. За мамою тоже… Мама померла рап-

тово. Вийшла, їй стало погано. Вийшла вона на подвір’я в селі Орлово, там квіти, і впа-
ла. Серце в неї. Інфаркт. Пішла ротом, носом кров. Папа шукав її, вийшов. Для мене це 
був такий удар, несподівано. Якщо за сина я вже знала, я його скрізь возила. Мені казали, 
що вже нічого, пєчєнь розлагалась, шо я нічого не допоможу. Я якось і настраївалася, і 
думала, і готувалася, то мама —  це була несподівана.

Я дуже плакала і кричала. Всі люди казали в селі, що «ми всі плакали із-за тебе, шо 
ти так сильно кричала, побивалася».

Я приказувала, шо:
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  Мамочка, дорогесенька,
  Моя ж ріднесенька!
  Нашо ж ти нас оставила,
  Нашо ж ти нас покидаєш?
  Чого ж ти нічого не сказала на прощання,
  Чого ж ти ниякого словечка не замовила?
  А ти ж нічого мені не сказала.
  Як я буду без тебе?
  Та краще б я привозила тобі кожного дня їсточки сюди, до живої,
  Чим оце тепер мені їхать на кладовище до тебе!
— Казали «ви ж нас доглядали»?
— Да:
  До кого ж я тепер приїду в цей двір?
  Мамочко!
  Хто ж мене зустріне на оцьому порозі,
  Та хто ж буде провожать твоїх діток, внуків?
Їздили. Хату побілять і помиють. Їздили, моя дочка їздила і я. Ми допомагали. 

Ми повинні були в п’ятницю приїхати копать картоплю, а вона взяла сама відро кар-
тошки накопала:

  А нашо ж ти, мамо, пішла копать,
  Ми ж повинні сьогодні були приїхати картоплю копать,
  Помагать тобі,
  А приїхали на таку біду!
  Прощаться з тобою.
— А як в вас кажуть: приказувати, тужити?
— В нас кажуть… прощалася вона, дуже плакала. Успокоювали: «Не приплакуйте, 

бо буде в сльозах там купаться, не матиме спокою його душа. Одпустіть його». Ходила 
в церкву, одспівувала, молебні читали. Носила туди шо треба. Робила все, шо кажуть.

Зап. І. Коваль-Фучило від Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р.н., у смт Високопілля 
Високопільського р-ну Херсонської обл. 15 вересня 2011 р.

473. Голосіння за чоловіком
— А за чоловіком теж ви приказували?
— А за чоловіком трохи я уже, знаєте, менше, чим за сином. Но плакала тоже:
  Нащо ж ти оставив,
  І куди ти йдеш?
  І шо ж я буду робить тепер?
Зап. І. Коваль-Фучило від Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р.н., у смт Високопілля 

Високопільського р-ну Херсонської обл. 15 вересня 2011 р.

474. Голосіння за сестрою
  Сестричко!
  Шо ж ти оце оставила нас, сонечко!
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  Ти ж не встигла нічого сказать на прощання.
  Ми ж тільки зранку з тобою ось побачилися
  (це було 19-го на Водохреща),
  Я ж до тебе зайшла в 8 годин, взяла картку знять тобі пенсію,
  І казала, що прийду з роботи,
  І ми з тобою святкувать будемо,
  Пєльменів наваримо.
  А ти ж все оставила і пішла отак.
Зап. І. Коваль-Фучило від Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р.н., у смт Високопілля 

Високопільського р-ну Херсонської обл. 15 вересня 2011 р.

Записи Марини Курінної на Полтавщині, 2012 р.
475. Голосіння за матір’ю
Моя мамка, царство її душі, їхня мати тоже вмерла перед тим, а заховали, то 

вони, було, плачуть та плачуть:
  Поринаєте, потопаєте,
  А нас проклинаєте, шо не забрали.
Каже:
  Ти лежиш, моя ненько,
  Поринаєш, ненько…
— А вона не змогла взяти?
— Не могли. Там і вивозили, но не багато брали з нашого села. В нас село бідне було.
Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. 

проживає у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка — 
І. Коваль-Фучило. Поминальне голосіння за матір’ю, могилу якої не перенесли в інше село через примусове 
переселення внаслідок затоплення території під час будівництва Кременчуцької ГЕС.

476. Голосіння за матір’ю
— А як голосили за покійником?
— Хто як. Я казала:
  Вставайте, ненько, бо вже й не раненько,
  Та вже й сонечко встало.
Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. 

проживає у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка — 
І. Коваль-Фучило.

477. Голосіння за сином
— А ваша родичка як за сином голосила?
— Та:
  Та моя дитино, та моя й родино,
  Та мій рідненький, та мій і дорогенький!
  Усяк приказують.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



307

Наддніпрянська голосильна традиція

Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. 
проживає у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка — 
І. Коваль-Фучило.

478. Голосіння за сестрою
І сестра в мене вмерла. Тоже доглядала, і вмерла при мені. То я як вийшла на двір 

ноччю, дощ іде, темно, то я кричала:
  Та моя сестричко, та моя сестро!
  Та якби ж ти встала…
Чоловік у неї тоже пив, та напився, оце як вона вмерла, на цім, то він мені таке 

виробляв! А я їй і кажу:
  Та якби ж ти встала, то я б тобі розказала,
  Як я в тебе й гостювала.
  Та позаростають стежечки,
  Та де ж ходили твої ніжечки,
  Та кого ж ми виглядатимем,
  Та кого ми дожидатимем.
Та всяк. Воно тоді прийде —  шо казать.
Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. проживає 

у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка — І. Коваль-Фучило.

479. Поминальне голосіння за матір’ю 
А наутро берем шось у кошолочку. Поплачемо, походим. А я ж прийшла до своїх 

та кажу:
  Земля щира, розступися,
  А ти ж, моя мамочко, й обізвися.
  Та я ж буду з вами гостювать,
  Та буду вам і розказувать, як я вас виряжала.
  Та просю прощенія.
Просила прощенія —  може, шось було не так. Усяк, може, було. Та кажу:
  Ходьомте додомочку та змию я вам головочку.
  Та я змию, розчешу, все вам, мамочко, розкажу.
  Та поділились, та порізнились,
  Та навіки розділились.
— А ці голосіння ви від когось навчились?
— Та, воно усі плачуть. Раньше в нас так було заведено. Тепер стоять тільки. А 

в нас — так голосили по-страшному!
Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. 

проживає у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка — І. Ко-
валь-Фучило.

480. Голосіння за дитиною
— А були голосіння за дітьми?
— А як же:
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  Та моє дитятко, моє голуб’ятко!
  Та одділяєшся, та одрізняєшся…
Та як же і шкода!
Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. 

проживає у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка —  І. Коваль-
Фучило.

481. Голосіння за матір’ю, чоловіком, дитиною
— А в вас в селі голосили, чи приказуали?
— Та плачуть, да. 
— А як?
— Плачуть же ж по-разньому. І:
  Мамочко, нашо ж ти мене кидаєш,
  І шо ж я буду робить?
  І де ж мені діваться,
  І чого ж ти нас кидаєш?
— А за батьком?
— Та тоже ж приказує [голосіння промовляє речитативом]:
  Та мій же ж хазяїне,
  Та нашо’ ж ти мене покинув?
  Та чого ж ти нас…
  Та ми ж тебе жаліли…
Отам одна, як вмерла, вона довго не виходила заміж, а тоді прийшла. Так та — 

вопше, як з «Кобзаря» читала:
  Та ти ж, було, кажеш:
  «Та стань же коло груби та нагрійся».
  Та я ж устану та нагріюся.
  Та я же ж коло тебе,
  Та тобі ж було гарно,
  А тепер же ж хто ж мене буде заставлять
  Та хто ж мене буде питать?
  І заставлять, і питать, і шукать, і все на світі.
— Це жінка голосила за чоловіком?
— За чоловіком.
— А за дітьми?
— Та й за дітьми:
  Моя й квіточка, моє зернятко, моє й сонечко!
То страшне діло! Це ужас як плачуть за дітьми!
— А зараз голосять?
— А як же! 
— І є такі жінки, що знають?
— Та просто наболівше —  в каждого своє. У каждого своє вмерло, і воно і голоси’ть 

по-своєму, як наболіло. Само з себе, як наболі’вше на душі. А єсть — і не плачуть, так 
воно в душі таїть мовчки, а єсть — кричать, а єсть — падають і мліють. Всяке ж є.
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Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н., нар. у с. Ялинці Градизького р-ну, від 1960 р. 
проживає у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р. Розшифровка — І. Ко-
валь-Фучило.

Записи Ірини Коваль-Фучило на Кіровоградщині, 2012 р.
482. Голосіння за матір’ю
Я плакала тай усе. Я приказувать дуже не вмію. Єсть друге, так: «і сонце не світи, 

і те, і друге», а я плакала, бо жалко було. Казала:
  Думала, шо ви ше поживете,
  Та шось, може, нам поможете…
Зап. І. Коваль-Фучило від Вусач Оксани Петрівни, 1924 р.н., місцевої, смт Власівка 

Світловодського р-ну Кіровоградської обл., 20 травня 2012 р. 

483. Голосіння за сином
— А ви приказували за матір’ю?
— Я й не приказувала. Це був 47-й год, я була беременна Васильком. На кладбище 

неззя беременним ходить. Є такі, шо приказує — прямо як пісню співає.
— А може, ви чули, як то кажуть?
— Ну, хто шо каже:
  Ми ж тебе вже не побачимо,
  А ми вже й не стрінемося.
  Нашо ж ти нас бросила,
  Як ми будем жить без тебе,
  Коли ж…
Отаке все.
— А кажуть «коли тебе в гості чекати»?
— Ну, хто шо каже:
  Я тебе не побачу,
  Вже ти до нас і не прийдеш.
Така і пісня є:
  Ты ж к нам не вернешся,
  Мы к тебе придем.
— /…/ А сина ви ховали, ви ж, напевно, за ним тужили?
— Я не могла і слова сказать, мене отут перехвачувало. Кажу:
  Ой мій синочок!
І всьо, перекривало. Не могла слова сказати. Такий удар — я думала — я не виживу.
Зап. І. Коваль-Фучило від Якимець Катерини Іванівни, 1925 р.н., місцевої, смт Власівка 

Світловодського р-ну Кіровоградської обл., 20 травня 2012 р.

484. Оказіональне голосіння за хатою
— А ви чули, щоб, може, хтось тужив за хатою?
— Та таких текстів було! Вопше! Обнімали всі вугли і цілували. І казали, шо… 

Та вопше там такий крик був:
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  Хатка моя рідненька!
  Я ж тебе мазала,
  Я ж тебе строїла після війни,
  А тепер я тебе кидаю!
  Я не можу!...
— То було, можна сказати, як похорон: люди прощалися зі своєю територією?
— Та… Ой! Ви не представляєте, яка це біль! Тягло’ яке було, шо ми не могли 

успокоїться! Вопше! Страшне дєло — пересилка.
Зап. І. Коваль-Фучило від Мотайло Антоніни Федорівни, 1937 р. н., із с. Григорівка Світловодського 

р-ну Кіровоградської обл., переселенка 1959 р. із зони затоплення с. Кала’барок Новоєгорівського р-ну, 
запис зроблено у с. Глинськ Світловодського р-ну Кіровоградської обл., 19 травня 2012 р.

485. Голосіння за братом, сином, чоловіком, матір’ю
— А чули ви, як тужать за померлим?
— В мене мати померла —  я кричала. А як брат убився, 26 годочків, у аварії, 

так я два місяці — думала дуба вріжу. Мати легше пережила за сином, а я за братіком 
кричала —  думала ло’пну. Хто як може —  так і плаче.

  Братіку ріднесенький!
  Нас же тільки двоє,
  Ти ж пішов од нас,
  Ти ж наш чорнобривчик,
  Розцвів та й зав’яв.
  Кричали, шо могли!
— А коли люди приходять, то кажуть «подивися, люди до тебе прийшли», ка-

жуть якось так?
— Тільки оце: або друзя прийдуть, або… Зразу кричать:
  Ой подивися, скільки ж до тебе друзєй прийшло 
       (чи кумів, чи сватів),
  Та всіх до себе ти позгу’кував, усих.
  Та усі ж поприходили,
  А ти ж не встаєш і словечка їм не кажеш,
  І не привітаєш.
— А кажуть «подивися, яка в тебе хата, а ти йдеш в таку темну»?
— Кажуть, кажуть:
  Така хата сумна й невесела,
  Та туди й сонечко не світе й вітер не провіває,
  А ти ж йдеш навсєгда’.
  Ми ж тебе більше віками не побачим.
 Отак кричать, хто шо може, кричать!
— А кажуть «коли ти до нас в гості прийдеш»?
— Мама моя кричала:
  Забери ж мене, синочку, із собою зразу.
Це вона 22 годочки плакала, поки пішла до його.
— А кажуть «зозулька… передати прівєт»?
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— Да, чоловік умирав, а я кажу: «Не вмирай, уже березень місяць, ото зозулі бу-
дуть кувать». А він: «Да, будуть кувать зозулі, а я їх вже не буду чуть».

— А за чоловіком як ви тужили?
— Я тужила —  він мене так обіжав, — я по свої’м горю плакала:
  Нашо ти мене покидаєш,
  Ти мені ше нужний у дворі,
  Не буде кому і гвоздика забить…
— Але ви якось до нього казали: «Чоловіче мій»?
— Та я кричала: «Петя, Петя».
— За братом вам було жалкіше?
— Ну, брат —  кровинка рідна… Брат… я бачила увечері, а от в 11 часов вже 

вбився, з трактором зустрілась легко’вка. 
— А кажуть, що вночі не можна тужити?
— Ой!.. Я тужила і вночі. Трошки тужиш, а тоді попуска’. Воно якось Бог со’здав, 

шо попускає. Трошки тужиш, а тоді попуска. 
— А кажуть, як із хати виносять, тоді дуже тужать?
— О, як із хати несуть, то кричать:
  Ой куди ж ти йдеш!..
Дівчата кричали за матір’ю:
  Куди ж ви йдете,
  Нашо’ ви нас ки’даєте,
  Та ти ж наша мамочка ріднесенька,
  Не буде ж кому і посовітовать, і підсказать,
  Бо ти ж йдеш навсєгда од нас,
  Ми більше не побачим тебе.
— А чули ви за дитиною?
— Там кричать «і куколка, і ластівочка, і крошечка» —  всяк кажуть на дитину 

маленьку.
Зап. І. Коваль-Фучило від Мотайло Антоніни Федорівни, 1937 р. н., із с. Григорівка Світловодського 

р-ну Кіровоградської обл., переселенка 1959 р. із зони затоплення с. Кала’барок Новоєгорівського р-ну, 
запис зроблено у с. Глинськ Світловодського р-ну Кіровоградської обл., 19 травня 2012 р.

486. Голосіння за чоловіком
  На кого ти кидаєш мене,
  А в мене ж діточки.
  Розкажи, шо ж мені з дітьми робить?
  Як же я буду?..
— А з мелодією?
— Дуже я кричала:
  Хазяїн мій дорогий,
  На кого ж ти мене кидаєш?
  В мене ж двоє діток,
  Шо ж мені робить?
  Розкажи мені…
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— Тільки не плачте.
— Так не можу (плаче).

487. [Голосіння за матір’ю]
— А за мамою, щоб ви не плакали.
  Мамочко моя рідна,
  Я тебе доглядала,
  Я тебе гляділа,
  Ти рада мені була всєгда,
  Я тобі рада.
  Ти мені помагала.
Все життя вона коло мене прожила. До 50-ти год. Мені було 50, мамці —  90 

почті.
— А кажуть «ти правдонько моя»?
— Да:
  Правда моя дорога!
Правда моя дорога —  це тільки мамці співать тільки, не чоловікові. Чоловікові:
  Хазяїн ти мій,
  На кого ти кидаєш?
  Як же мені, як мені?
  Шо мені — розкажи.
Вже в мене син, по-моєму, вчився, да. А друга дочечка ше… Йому було 46 год, а 

мені було тільки 35. З ним ми неплохо ше жили. Ми дбали, в нас було все воно о’бще. 
А як осталася та пішла шукать долю, бо в селі важко самій: і городи, і скотина, і все, і 
робота тяжка.

— А кажуть в вас «до тебе прийшли, а ти лежиш»?
— Да, да, так кажуть, но я так не казала. Я просто свою біль виказувала тим, шо:
  Шо мені робить?
  Як я буду жить,
  І нашо’ ж ти мене покинув такою молодою.
  Нам же ж тільки жить,
  А ти покинув мене одну.
Так я плакала. Я дуже плакала, дуже плакала. І довго я за ним плакала. А це вже 

пішло життя шкеребе’рть. Син уже підріс.
А він гулящий, а він п’ющий, а я не могла пойня’ть його.
— А за матір’ю, — не казали ви «до кого притулюсь, стіна холодна»?
— Ні, цього я не казала:
  Ластівко моя, моя рідна!
  Моя мамочко!
  Я ж тебе доглядала всі года.
  Ти рада мені була,
  І я тобі рада.
Як покупаю — а вона ж, було, мене благодарить. Передіну, накормлю.
— Кажіть так, як ви на похороні казали.
  Мамочко моя дорога,
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  Ти в мене найрідніша,
  Ти в мене лучша всіх матерів.
Так я їй казала. Не всі ж матері однакові. Вона дуже — мати. Золота була. Трьох 

вона нас ви’гляділа.
  Ти коло мене,
  Я тебе доглядала,
  Я тебе шанувала, а ти мені помагала.
Благодарила її за все. Но плакала, дуже плакала.
— А є ще якісь знаки перед смертю? Може, пташка до вікна?
— О! Сич літає, на трубу він сідає. Нахилив голову — і так ми перекладаєм, шо 

кажим: поховав. Бо в трубу ж нахилений. День, два-три — і буде похорон. А то — літа, 
кричить. Туди далі на городі. Деревина стоїть, а він буде сидіть — і ото всьо.

— А коли найбільше кричать, приказують?
— Зразу ж, коли умре.
— А не кажуть, що коли з хати виносять?
— Та, то тоді вопще! А я — як коло труни. То діти мене одтягли. За чоловіком, 

за батьком їхнім. Я чуть не впала в ту могилу, вони мене бігом схватили.
— А на кладовищі тоже кричать?
— А як же! Там вопще, вопще! /…/
— А може, ви чули, як хтось за кимсь тужив?
— Там же ж кажуть одні і ті слова:
  На кого кидаєш,
  Як же я буду без тебе.
Як молода я, — казала:
  Я ше ж молода,
  І дітки маленькі,
  На кого ж ти мене кидаєш?
Оце я так казала. А як вже старий — то вже ж воно не так, вже не ті слова. Я оце 

так кува’ла, так казала. Кувала, як зозуля я коло їх, коло всіх.

488. [Голосіння за батьком]
— А за батьком як ви тужили?
— О! Мене батько любив, такщо я за батьком...
— Як ви казали «батечко мій дорогий»?
— Батечко мій дорогий… Па’пка. Я казала «Па’пка».
  Папка мій дорогий,
  Ти мене дуже любив,
  Я ж в тебе сама любима дочка була.
  Буду виглядать тебе,
  Буду дожидать…
  Відкіль я буду ж тебе вигляда’ть,
  І коли я буду дожида’ть,
  І коли ж я тебе більше побачу.
Зап. І. Коваль-Фучило від Горобець Раїси Іванівни 1940 р.н., із с. Миронівка Світловодського р-ну 

Кіровоградської обл., запис зроблено у с. Глинськ Світловодського р-ну Кіровоградської обл., 19 травня 2012 р.
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Записи Ірини Коваль-Фучило на Полтавщині, 2012 р.

489. Голосіння за матір’ю
— А ви тужили за матір’ю?
— Тужила:
  Ненько моя ріднесенька,
  Моя голубонько вірнесенька!
  До кого ж я пригорнусь?
  Пригорнусь до стіни — стіна німа,
  Пригорнусь до одвірки — одвірки глухі.
  Куди ж я буду йти?
  Куди не піду — всі люди купочками стоять.
  До якої купочки не підійду — а тебе я не найду.
Отаке тужіння, но там же воно голосіння.
— А кажуть: коли ти в гості прийдеш, чи к Різдву, чи к Великодню?
— Ні, не було такого. У мене мати померла 22 січня, якраз же ж сніг такий. А 

сестра до того розстроїлась і каже:
  Ой Боже!
  Та шо ж це за закон?
  Кругом можна і письмо писать,
  А шо ж таке, шо не можна на той світ і письма написать.
  Мамо! Ну шо ж ви зробили?!
— А кажуть «передам яблучко — зогниє»?
— Ні, в нас такого не казали. Ми передавали, якщо хто вмре, платочок, шоб вона 

переділася. Чи спідницю, чи фартушок.
Зап. І. Коваль-Фучило від Деркач Анни Кирилівни, 1940 р.н., м. Градизьк Глобинського р-ну 

Полтавської обл., 18 травня 2012 р.

490. Голосіння за чоловіком
  Дмитре, Дмитре!
  Шо ж ти наробив,
  Та ти ж умер і проса не викосив!
  Шо ж я тепер буду робить?
А тепер усі про Саньку: це ж того Дмитра, шо вмер і проса не викосив. І пішов же 

воно — як анекдот чи шо, як сміялись. А як людині шкода, то вона голосить не буде так 
дуже, бо як там вимовиш, як воно в серці такий біль, шо хай Господь ми’лує!

Зап. І. Коваль-Фучило від Деркач Анни Кирилівни, 1940 р.н., м. Градизьк Глобинського р-ну 
Полтавської обл., 18 травня 2012 р.

491. Голосіння за чоловіком
— А коли в вас тужать, то кажуть «чого ти забрав»?
— Кажуть:
  Та нащо ж ти забрав…
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  Та на кого ти мене оставив?
  Орле мій сизокрилий,
  На кого ж ти зоставляєш:
  Чи ти на брата, чи на дядька,
  Чи ти на сусіда, чи на кого?..
  Та куди ж я буду йти
  Та в кого я буду допомоги просить?
— А не казали «де ті малярі, шо малюють матері»?
— В нас такого немає… Я можу ще вам розказати. Одна сестра вмерла, а друга 

зосталась. І вона:

492. [Голосіння за сестрою]
  Дунько, Дунько!
  Та ти ж умерла,
  А та ж блять дивиться в очі, у вікно, і отак…
  А шо ж тепер, Дунько, шо ж робить?
  Та ти ж яке найчервивіше яблуко, — 
  Та ти ж кожного вмовиш,
  Та ти ж продаси.
  Та ти ж продавала,
  А шо ж тепер мені робити?
  Куди я піду з тими яблуками?
  А той тхір твій — він же Ірод,
  Якби він відразу здох (на чоловіка, шо зостався)!
  Дунько, Дунько!
  Та ти, як підеш на базар,
  Та ти всіх припросиш,
  Та ти ж умовиш і ті драні лапті свої продаси.
— То справді так?
— Це биль! Я пішла в райком партії, понесла вінки. Я не думала, шоб отаке 

зустріть, отакі слова.
Зап. І. Коваль-Фучило від Деркач Анни Кирилівни, 1940 р.н., м. Градизьк Глобинського р-ну 

Полтавської обл., 18 травня 2012 р.

493. Пародійне голосіння за тещею
— А за тещею знаєте?
— Та як:
  Тещо, тещо!
  Та як мені жалко,
  Як бикові телятка.
Хто як прика’же: в кого таке голосіння, в кого таке. А в кого такі пискливі, шо аж 

вуха затикай. Ну, куди оце кричать. У душі те, що є — його не викажеш, дуже важко.
Зап. І. Коваль-Фучило від Деркач Анни Кирилівни, 1940 р.н., м. Градизьк Глобинського р-ну 

Полтавської обл., 18 травня 2012 р.
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494. Голосіння за платтям
— У кожному селі, на кожному хуторі були плакальниці, називались так. Людина, 

яка уміла плакать, уміла опла’кувать. І навіть наймали пла’кальниць.
— А звідки ви це знаєте?
— Оце на хуторі, на хутора’х старінних було. Бабуся мені розказувала це, 

Черева’нь Одарка Пилипівна, з хутора Черевані’. Це давніше було, може, й сотні років 
тому, в минулому столітті. Було так, що наймали даже: приходила людина, яка вміла 
оплакувать. Вона могла і півгодини співать, і при’кладно, і як хочеш. І оце ж вони, було, 
розказують і показують. А я ж маленька була, та й згадую оце. А тоді ж як таке горе 
мені трапилось, шо мене дід одурив — не купив мені плаття, а я ж — 7 років мені.

— Катерина розказувала, що вона ціле літо пасла корови, і дід обіцяв…
— Ага! Обіцяв він мені набра’ть на плаття: «Пі’дем у сільмаг, покажеш яке, і я тобі 

й наберу’». А мені ж хотілось пошити платтячко: «тетянкою» спідничка, а «фонариком» 
рукавчика. А я ж з бабусею співала (бабуся вдова була, 27 років їй було, як вдовою залиши-
лась). До неї приходять вдови такі самі, а я — змале’нька. І як тільки вони прийдуть…

— Запам’ятала.
— Да, да. І тоді, як сходяться дівки попі’друки — називалося. З кожного кутка 

хутора йдуть під вечір, свято чи що. І вони сходяться з усіх кутків співать. То я всі ці 
пісні знаю. І так же ж хотілося мені швидче вирости, та плаття гарне, та ходить попід 
руки, співать по хутору.

А потім же ж получилось так, що дід як не купив мені те плаття, та я й при-
йшла у хату, та й прийшла, та шо ж мені робить? Горе таке! Я ж упала там на по’лику 
та й тужу:

  Ой моя ж родинонько, та моя ж ти годинонько!
  Та моє ж ти платтячко білесеньке
  Та з мачечками червонесенькими!
  Та мені ж тебе не носить,
  Та мені ж тебе не видать!
  Та мої ж подруженьки дорогесенькі,
  Та мені ж з вами пісеньок не співать!
  Та мені…
— І плакали?
— Та тужу’ ж! Кричу ж криком, завиваю, як ото завивають баби:
(голосить з мелодією)

Транскрипція Людмили Єфремової.

  Платтячко моє білесеньке,
  Та мої ж ви подруженьки дорогесенькі!
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А бабуся прийшла, сіла та дивиться на мене. А я ж тужу! Я не бачила. Вона тоді 
руку на голову мені поклала та й каже: «Ну й хвате. Поспівала та й хвате. Дід не купив 
тобі, а ми завтра підем та й купим». Та й пішли ми на другий ранок в сільмаг, вона мені 
набрала того, що я сказала, в тих мачечках червонесеньких. Пошила ж мені до неділі те 
пла’ття, і ми ж з нею вечором пішли, де дівки сходяться… А потім сіли ж ми — колод-
ка, називалося. І дівки ж взяли мене між собою. І вони ото співають, співають, раз — і 
затихли всі, домовляться. А я виводжу! Я ж уявляю, що я ж дівка тоже /…/

— А оці голосіння, — як у вас ще на них кажуть?
— Ну я не знаю. Голоси’ть. Тужи’ть.
— А як прості люди кажуть?
— Кажуть: опла’кує, прика’зує.
— А оплакує і тужить — це різне чи те саме?
— Те саме.
— А ви за матір’ю тужили?
— Ні, я не могла. Вона дуже хворіла, і я ви’плакала тоді ще, як вона була жива.
— Ви доглядали за нею?
— Да. Вона була дуже хвора, і я ж оце: сама собі поплачу, а біля неї не плачу. І 

коли вона померла — ну, плакала, звичайно, я… І взагалі я вважаю, що від душі тужить 
неможливо… Можна ще почути, но кажуть: «Треба за’живо, за’живо треба плакать, 
за’живо треба гляді’ть, а тепер… От не шанувала, на шанувала, а тепер скавучи’ть за 
ним,» — так виражаються. Це як мистецтво, як народна традиція /…/

  Ой моя ж родинонько та моя ж і годинонько,
  Та моє ти платтячко білесеньке,
  Та мої ж цвіто’чки червонесенькі!
  Та мені ж вас не вида’ть,
  Та мені ж вас не чува’ть,
  Тай не слихать! (як же далі?..)
  Та мої ж подруженьки дорогесенькі,
  Та мені ж з вами не співать.
Зап. І. Коваль-Фучило від Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р.н., нар. на хуторі Черевані Гло-

бинського р-ну Полтавської обл., освіта вища, запис — у м. Градизьк Глобинського р-ну Полтавської 
обл., 18 травня 2012 р.

495. Голосіння за чоловіком
  Ой моя ж родинонько,
  Та моя ж і годинонько!
  Та куди ж ти йдеш,
  Та чого ж ти мене з собою не береш.
— А кажуть: «Подивися, скільки людей до тебе прийшло»!
— Та співають:
  Та мій же ти й хазяїн дорогесенький,
  Та ти ж і любив людей,
  Та подивися, скілько ж їх до тебе прийшло,
  А тебе ж і нема!
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  А ти ж очечки ж свої та не одкриваєш.
— А кажуть: «Дивися, яка в тебе хата, а ти йдеш…»
— Та! (сміється) Та я не пам’ятаю точно.
— А кажуть в вас: «Коли тебе в гості ждать»?
— Я не пам’ятаю, чула. /…/
— А було в вас таке, як комусь не вдавалося, то осуджували, що невміло голосила?
— О! А як же! Кажуть: «Неоплаканий! Боже, поховали й неоплаканого! То ж то, 

то ж то! Три дочки, а поховали неоплаканого». Треба було комусь оплакувать.
— Кажуть, що треба?
— Ніхто нічого цього не каже, але якщо виносять з хати покійника, і ніхто не 

плаче, ніхто не кричить, не біжить за ним з двору:
  Та куди ж ви його несете!
  Та верніть же мого хазяїна!
Якщо нема цього крику, то, получається, що його і не жалко: «Отака сучина доч-

ка: прожила з ним стільки, а не жаліє! Не оплакала».
— А не казали, що то його гріхи омивають?
— А в нас кажуть, що дуже оплакувать не треба, бо він там водою облитий, буде 

мокро лежать.
— А не кажуть, якщо довго плакать, то потім ходять померлі? Що, кажуть, 

приплакала собі?
— Такого я не чула. Може присниться і сказать: «Там мені мокро». Чула. «Я в 

мокрій сорочці». Тоді вона йде купляє сорочку чисту, нову, і як когось хоронять, вона кла-
де туди — передає: «Передай моєму Іванові (чи Петрові) оце, там він в мокрій сорочці». 
Їй кажуть: «То ж ти винувата, не плач так дуже за ним!»

— А коли в вас найбільше голосять?
— Коли виносять з хати. Або ще коли сидять, приїхали родичі якісь, а вони ж 

заходять, а вони:
  Ой Божечко!
  Ой мій же ж хазяїне,
  А до тебе приїхала сестричка,
  А ти ж лежиш та очечки не одкриваєш,
  Та подивися, скільки людей зійшлося,
  Та подивися, шо вони звідки ж приїхали,
  А тебе і немає,
  А ти ж і не думаєш,
  Про шо ж ти думаєш,
  На кого ж ти мене покинув!
І пішло, пішло!
— То вже як стимул такий був.
— Да! Оце прийшли з роботи його:
  Ой Божечко, ти ж подивися…
І начинається за’ново. А коли виносять, тоді ж начинається уже:
  Ой куди ви несете?!
  Ой не несіть,
  Ой оставте тут, бо я…

www.etnolog.org.ua

IM
FE



319

Наддніпрянська голосильна традиція

Зап. І. Коваль-Фучило від Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р.н., нар. на хуторі Черевані Гло-
бинського р-ну Полтавської обл., освіта вища, запис — у м. Градизьк Глобинського р-ну Полтавської 
обл., 18 травня 2012 р.

496. Пародійне голосіння за тещею

Транскрипція Людмили Єфремової.

  Ой тещо ж, тещо, та ти жінчина ж мати!
  Та куди ж ти йдеш, та чого ж ти з собою дочки ж не береш?
  Та то ж ви, було, сами масло їсте, а мені сколо’тинки даєте’!
— А ще там вареники…
— Пожди:
  Та ти ж мене як рідного любила,
  Та було, шо ти ж днями і не била,
  Ти ж мене поїла, годувала,
  Та було, шо вечерять давала (сміється).
Зап. І. Коваль-Фучило від Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р.н., нар. на хуторі Черевані Гло-

бинського р-ну Полтавської обл., освіта вища, запис — у м. Градизьк Глобинського р-ну Полтавської 
обл., 18 травня 2012 р.

497. Голосіння за дружиною
Потім під час того, як виносять, ті ж тужать, домашні ті:
  Ти йдеш, мене лишаєш…
А в нас померла жінка, а він:
  На кого ж ти мене…
Не так… Ні, так:
  На кого ж ти покидаєш…
А сам перед тим гуляв, там Галя така. Волосся в неї таке ріденьке-ріденьке таке. 

А ззаду другий дядько йде… Воно ж оцей похорон — як концерт. Хто сходиться на те, а 
хто сходиться роздивиться, обсудить. То він:

  На кого ж ти мене покидаєш…
А він:
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  На Гальку лису.
Той своє, а той «на Гальку лису». А всі: хто там сміється, хто хмикає, хто плаче. 

Оце похорон. Або оце начинає, що тужиш, тужиш, шо «нікому ж не нужен», а хтось 
там каже, що «діточки ж в тебе», а ті: «Та ті нагодують!» (саркастично. — І. К-Ф.). 
А то ж кажуть: поки росли діти — ти їх годував, тепер у них свої діти, їм своїх дітей 
годувать, а ти вже — попаде тобі, то попаде, не попаде — то й так добре. Ото ж так 
ще кажуть. Не всі ж однаково до батьків відносяться.

Зап. І. Коваль-Фучило від Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р.н., нар. на хуторі Черевані Гло-
бинського р-ну Полтавської обл., освіта вища, запис — у м. Градизьк Глобинського р-ну Полтавської 
обл., 18 травня 2012 р.

498. Голосіння за бабусею
— А за матір’ю ви не тужили?
— Ви знаєте, мені кажеться, що це — показу’шне. Я плачу, як нема нікого. Сіла 

над нею, і: «Бабусічка!..» Но як тільки людей багато — я плачу, сльози горохом.
— Тобто ви все-таки тужили?
— Но не на публіку.
— Але в вас була потреба висказатися?
— А як же! Я тихенько, без пу’бліки. Коли було багато людей — я цього не могла. 

Я чось думала… шо можна було думать…
— Просто жаль.
— Жаль та й усе:
  Та й моя ж ти бабусечко рідненька,
  Та моя ж ти бабусечко дорогенька,
  Як же ж тепер я без тебе буду?
  Ну як мені тепер жить далі?
  Ти ж моя порадниця,
  Та ти ж моя перша…
Я не можу, — вона ж для мене була всім. Чоловік прийде — я тільки на нього 

щось хочу сказать, а вона: «Боже ж тебе сохрани шось на чоловіка сказать! Боже, ти 
ж не знаєш, шо ж то таке без чоловіка прожить! Ти знаєш, що таке чоловік — ти по-
винна пилинки з нього здувать, ти повинна його слухать». А я кажу: «Бабушка, а як він 
же не так робить?» — «Як це може бути так, що чоловік не так робить? Цього про-
сто не може буть! То ти не так розумієш, а він все правильно робе!» /…/ Я дуже за нею 
жалкува’ла.

Зап. І. Коваль-Фучило від Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р.н., нар. на хуторі Черевані Гло-
бинського р-ну Полтавської обл., освіта вища, запис — у м. Градизьк Глобинського р-ну Полтавської 
обл., 18 травня 2012 р.

499. Голосіння за матір’ю
— А є в вас таке, що тужать за людиною, приказують?
— Ну, як у хаті, то плаче, доказує…
— А як за матір’ю?
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— Ну, шо рано пішла, покинула, на кого ти там…
— А за мамою — як?
— Ну, та я не дуже то так, шо:
  …пішла рано,
  Люди посходилися, вгощать треба людей,
  Гості поприходили,
  А ти покинула,
  Не дивишся, шо гості до тебе прийшли.
Ну, таке, своїми словами.
— А кажуть «в тебе така хата, а ти йдеш в таку…»?
— Нє… то так мєжду собою… Строїлися…
Зап. І. Коваль-Фучило від баби Олександри, 1940 р.н., освіта 7 класів, у с. Новоселівка Кремен-

чуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р.

500. Голосіння за чоловіком
— А за чоловіком як ви кричали?
— Я не дуже якось. Дуже кричать — не кричала, я у душі перено’сила, тоді так 

важко було. Просто так, шо покинув. Внучка два з половиною годіка. Принесли ж го-
стинця — канфєти, печення, і їй же ж дали. Вона підходе, каже: «Дєдушка, вставай, годі 
тобі спать».

— Вона ще не розуміла.
— Не розуміла. «Положи дєдушкє в карман. Дєдушка встане — тоді то». А по-

том, як уже ж більша стала, ідемо, а вона: «Бабушка, от дєдові харашо». — «Чого?» 
— «Лежить собі, укрився білою ковдрою» (ну, сніг, сніг випав) «Лежить собі, ні за шо не 
дума». — «Да, дєтка, да». /…/

— А коли ваш чоловік помер, діти тужили за ним?
— Нє, не тужили. Плакали просто так.
— А не казали, що треба тужити, що легше буде?
— Нє, хто так плаче, тихо, собі в душі воно так. Кажуть, що виплакалася, викри-

чалася — легше стало. /…/
— А коли найбільше тужать, може, ви чули?
— Ви знаєте, не приходиться. Раньше ото були, і наймали ото, шоб тужили, а 

сєйчас — самими своїми словами так. Доказують:
  Чого ти пішов,
  Я ж тебе гляділа, доглядала,
  І те… й десяте, п’яте…
  А так получилося, кидаєш,
  Шо ж я робитиму без тебе?
Такими просто словами. А так дуже — то в нас нема такого.
— А кажуть, що коли з хати виносять, тоді найбільше плачуть?
— Та ясне діло:
  … розстаємся,
  Вже більш не прийдеш в хату…
  Чо ти ки’даєш,
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  Так рано уходиш,
  На кого ти кидаєш мене і діток своїх,
  Так рано уходиш?
  Планували все,
  А кидаєш, рано уходиш,
  Йдеш в таку домовину темну.
  Кидаєш світлу хату, а йдеш в таку домовину темну.
Як мені казав: «Ти знаєш, мені приснився сон (а вже… він в мене не довго лежав, 

три дні). Приснилось мені, шо я построїв время’нку таку красіву, і осталось мені одне 
вікно». Оце він мені казав ввечері. Оце отої ночі мені сон розказав, а на другу вже помер. 
То я ж йому казала:

  Ти собирався…
  Построїв время’нку світлу, харошу,
  А де ж ти там тепер будеш вставлять вікно,
  Там же нема де тобі вставлять.
— То ви йому так казали?
— Да.
— Ану ще раз скажіть, так гарно!
— Ну, як я казала, ото вже як домовину принесли:
  Шо ж ти казав, що построїв собі времянку світлу, харошу,
  Вікно одне вставить осталося — і вже харашо буде.
  А нашо ж тобі построїли таку темну времянку,
  Нема ж де людей гукати.
Зап. І. Коваль-Фучило від баби Олександри, 1940 р.н., освіта 7 класів, у с. Новоселівка Кремен-

чуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р.

501. Голосіння за сином
— А ви тужили за своїми?
— Кричала.
— А за ким найбільше?
— За старшим сином. Я плакала, і шоб я лишнє кричала — я не кричала лишнє. 

Я тільки казала:
  Діточки мої, діточки,
  Нашо’ ж ви мене кидаєте одну,
  Як же ви боялись, шоб я не вмерла,
  А тепер покинули мене одну.
— А кажуть в вас «подивися, прийшли до тебе»?
— Я цього не казала. Я лишнього і не кричала, а плакала. /…/
— А за ті тужіння?
— Я скажу так, шо то плачуть, заказують, розказують — пісню співає. Коли дуже 

жалко — ти не крикнеш, не скажеш, не можеш сказать, потому шо ти розволно’ваний. 
А друге, як ховали там, в Кременчуці одного чоловіка, і баба (я не видержувала), — вона 
не стоїть туже, а співає:
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  Отам калинонька,
  А на калинонкі та пти’ченька,
  Та полетіла пти’ченька з кали’ноньки…
Шо то за тужіння? Хіба це тужіння? (сміється)
— А як ще казала?
— Ну:
  Сиділа пти’чечка та полетіла з калиноньки.
Оце вона так тужила. А тут, якщо дуже жалко людини — ти не можеш слова 

сказать. Шо-небудь крикнеш. От в мене вмер син старший, на тій вулиці. Коли виходи-
ли з двору, я закричала не своїм голосом:

  Синочку, куди ж ти йдеш,
  Шо ж ти ки’даєш своє дворище?
  Ти ж його строїв,
  То ж свій труд ти ки’даєш!
  А де ж ти йдеш — 
  У яму йдеш!
— А казали в вас «там ні сонечко не засвітить»?
— Нє, нічо. Є люди, шо кажуть.
— А як ви чули?
  Шо й сонечко не засвіте тобі.
А то люди — нада шось приказувать, то так, наче співають. /…/
— А як хтось помер і незабаром наступний, то кажуть «чого ти забираєш»?
— Я тільки шо сказала на кладбищі, до чоловіка підійшла, сказала:
  Хазяїну мій дорогий,
  Нашо’ ж ти мене покинув?..
А до меншого сина підійшла, то сказала:
  Синочку мій дорогенький,
  Моя дитино!
  Стрічай свого братіка.
Оце мої слова. Оце те, шо я могла. А так — я плакала дуже, но лишнього я не 

могла казать.
Зап. І. Коваль-Фучило від Гречки Марії Іванівни, 1927 р.н., освіта 5 класів, у с. Новоселівка Кре-

менчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р.

502. Голосіння за матір’ю
— А за матір’ю ви тужили?
— Ну, плакала ж:
  Мамочко моя,
  Ви наша горювальниця…
Батько в тюрмі був…
  Мамочко, наша горювальниця…
  Одгорювала…
Зап. І. Коваль-Фучило від Гречки Марії Іванівни, 1927 р.н., освіта 5 класів, у с. Новоселівка Кре-

менчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р.
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503. Голосіння за свекрухою
— А за свекрухою тужили ви?
— Казала, тужила. Казала:
  Простіть мені, моя мамочко!
  Ви ж мені була, як рідна.
  Може, я чим вам не вгодила,
  Простіть мені.
— А чули ви за ото тужіння, що хтось не до ладу казав, що так ліпше було не 

говорити?
— Ото я ж розказувала, шо в Кременчуці одна бабка плакала за зятем:
  Стоїть калина,
  А на калині птиця,
  А птиця полетіла,
  А калина осталась.
Ну для чого? Це ж пісня. Шо то за пісня? Для чого його молоть? Я щитаю, то 

лишнє. Нашо’ його молоть лишнє? Коли можеш сказать, шо ти можеш сказать, а лучше 
змовч. Поплач мовчки тай усе. А я казала:

  Мої діточки,
  Нашо ж ви мене кидаєте?
  Нашо ж ви мене кидаєте одну?
І хазяїн, — та таки ж удвох були, не сама,
  Хто ж тепер мене буде доглядать,
  І кому ж я нужна?
Зап. І. Коваль-Фучило від Гречки Марії Іванівни, 1927 р.н., освіта 5 класів, у с. Новоселівка Кре-

менчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р.

504. Голосіння за чоловіком
— Тужить — я не тужила, воно якось тоді і слів не було. Я вже плакала після 

того, щоб вже ніхто не бачив, шо я плачу. Я тепер дужче плачу, як я тоді плакала. Тепер 
я сама, хай я і коло дітей живу, в мене діти непогані, но в них своя сім’я: куди пішли — 
мені не скажуть, відкіль прийшли — не скажуть. А я тепер сиджу тай кажу:

Яка була в мене защита, та в мене була,
Хай я й слухала все,
Та в мене була защита.
А тепер я не нужна ні дітям,

Не нужна я нікому /…/
А тепер я ні з ким посовітуюсь,
Ніхто мені правди не скаже.

 

Зап. І. Коваль-Фучило від Круглової Галини Митрофанівни, 1929 р.н., середня освіта, у с. Підгірне 
Кременчуцького р-ну Полтавської обл., 20 травня 2012 р.
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Поліська  
голосильна традиція

Запис Дмитрія Булгаковського в Пінському пов., 1870-ті рр.

505. Голосіння за чоловіком
 Ой голубчику ты муй,
 Уже ты покидаешь насъ,
 На кого ты оставляешь мене съ д   тками;
 Да не скоро мы побачимся съ тобою.
 Посл   дній разъ мы съ тобою бачимся;
 Ой чого ты отъ насъ уходышъ,
 Чему ты еще съ нэдільку не побувъ,
 Щобъ мы съ тобою поговорилы.
 Ой ты жъ муй милэнькій,
 Охъ ты жъ мое сонейко,
 Охъ ты жъ мое золотно,
 Охъ ты жъ муй місячикъ,
 Охъ чи хутко (скоро) съ тобою побачимся.
Зап. о. Дмитрій Гаврилович Булгаковський у Пінському пов. Мінської губ. у 1870-х рр. (нині Бе-

рестейська обл., Білорусь).
Перша публікація: Булгаковськй Д.Г. Пинчуки. Этнографический сбоник. Песни, загадки, 

пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверья и местный словарь. — СПб, 1890. — 
С. 186. Подано у рядок без назви у розділі «Воззрение пинчуков на смерть и загробную жизнь».

Передрук:
Свєнціцький, с. 70. Надруковано в рядок. Подано під № 120 у розділі «VІ. Вдовиця за му-

жом». Виправлення: золотко.

Записи із видання Павла Чубинського, 1870-ті рр.

506. Голосіння за донькою
Моє дитятко, моє милеє!
Я жъ думала, що дождуся весілля 
    твого,
Ажъ-но я ховаю тебе!
Ти жъ була моя слуга,
Ти жъ була моя вірная!
Кого жъ я пошлю,

Де я найду тебе,
Моя дитино, моя рідная!
Я жъ думала, що ти мене 
  перше поховаєшъ,
Ажъ мені прийшлось тебе ховать.
Я жъ думала, що я буду на твоімъ
    весіллі співати,
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Зап. у Пінському пов. Мінської губ. у 1870-х рр. (нині Берестейська обл., Білорусь).
Перша публікація: Чубинський, с. 702. Подано віршем без назви у розділі «Похороны», 

підрозділ «Приготовление к погребению девушки».
Передрук:
Свєнціцький, с. 36. Надруковано в рядок. Подано під № 11 у розділі «І. За дітьми малими». 

В останньому рядку — з которої.

Записи Софії Рокосовської, 1880-ті рр.

507. Голосіння за чоловіком
 O mij myłeńki, o mij ho’łube!
 Mij wirny druże!
 Jak bez tebe’ chata potemniła,
 I sonce za chmaru zajshło’, jak tebe’ ne baczu!
 Jak ja sama’ do chaty wernusia?
 Czoho’ ty nahniwawsia’?
 Czyż ja tobi w czym ne dohodyła?
 Wernysia ta nauczy’ mene’!
 Deś tobi ne żal małeńkich dito’k, mene’ mołodoji?
 Wernysia, mij so’kołe…
        I tak ciągle od wyprowadzenia zwłok aż do cmentarza.
Зап. Софія Рокосовська у с. Юрківщизна Звягельського повіту Волинської губ. (нині с. Юрівка 

Любарського р-ну Житомирської обл.) у 1880-х рр.
Перша публікація: Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wolyniu: Z materyjalow 

zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyznie w pow. Zwiahelskim // Zbiór wiadomości 
do antropologii krajowej. — Kraków, 1887. — T. 11. — S. 143.

Подано в рядок без назви у розділі «Родинні звичаї і обряди» («Zwycaje i obrzędy domowe»), 
підрозділ «Похорон» («Pogrzeb») у контексті опису похоронного обряду. Про голосильну традицію 
сказано таке: «Na pogrzebie swoich bliskich, opłakiwanie ich, — “hołosyť”, — jest obowiązkiem 
koniecznym. Przy tem opłakiwaniu dobierają jak najczulszych wyrazуw, niekiedy dość zabawnych swoją 
naiwnośą, lecz częściej tkliwych, a nawet poetycznych». Записи здійснено на півдні Житомирської обл. 
Мотиви голосінь у записах С. Рокосовської близькі до гуцульсько-подільської голосильної традиції.

508. Голосіння за дітьми
Matka, stratiwszy kilkero dzieci, wywodzi:
  Ditki moli, kwitki!
  Poberyteś za ru’czeńki,
  Pryjdite do mene na Wełygdeń.
Зап. Софія Рокосовська у с. Юрківщизна Звягельського повіту Волинської губ. (нині с. Юрівка 

Любарського р-ну Житомирської обл.) у 1880-х рр.

Ажъ мені прійшлось по тобі тужити!
Моя дитино, моя рідная!
Де жъ я тебе найду,

Де жъ я тебе шукать буду?
Де жъ я тебе буду виглядати,
Зъ которой дороги зустрічати?
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Перша публікація: Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wolyniu: Z materyjalow 
zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyznie w pow. Zwiahelskim // Zbiór wiadomości 
do antropologii krajowej. — Kraków, 1887. — T. 11. — S. 143.

Подано в рядок без назви у розділі «Родинні звичаї і обряди» («Zwycaje i obrzędy domowe»), 
підрозділ «Похорон» («Pogrzeb») у контексті опису похоронного обряду.

Записи Сергія Брайловського з Ніжинського пов., 1890 р.
509. Голосіння за матір’ю
Й-а матюинко, моя матюинко,
Матюинко, моя голубонько,
Матюинко, моя зазулечко,
Матюинко, моя кавулочко,
Матюинко, моя орлечко,
Матюинко, моя соколечко!
Кому жъ вы мене, моя матюинко, такую нещаслывую вручаете,
На кого жъ вы, моя матюинко, тепера мене покыдаете?
Отаку нещасну, отаку безталанну мене, матюинко, покыдаете,
Отаку недосугу, отаку й недолугу, моя матюинко!...
Ой хто жъ мене буде тепера, моя матюинко, дилечка учыты, дилечка робыты?
Да такъ же мыни, моя матюинко, тяжко,
Да такъ же мыни, моя матюинко, важко у чужыхъ матерочокъ дилечко робыты,
Чужымь матерочкамъ годыты... 
Я жъ у васъ, моя матюинко, хоть зробыла, хоть не зробыла, 
       да нехто того не знае,
А у чужои матюинки що не зроблю — уси знають, уси мене судять;
Да я жъ у васъ, моя матюинко, хоть служыла,
Да я жъ до васъ, моя матюинко, на порадоньку ходыла...
Да я жъ, моя матюинко, прыду въ недилю пъять, въ недилю десять разъ,
Да вы жъ мене, моя матюинко, мене стричаете,
Да вы жъ мене, моя матюинко, пытаете.
Теперъ же никому буде, моя матюинко, мене стричаты,
Теперъ же никому буде усю правду казаты;
Никому жъ мене пораджаты, никому мене научаты, моя матюинко...
А теперь же, моя матюинко, хочъ я й прыду,
Да ни до кого мыни, моя матюинко, голуивки прыхылыты...
Да я жъ не знаю, моя матюинко, кому вирній годыты, кому лучче служыты.
Да никому мене, моя матюинко, тоди порадыты,
Да я жъ кому тоди буду, моя матюинко, годыты?
Я жъ буду на чужуий сторони жыты, да чужымъ батькамъ годыты...
Да хто жъ до мене, моя матюинко, озовеця однымъ словечкомъ, 
       дакъ я жъ ёму й трое...
Да я жъ теперъ хочъ служыла, да я жъ до васъ, моя матюинко, 
       на пораду ходыла,
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А тепера, моя матюинко, служытыму, да до нико’го на пораду ходыты...
Да кому жъ вы насъ, моя матюинко, покыдаете,
Да кому жъ вы насъ, моя матюинко, поручаете?..
А де се на васъ, моя матюинко, смертонька узялась?
Чы васъ зазульки одковалы, чы васъ соловейки ощебеталы?..
Чы вы, моя матюинко, на мене, таку нещасну, таку бежчасну, 
      такый велыкый гнивъ положылы?
Да звынить, моя матюинко, звынить, моя утюинко, звынить, моя голубонько!
Да я жъ до васъ не ходыла, да я жъ вамъ и дилечка не робыла,
Да я жъ вамъ, моя матюинко, постели не слала,
Да я жъ вамъ, моя матюинко, воды не давала...
Да я жъ вамъ, моя матюинко, дило бъ робыла,
Дакъ я жъ, моя матюинко, не знала, якъ робыть.
Да я жъ, моя матюинко, чужымъ батькамъ дило робыла,
Да ще й поспишалася и похваталася, моя матюинко,
До васъ, до вирнойи правды поспишалася,
Да я жъ васъ, моя матюинко, не застала...
Да кому жъ вы насъ, моя матюинко, прыклоняете,
Да кому жъ вы насъ, моя матюинко, прыручаете?
Да хто жь намъ усю правдоньку казатыме?
Въ яку сторонку, моя утюинко, зраджаетесь?
А чы се жъ вы до тюитки, а чы се жъ, моя матюинко, до дядька?
Вже жъ вы, моя матюинко, не въ ту край повернулы, не въ ту улочку пошлы;
То вже жь вы, моя матюинко, ты улочки помыналы,
То вже жъ вы насъ, моя матюинко, покыда’лы...
Братики мойи, соколята, братики мойи янголята,
Братики мойи недолугы, братики мойи недосугы!
Ой просить же вы своюий матюинки, просить же вы своюй порадоньки,
А нехай же вамъ, мойи братики, и порадоньку дають,
Нехай же васъ научають, нехай же васъ пораджають, мойи братики.
Сестрыци, мойи зозульки, сестрыци, мойи кавульки!
Ой просить же вы своюий матюинки на останьнюий доружеци,
И просить же вы, прохайте и прымечайте же вы, мойи сестрыци, у своюий матюинки,
И познавайте йіи по похуидоньци и по прыруидоньци;
И просить же вы, мойи сестрыци, свою матюинку у гости.
Колы жъ намъ йихъ выжыдаты, колы жъ намъ йихь вызыраты?
Зъ якойи жъ васъ сторуиноньки, моя матюинко,
Изъ якойи жъ васъ крайиноньки, моя матюинко?
Ой прысылайте жъ намъ порадоньку, моя матюинко,
Хочъ соловейкомъ, хочъ зазулею, моя матюинко;
Нехай же воны намъ, моя матюинко, и порадоньку дають и розгадоньку,
         моя матюинко...
Да я жъ буду ходыты,
Да я жъ буду васъ, моя матюинко, познаваты й вызыраты, моя матюинко...
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Зап. Брайловський Сергій Миколайович від дівчини в м. Мрин Ніжинського повіту Чернігівської 
губ. (нині с. Мрин Носівського р-ну Чернігівської обл.) у 1890 р.

Перша публікація: Малинка, с. 151–152. Текст опубліковано в рядок у розділі «Малорусские 
заплачки» під назвою «№ 34. По матери». 

510. Голосіння за братом
Братику муий голубчыку,
Братику муий орлыку,
Братику муий соколыку!
Куда се жь вы йдете, куда се вы отходыте,
Куда се вы вбыраетесь, куда се вы одражаетесь?..
Искажить же мыни, озовиця жъ до мене, муий братику,
Хоча жъ однымъ словечкомъ на останьнюий дорожеци, муий братику!..
Извынить, муий братику, извинить мыни, муий соколыку!
Братику муий голубчыку, братику муий соколыку, 
      на кого се вы гнивъ положылы?
Чы се жъ вы на мене, чы на мою матюинку, такую недолугу,
Чы на мою матюинку, такую недосугу?
Чы се жъ вы на свого батюинка, такого нещаслывого,
Чы на свойихь братиковъ, такихь нещаслывыхъ,
Чы на старшого, чы на пудстаршого...
Зап. Брайловський Сергій Миколайович від дівчини. в м. Мрин Ніжинського повіту Чернігівської 

губ. (нині с. Мрин Носівського р-ну Чернігівської обл.) у 1890 р.
Перша публікація: Малинка, с. 152. Текст опубліковано в рядок у розділі «Малорусские за-

плачки» під назвою «№ 35. По брате». 

Записи Володимира Данилова і Юлії Данилової 
з Чернігівщини, 1905–1907 рр.
511. Голосіння за чоловіком

)
)

)
)

)

)
)

)
)

)

)

) )

Хто жъ мене теперъ буде поряжать,
Хто мени порядокъ давать?..
Кому ты дитокъ поручаешъ,
Кому ты ихъ уручаешъ?..
Прыймай и мене зъ собою,
Щобъ я не скыталась,
По чужыхъ поляхъ не спотыкалась.
Якъ мени безъ тебе прывыкать,
Якъ мени тебе забувать?..

И куды ты наряжаешся,
И куды ты вбыраешся?..
Видкиль тебе выглядаты,
Видкиль тебе вызыраты?..
Та щобъ я не горювала,
Та щобъ я горенька не знала…
Хто жъ ихъ буде кормыты,
Кому ты приказавъ ихъ пытаты?

Зап. Данилов В. В.  на Чернігівщині у 1905 р.
Перша публікація: Данилов В. Одна глава об украинских похоронных причитаниях // КС. — 

1905. — Т. XCI. — С. 204–205. Подано віршем без назви у тексті дослідження голосінь із паспортом: 
(Собств[енный] мат[атериал]). Можливо, це текст, контамінований із різних голосінь.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



330

Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 
Чернігівської обл.), 1904 р.

ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 2–2 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Замужняя дочь 
плачет над матерью» разом з іншими голосіннями. 

Перша публікація: Данилов, с. 230–231. Текст метаграфовано українською графікою, по-
дано віршем під назвою «Причітаніе дочери над матерью». Виправлень багато, тому подаємо його 
ще раз.

Мамочка моя, пчелочка,
Мамочка моя ластівочка!
Словечко мое в   рное,
Зазулечка моя луговая,
На што ты меня бросила,
Некому мин     правды сказати,
Не на кого мин    д   токъ бросить 
   маленькихъ,
Не къ кому мин     придти,
Не съ к   мъ мин     поговорить!
Откуда ты до меня прилетишь?
Изъ какой стороночки мин     тебя 
   выглядать,
Изъ какой стороночки ты будешь 
   идтить?

Сонечко мое ясное,
Ручечки мои пышныя,
Ножечки мои ходушечки!
Находились твои ножечки,
Наробились твои ручечки.
Очечки твои карые,
Надивились твои очечки.
Птичка моя отлетная,
Отлет   ла ты отъ меня.
Моя мамочка!
Не буду уже я теб     бачить дов   ки,
Личенько твое б   лое.
Чому ты не встанешь
Да не замовышь словечка своего 
   праведнаго?!

Мамочка моя пчілочка,
Мамочка моя ластівочка!
Словечко моє вірнеє,
Зозулечко моя луговая,
Нащо ти мене кинула,
Нема кому минї правди сказати,
Не на кого мині дітокъ бросити маленьких,
Нама до кого мині прити,

Не з кім мині поговорити.
Откуда ти до мене прилетиш?
Із якої стороночки мині тебе виглядати,
Сонечко моє яснеє,
Ручечки мої пишниї,
Ніжечки мої ходушечки!
Находились твої ніжечки,
Наробились твої ручечки!

512. Голосіння за сином
 Моя птичко отлетная!
 Одлетаєш ти од мене на чужую стороночку.
 Дитятко моє любеє,
 Птичка одлетная,
 Птичка залетная.
 Одлетаєш ти од мене далеко,
 Голубчику мій сизий.
Зап. Данилов В. В.  на Чернігівщині у 1906 р.
Перша публікація: Данилов В. Символика птиц и растений в украинских похоронных при-

читаннях // КС. — 1906. — Т. XCIV. — С. 621. Подано віршем без назви у тексті дослідження голосінь 
із паспортом: (Собств[енный] мат[атериал]). 

513. Голосіння за матір’ю
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Очечки твої кариї,
Надивились твої очечки.
Птичка моя отлетная,
Отлетіла ти од мене, моя мамочко!

Не буду вже я тебе бачити.
Личенько твоє білеє.
Чому ти не встанеш
Да не замовыш словечка своего праведного?

Передрук:
Свєнціцький, с. 89–90. Надруковано віршем, № 172 у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю».

514. Голосіння за батьком
Таточко, мой соловеечко,
Голубчикъ мій родный!
Отлет   лъ ты отъ мене далеко,
Не буду я теперь теб     бачить!
Скажи мини, мій татечку,
Откуль ты до мене придешь,
Зъ якой стороночки теб     выглядать?

Откуля ты, мій таточку,
До мене придешь,
И якое ж ты мене словечко скажешь?
Прощай, мій таточко,
Прощай мій родный!
Посл   днее видиніе намъ съ тобою.

Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 
Чернігівської обл.), 1904 р.

ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 2 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Отцу» разом з іншими 
голосіннями. 

515. Голосіння за донькою
 Дочечка моя, пчелочка!
 Чего жъ ты отъ мене та скоро убралася?
 Яблочко мое недосп   лое,
 Ягодка моя недозр   лая!
 Недосп   вши ты отъ мене откотылося!
 Я жъ тебе кормила и поила,
 А ты не схот   ла со мной жить.
 Моя дочечка, моя милая,
 Мое яблочко саха’рное,
 Мои губочки пышныя!
 Моя дочечка, моя стражденица,
 Настраждалась ты, моя дочечка, нагор   валася.
 Я туей стежечки и дорижечки не забуду, куды ты ходыла,
 Гд    ты д   лечко робила.
 Не забуду я теб    дов   ку, 
 Моя роботница, дорогая моя!
 Моя дочечка милая, моя красавица!..
 Я жъ теб   , моя дочечка, кохала и лел   яла,
 А ты наскоренько мене бросила, молодая, зелена’я!
 Я жъ теб    прибилала, якъ барышню,
 А ты мене бросила при несчастьи одну на б   ломъ св   т    горевать!
 Нарядки твои дорогіе кому отдавать,
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 Хто ихъ буде носить да тебе споминать, моя ясочка?
 Я жъ тебе замужъ выдавала дай горечко принимала,
 Моя дочка милая, моя птичка отлетная,
 Отлетила ты одъ мене на чужую стороночку.
 Изъ якой сторіночки теб    выглядати,
 Откуда ты будешь идти да п   сеньки сп   вать?
 Моя дочечка родная,
 Твои ручечки работушечки — наробились они д   лечка.
 Прощай, прощай, моя дочечка,
 Прощай, прощай, моя пчелочка!
Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл.), 1904 р.
ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 3-4. Текст поданий у рядок під назвою «Дочери замужней 

молодой» разом з іншими голосіннями. 

516. Голосіння за сином
 Сыночекъ, мій колосочекъ!
 Побросалъ ты своихъ д   точекъ-сироточекъ;
 Хто жъ ихъ буде кормить,
 Кому ты приказавъ ихъ питать (кормить, зн[ачит])?
 Они жъ маленькія сироточки…
 Сыночекъ мій дорогій,
 Сыночекъ мій милый…
 Что жъ ты то, сыночекъ, зробивъ,
 Якъ твоей хозяйки съ д   тками горевать,
 Якъ же ей ихъ питати?
 Она жъ не сдоляе коло нихъ упадати…
 Якъ твоей хозяйки д   ло робить, коли твои д   тки дробныя,
 Откуль тебе выглядать, мій сыночекъ, мій соколочекъ?
 Соколъ мій дорогій,
 Соколъ мій милый!
 Сонечко мое праведное,
 Откотылось ты одъ мене,
 Отвалилось мое сердечко,
 Зазнобилось (задосаловалось) мое сердечко по тебе, мій сыночек!
 Сынъ мій, хозяинъ дорогій,
 На кого покидавъ ты своихъ коникивъ,
 Хто ихъ кормить да глядить буде?
 Выйду я на двіръ — твои коныки ржать,
 Войду въ инбаръ — закромы твои пустые...
 Голубъ мій дорогій,
 Отлетаешь ты одъ мене далеко…
Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл.), 1904 р.
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ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 4–4 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Сыну» разом з 
іншими голосіннями. 

Перша публікація: Данилов, с. 230–231. Текст метаграфовано українською графікою, по-
дано віршем під назвою «Причитание матери над сыном». Виправлень багато, тому подаємо його 
ще раз.

Синочек мій колосочок!
Побросав ти своїх діточок-сиріточок.
Хто ж їх буде кормити,
Кому ти приказав їх питати,
Вони ж маленькиї, дрібренькиї сиріточки…
Синочок мій дорогий,
Синочок мій милий…
Що ж ти це, синочок, зробив,
Як твоїй хозяйці з діточками горевати,
Як же їй їх питати?
Вона ж не здоляє коло них упадати…
Як твоїй хозяйці діло робити, коли твої
    діточки дрібниї,
Откуль тебе виглядати, мій синочок, 
   мій соколочок?

Соколе мій дорогий,
Соколе мій милий!
Сонечко моє праведнеє,
Одкотилось ти од мене,
Одвалилось моє сердечко,
Зазнобилось моє сердечко по тебе, 
   мій синочок!
Сину мій, хозяїну дорогий,
На кого покинув ти своїх коників,
Хто їх кормити да глядіти буде?
Виду я на двір — твої коники ржать,
Виду я в інбар — закроми твої пустиї...
Голубе мій дорогий,
Одлетаєш ти од мене далеко…

Передрук:
Свєнціцький, с. 62. Надруковано в рядок, № 98 у розділі «V. За дорослим сином».

517. Голосіння за чоловіком
Хозянинъ мій дорогий!
Небагато зъ тобою пожила,
Наскоруй ты отъ меня убрався,
Хозяинъ мій милый,
Шо мини теперъ безъ тебе робить?
Къ кому мини головочку прихилить,
Кому мини своихъ дитокъ отдать,
Хто ихъ буде годувать?
Къ людямъ я прихилюся —
Люди не возьмуть,
А самой мини треба горевати,
Своихъ д   точекъ треба мини питати.
Мои д   точки ще незрослыя,
Ихъ уси набьють и налають.
Хозяинъ мій милый,
Хозяинъ мій любій,
Скажи мине хочь одно словечко,
Якъ мини зъ дитками горевати,

Якъ мине ихъ до розуму доводити;
Що жъ они малыя, а я молодая.
Да порядка я ще ніякого не знаю,
Якъ мини зъ ними распорядиться,
Куды мини зъ ними прихилыця?
Головонька моя быдная,
Я жъ по тимъ стежечкамъ пойду,
Де ты дилечко робивъ,
Я тіи стежечки слизочками 
  своими оболью.
Другъ мій дорогій,
Другъ мій вирный,
Разтаюся я зъ тобою,
Якъ мини тебе забувати?
Що моя жизь хорошая була за тобою,
Якъ мини теперъ пріучаться къ другому?
Якъ твоихъ диточекъ приводить 
  и къ другому батьку?..

Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 
Чернігівської обл.), 1904 р.

ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 6–6 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Жена по мужу» 
разом з іншими голосіннями. 
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518. Голосіння за сином
 Дитяточко мое дорогее!
 Кинуло жъ ты мене, мое дитяточко.
 Птичка моя отлетная,
 Залетишь ты одъ мене далеко, мое дитяточко.
 Дитёночокъ мій миленькій, дитёночокъ дорогий!
 Якъ би ты, мій сыночку, живъ бувъ, я бъ тебе искохала,
 Дакъ ты бъ мене, мій сыночекъ, кормивъ.
 Ой лучше жъ бы ты мене побыв, полаявъ,
 Я бъ лучше перенесла, чимъ ты одъ мене улетаешься.
 Уси будуть парочками ходыть, а мого сына не буде,
 Мій сыночек, голубъ мій дорогій!
 Разпрощалась я зъ тобою,
 Посл   днее мое виданіе съ тобою,
 Може, ты, мой сыночекъ, во сн    приснишься?
 Такъ я тоди на твое личенько подывлюся.
 Сыночекъ, мій пахарочекъ,
 Сыночекъ, мій косарочекъ,
 Съ сохами будуть ихать — 
 Я буду приглядаться, чи не иде мій сыночекъ.
 Изъ косами будуть идти — 
 Я буду приглядаться, чи не йде мій косарочекъ.
 Ажъ мого сыночка, — війду я — да й нема,
 Слизочками обольюся — сыночка не дождуся.
 Сыночекъ мій, красавець дорогій,
 Ты жъ у мене бувъ пригожій,
 Ты жъ у мене бувъ хорошій,
 Да не багато ты зо мною поживъ,
 Наскоренькуй ты одъ мене вобрался…
Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл.), 1904 р.
ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 6 зв.–7. Текст поданий у рядок, від 18-го рядка віршем, під 

назвою «Мать по ребенку мальчику» разом з іншими голосіннями. 

519. Голосіння за матір’ю
 Матушка моя, родителька,
 Нашто ты меня на св   тъ пустила такую горькую, несчастную?
 Я не живу въ св   т    — горе горюю,
 Лучше прими меня, Господи, в мать сырую землю.
 Матушка моя родная, возьми мене съ собою!
 Мамочка моя, гулубка сизая,
 Якъ мини васъ забувать,
 Якъ мини отъ васъ отвыкать?
 Якъ выйду я да побачу, чи не йде моя мамочка.
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 Та жъ уси птички будуть вылитать, а моей мамочки немае,
 Моей голубочки якъ нема.
 Ой мамочка моя родная,
 Якъ мини безъ васъ горювать?
Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл.), 1904 р.
ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 8. Текст поданий у рядок під назвою «По умершей матери» 

разом з іншими голосіннями. Перед голосінням такі рядки: «Плачьте, очечки до віку по доброму 
чоловіку, / А якъ по якому, дакъ нема й никому».

520. Голосіння за сином
 Сыночок мій милый, сыночокъ любій,
 Голубъ мій сизый!
 Якъ мене Господь обидывъ,
 Хоть бы одын50 сыночок живъ бувъ!
 Якъ мини, сыну, жить безъ теб   ,
 Якъ мини забувать теб   ?
 Що ты жъ у мене послидній бувъ, та й тей кинувъ.
 Якъ я выйду да побачу, як други матки’ дитей носять да радуютьця,
 А я свого заховала и прикопала.
 Дитятко мое любое,
 Птичка отлетная, пташка залетная!
 Отлетаешь ты от мене далеко, голубчик мій сизый.
 Откуль мини тебе выглядать и откуль тебе выжидать?
 Чужіи дитки будуть бигать,
 А я буду приглядаться да слизками обливатьця!..
 Якбы мене Господь не обидывъ,
 То, може, й я бъ дождала, так якъ добры люде, сыночка,
 Я бъ ёго женила, я бъ не горювала,
 А теперъ я тебе заховала,
 Весь свій вик треба горюваты и тебе, мій сыночокъ, не забуваты.
 Якбы я тебе дождала,
 Так ты бъ мене заховавъ и оченьки бъ мои закрывъ,
 Голубъ мій милый,
 А то Господь мини смерть дасть, а хто жъ мене прикопае?
 Може, я подъ угломъ на улыци умру…
 Теперъ же мини зять да все гомонять:
 Якъ умрешь, матка, чимъ тебе будемъ ховать?
 Треба корову послидню продавать да твою матіръ ховать.
 Якби жъ ты, мое ридне дитяко, живее було,
 Такъ ты бъ объ мини хлопотало,
 А теперъ я тебе поховала, сыночек мій любій,
 Прощай, сыночокъ мій дорогій!..

50 У тексті ъ вжито не послідовно.
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Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 
Чернігівської обл.), 1904 р.

ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 8 зв.–9 зв. Текст поданий у рядок під назвою «Над ребенком 
мальчиком» разом з іншими голосіннями. 

521. Голосіння за дітьми
 Диточки мои любіе, диточки милые!
 Просить же Господа Бога забрать и мене зъ вами до себе.
 Десь винъ на мене розгнивавсь, що вы его не упросыте.
 Якъ мене Богъ обидывъ, що не одно дитяточко въ мене не выросло.
 Якбы жъ вы, диточки, живи булы,
 Я бъ у своій хаточки жила,
 И нихто бъ не знавъ,
 Чи я пила, чи ила, чи не ивши сыдила,
 А теперъ побрав Господь диточокъ, 
 Я живу въ чужомъ кутку,
 Як мини придетьця вмирать, хто буде мене доглядать?
 А теперъ по чужимъ людямъ треба горе горювать да дилечко роботать,
 Да чужим людямъ угождать.
Зап. Данилова Юлія, у с. Голубівка Новгород-Сіверського повіту (нині Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл.), 1904 р.
ІМФЕ, ф. 14-4, од. зб. 552, арк. 9 зв.–10. Текст поданий у рядок під назвою «Над маленькими 

детьми» разом з іншими голосіннями. 
Після усіх голосінь зазначено іншим чорнилом: «Эти похоронные причитания записаны в 

1904 г. в с. Голубовке Новгород-Северского у. Юлией Васильевной Даниловой (в девичестве Федор-
цовой). Напечатаны не были» (арк. 10). 

522. Пародійне голосіння за чоловіком
 — Тужу, тужу, да не знаю, якъ зовуть.
 — Бабусенько, Савко, Савко!
 — Тужу, тужу за ришето бобу:
 Чы дадуть, чы не дадуть?
 Такъ мои дурно слёзы пропадуть!

Зап. Володимир Данилов, у с. Андріївка Ніжинського повіту (нині Носівський р-н Чернігівської 
обл.), 1907 р.

Перша публікація: Данилов В. Носители похоронных причитаний в Малороссии // КС. — 
1905. — Т. LXXXIX, апрель. — С. 31. Опубліковано у вигляді діалогу в контексті аналізу голосильної 
традиції як доказ побутування в давнину в Україні найманих голосильниць. У журналі «Україна» 
(1907, № 7–8, с. 231) Данилов передрукував ще одне пародійне голосіння із записів І. Манжури під 
назвою «Жінка по чоловікові журиться»:

Помер чоловік, жінка убрала його та й ну голосити: «Чоловіче мій та дружина моя, ти ж, 
було, наореш і насієш огірків, кавунців та динь… динь, динь, динь…» Як дійшла до динь, зачастила 
у долоні та по хаті танцювати.
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523. Голосіння за сином
Ой синочку, моя дітиночко,
Куди одъ мене одряжаесся?
Да це жъ хата і велика, і видная,
А въ сій ні дверечокъ, ні оконечокъ,
Сонечко не грітеме
І вітеръ не віятиме.
Відкіль тебе виглядати:

Чи зъ-підъ високоі могіли,
Чи зъ-підъ червоноі калини?
І якъ ти прилітатемешъ:
Чи соловеечкомъ, чи горобеечкомъ?
І на которой ти груші сідатимешъ,
До я вийду тебе познавати.

Зап. Г. П. Алексюк від Марії Алексюк, літньої жінки, колишньої кріпачки у с. Монастирище 
(нині село Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) у с. Андріївка Ніжинського пов. (нині це Чернігівська обл., 
село не існує) у 1900-х рр.

Перша публікація: Песни села Андреевки Нежинского уезда / Собрал и к печати приготовил 
В. В. Данилов. — К., 1904. — С. 42. Подано віршем під назвою «Плач» у розділі «Родители и дети».

Записи Федора Коломийченка з Борзенського пов., 1908–1909 рр.

524. Голосіння за чоловіком
 Як же я житиму, як же я горюватиму без тебе?
 Да хазяїни їхатимуть із плугами орати,
 А я вийду за ворота, тай буду дивиться;
 А мої плуги да із двора не виїзжають,
 І мої плуги, і мої вози.
 Да чужі хазяїни із косами йтимуть,
 А я вийду за ворота та буду хазяїнів просити:
 «Ой чужі хазяїни, придіть мині покосіти,
 Придіть мині повозити».
 А вони пошли тай не дивляться.
 А йдуть другиї, то я й їх прошу:
 «Ой придіть, хазяїни, і покосіте, і повозіте мині».
 Пошли жи й тиї хазяїни.
 Осталось моє і некошене;
 Осталось моє і невожене.
 Ой я й увийшла дай у хату.
 Ой сіла ж я дай на ослоні.
 Підперла ж я дай під щоку руку,
 Да гірко же я дай заплакала.
 Як я тепер да я житиму?
 Як я тепер дай порядкуватиму?
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 10, текст записано в рядок, має назву «По свому чоловіку 

Йовдокиму приклакує його жінка Марія в 1905 р.». 
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Перша публікація: Гнатюк, с. 400–401. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, 
№ 329. Назву збережено. Виправлення: прийдїть, покосити, увійшла; в передостанньому реченні 
опущено друге я.

Про голосильну традицію подано таку інформацію: «Звичай голосити по померших у селі 
дуже розповсюджений. Голосять за кожним небіжчиком, незважаючи на його вік і на його відношенє 
до голосільниці». Починають голосити найрідніші, водночас може голосити 2–3 жінки. До вмілої 
голосильниці уважно прислухаються». Наведено випадок невдалого голосіння у виконанні дівчини 
Оксені, 18 років, яка гарно співала: «Невісточко, моя голубочко, куди ти одн нас убираєшся… Єй 
Богу, не знаю, що далі казать, навчіть мене!» «Голосять з перервами на протязі всього часу, коли в 
хаті лежить небіжчик. Найбільше голосіня буває під час виносу труни з хати і двору, а також коли 
труну упускають в яму. На поминках приплакування не буває. Не приплакують і після заходу сонця: 
“гріх” те робити. Жартовливих приплакувань не буває» (Гнатюк, с. 398–399).

525. Голосіння за чоловіком
 Хазяїну мій дорогий!
 Я за тобою живучи дай одцарствувала,
 Й одцарствувала й одпанствувала.
 Як же я тепер житиму,
 Як же я тепер горюватиму?
 Да коли ж ти до нас у гості прибудеш тепер,
 Да відкиль же минї тебе визирати:
 Чи з-за густих ліз, чи з-за бистрих від, чи з-за високих гір?
 І коли ж мині тепер тебе дожидати?
 Да я встану рано у неділеньку,
 Да й сяду я коло оконечка,
 Да й буду я дивитись, чи не приде мій хазяїн?
 Да седіла ж я дай коло оконечка,
 Дай дивилась я дай у віконечко:
 Чужі хазяїни йдуть, а мого й немає.
 Да я питаю чужих хазяїнів:
 «Чи не бачили ви мого да хазяїна?»
 А вони дай одказували: «Дай не бачили!»
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 10, текст подано віршем, має назву «По чоловіку жінка (інший 

варіянт)». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 401. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 330. 

Назву збережено. Виправлення: хазяїне, прийде, сидїла.

526. Голосіння за батьком
 Мій батенько, мій соловеєчко!
 Ой нащо ж ви мене покинули?
 Як я тепер житиму, як я горюватиму?
 Да в чужих хлопців батеньки будуть, а у мене батенька не буде.
 Да я вийду до возів, да я вийду до плугів,
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 Да я не знатиму, як вози завертать і ярма наривать.
 Да я вийду із двора — да чужиї батьки йтимуть:
 «Да чужиї батьки, да ідіть мені покажіте».
 Да чужиї батьки не зайшли дай пойшли.
 Увийшов же я до возів, до плугів:
 «Ой як я житиму, як я розпоряджатимусь?»
 Чи мині утопиться, чи мині удавиться?
 Чи як мині жити тепер?..

Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-
хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.

ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 11, текст подано віршем, має назву «Хлопець 12-ти років по 
батькові приплакує». 

Перша публікація: Гнатюк, с. 399. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 324. 
Назву збережено. Виправлення: увійшов.

527. Голосіння за матір’ю
 Ой матюнько, моя утюнко, як же я тепер без вас житиму,
 Як же я тепер без вас горюватиму?
 Як же я вас забуватиму, як я розпоряжатимусь?
 Да в чужих дівочок матюнки будуть, а у мене матюнки не буде.
 Відки, матюнко, мене вас визирати, відки, матюнко, мене вас дожидати?
 Да буде зозуля кувати, я буду зозулі питати: «Чи не бачили моєї матюнки?»
 А зозуля кує, дай не бачила.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 11, текст має назву «Дівчина Минадора 18-ти років приплакує 

по матері Усті». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 400. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 326. 

Назву збережено. Виправлення: менї.

528. Голосіння за батьком
 Ой батеньку мій рідненький!
 Ми жили з вами, ми добро приняли,
 Тепер же ви все покинули і мене покидаєте.
 Коли ж ви до мене в гостеньки придете:
 Чи ви на Рожество, чи ви на Паску.
 Да придіть же, мій батеньку, і приведіть мого хазяїна Йовдокима.
 Да подивіться ви на мене, як я тут розпоряжатимусь, 
 Роспорядки мої гіркиї…
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 12, текст подано в рядок (перші три рядки) і віршем (до кінця 

тексту), має назву «Марія приплакує за своїм батьком 75 р. Пантелієм в 1898 р.». 
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Перша публікація: Гнатюк, с. 400. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 325. 
Назву збережено.

529. Голосіння за матір’ю
 Матюнко наша старенькая, коли ж ви до нас придете?
 Чи ви придете, чи приїдете, чи відки мині вас визирати?
 Да скажіть же ви, матюнко, скажіть ви, рідная, коли ви прибудете.
 Да я буду за воротечками стояти і вас дожидати.
 Да я буду воротечка одчиняти і коло оконця седіти і вас визирати.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 12, текст подано віршем, має назву «Марія приплакує за 

своєю матерю 74 р. Оришкою в 1898 р.». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 400. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 327. 

Назву збережено. Виправлення: прийдете, сидіти.

530. Голосіння за донькою
 Ой утюнко, моя голубонько, да я тебе до дохторів, да я тебе до хвершалів,
 Да ніщо ж не помогли не дохторі, не хвершали.
 Ой Ганночко, моя донечко, як же я без тебе житиму, як я тебе забуватиму.
 Да я твою одежу возьму, да я все запечалюся.
 Да я твої чоботки переставлю, да я все і вдавлюся.
 Коли ж ти до мене в гостеньки придеш?
 Коли мині тебе дожидати: чи мині вдень, чи вночі?
 Да я ж, як удень — буду кватирочку одчиняти і тебе визирати,
 А як уночі — то я буду над світлом седіти і двери одчиняти.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 12, текст подано віршем, має назву «Марія приплакує за 

своєю дочкою 11 р. Ганною, що померла од чехотки. За свого життя Ганна була дуже співучою». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 402. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 334. 

Назву збережено. Виправлення: у назві на сухоти, співуча; нї, прийдеш, сидіти, двері.

531. Голосіння за сином
 Ой синочок, мій соколичок, да я ж тебе жалувала, дай і не вижалувала.
 Хто ж тебе так буде жалувати, хто тебе так буде пригортати 
      і хто тебе так буде укривати?
 (Звертаючись до померлої матери Оришки)
 Матюнко моя рідная, стрічай мого синочка.
 Оддаю я, матюнко, до тебе свого синочка.
 Прибирай же ти йому містечко і пригортай ти його до себе.
 І пригортай же, і прикривай же... і жалуй же…
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
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ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 13, текст подано віршем, має назву «Марія приплакує за своїм 
сином 5 р. Митрофаном, що помер од скарлатини». 

Перша публікація: Гнатюк, с. 402. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 333. 
Назву збережено. Виправлення: у назві на скарлятину.

532. Голосіння за онукою
 Онуко моя малюсенькая, жалував тебе батько, жалувала тебе мати.
 Покинула ж ти свого батенька, покинула ти свою матюнку.
 Да вони за тобою скучатимуть і других питатимуть:
 «Де наша донечка, чи вона в лісочку, чи вона в садочку, 
       чи вона на ставочку?»
 І відкиль визирать нам, і відкіль виглядать нам, і відкиль дожидать нам.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 13, текст подано віршем, має назву «Марія приплакує за 

своєю онукою 1 року Оксаною». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 402. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 335. 

Назву збережено. Виправлення: у назві однорічною онукою.

533. Голосіння за сусідкою
 Ой наша добродійко, наша добрая, наша годная.
 Да ти ж була усім добрая, да ти ж була усім годная.
 Да ти ж сама жила, як зазуля на дереві,
 Да в тебе не синочків рідних не було,
 Да в тебе не донечок рідних не було,
 Да й усе у тебе чужа чужина.
 Да коли чужий син тобі добре, було, скаже,
 Дак ти, було, його сином назовеш.
 Да нікому по тобі постаратися і нікому по тобі да поклопотатися.
 Да зійшлась чужа чужина, да зійшлися чужі синочки.
 Да вони поклопотали, да вони тебе гарно й заховали.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 13, текст подано віршем, має назву «Так Марія мала при-

плакувати над тілом Олександри Кулішевої, 83 роки. Не приплакувала тому, що зпізнилась на по-
хорон». 

Перша публікація: Гнатюк, с. 403. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 337. 
Назву збережено. Виправлення: нї.

534. Голосіння за свекрухою
Ой матюнко, матюнко, нащо ти свого дідуня кидаєш?
Хто йому топитиме, хто йому варитиме?
Хто йому сорочку пратиме, хто йому в неділю даватиме?
Хто йому напряде і хто йому пошиє?
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Да йому буде у жизні смутно і скушно.
Да приходь же ти, матюнко, хоч не часто до його.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 14, текст подано віршем, має назву «Марія приплакує за 

своєю свекрухою Лекерою, 73 р., великою п’яницею, в 1908 р.». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 400. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 326. 

Назву збережено. Виправлення: у назві Лїкерою.

535. Голосіння за чоловіком
Да люде по степах, да люде по домах, да люде по Амурах,
Да такої смертоньки нікому немає, як тобі є.
Сини мої дорогиї, а ви в мене малиї, як ви житимете?
Да ви не думали, що вам орати, да ви не думали, що вам сіяти.
Да ви не знаєте, як коло волів ходити,
Да ви не знаєте, як плуги ладити.
Да ви пійдете в млин, дай млина не повернете,
Дай ми будемо з вами без муки седіти.
Нащо ж ти нас, хазяїну, покинув?
І нащо ти нас запечалив, і нащо ти так заскорбив,
І нащо ж ти тепер нас так розорив?
До которого мині синочка тепер припадати,
Которому синочку тепер годити?
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 р.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 14. Текст подано віршем, має назву «Жінка Олена 30 р. 

приплакує за своїм чоловіком Олексієм Цупруном, котрого вночі убито на улиці, ударивши по 
голові килком. Плаче в той час, коли труп ще не зряжений лежить у сінях». 

Перша публікація: Гнатюк, с. 401. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 331. 
Назву збережено. Виправлення: у назві убито на улиці колом; підете, сидїти, хазяїне.

536. Голосіння за братовою
Ой невісточко, нащо ти свою дружину такою молодою покинула?
Да він же тебе жалував у жизні.
І де ж він тепер найде таку, як ти в його була?
Да запечалила ж ти його і заскорбила ти його.
Да він тепер куди йде — дай не знає куди.
Да він тепер закошлався, да він тепер задумався,
Да він куди йде — дай не бачить куди.
Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-

хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 р.
ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 15, текст подано віршем, має назву «По молодій жінці Парасці 

25 р. приплакує її зовиця Тетяна 20 р.». 
Перша публікація: Гнатюк, с. 401. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 332. 

Назву подано без змін.
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537. Голосіння за дітьми
Ой діточки мої, квіточки!
Ой чого ж ви мене дай запечалили,
Да ви сильно мене дай заскорбили.
Да я пойду в комору, дай не знаю за чим,
Увийду я у хату, дай нічого не внесу.
Ой діточки мої, чи ви за водою пойшли?

Ой діточки мої, чи ви за гори зайшли?
Ой відки мині вас визирати,
Ой відки мині вас дожидати?
Чи ви до мене човником приплевете?
Да я буду вас, діточки, стрічать,
Да я буду вам дверечки одчинять.

Зап. Федір Коломийченко, студент університету, від Марії Коломийченкової, 54 роки, у с. Про-
хори Борзенського пов. на Чернігівщині (нині Борзянський р-н Чернігів. обл.) у 1908–1909 рр.

ІМФЕ ф. 29-3, од. зб. 227, арк. 15, текст подано віршем, має назву «Мати по дітях плаче, як 
усі вони повмирають (Так плакала Павелкова Йовдоха 40 р. за четверима дітьми, що повмирали в 
один тиждень од скарлатини)».

Перша публікація: Гнатюк, с. 402. Надруковано в рядок разом з іншими голосіннями, № 336. 
Назву збережено. Виправлення: у назві на скарлатину; І війду, пішли, припливете.

Записи В’ячеслава Камінського 
з Овруцького пов. Волинської губ., 1910–1911 рр.
538. Голосіння за сестрою
 Охъ моя сястріцэ (и сястру’хно), моя пора’дніцэ!
 На кого ты дзє’ці cвойi покідаєшъ?
 Отку’ль воні тібє выглядатімуць,
 Чъі ты іці’мэшъ (= будешь итти) одъ бабы, чъі на полі жатімэшъ? 
 Воні будуць бэзъ цєбє’ голодаці, пуйду’ць у людзє’й хліба просіці. 
 Хто твойіхъ дзєтокъ бу’дє догляда’ті?
 Чу’мъ (= почему) ты такъ розгнівалася,
 Що ты йіхь въ лю’дзі нє вывієла, на но’гі ні паста’віла?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 15 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями під загаль-

ною назвою «Причитанья» і підназвою «а) сестры над сестрой».
Перша публікація: Камінський, с. 38. Подано в рядок під назвою «сестры над сестрой» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: дзэ’токъ, жацімєшь, доглядаці, 
чуомъ. У рукописі більше наголосів.

Аналіз похоронної обрядовості здійснено в розділі «Поронные обряды и похоронные 
причитания». Камінський вважав голосіння основною частиною похоронного обряду. Про 
голосильну традицію подано таку інформацію. Голосити — це обов’язок жінки. Неоплакано-
му покійнику всі щиро співчували. До жінки, що вміла гарно голосити ставилися з повагою 
(Камінський, с. 33–34).

Про голосильну традицію в Овруцькому районі міститься інформація в Поліському архіві 
Інституту слов’янознавства РАН про те, що на третини (третій день після смерті, на другий день після 
похорону) ходять на кладовище кликати покійника, голосити: «Худять. Пуйдэ да поголусят, да й всэ. 
На трэтыны [на 3-й день] идуть ёгу клыкать: так, як зовэть, будэ прыка́зывать. Пуйдэ да поголусыть».

Зап. С. П. Бушкевич у с. Журба Овруцького р-ну Житомирської обл. у 1981 р.
ПА.

)
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539. Голосіння за чоловіком
 Муй хозяінъ коханый, муй жаданый!
 На кого ты свойі дзэткі покідаєшъ?
 Кому жъ ты йіхъ прыказовайєшъ — чы то дзядзьку, чы то брату?
 Хто йіхъ будє глядзє’ці, хто будє загодоваті (и загодоваці)?
 Ой колі я пръіду дому’въ (= домой),
 То воні будуць мєнє пітаці, гдзє нашъ ба’тя дівався?
 Ой що я йімъ скажу’, гу’рка (горемычная) вдова?
 Охъ твоє полє нє оранэ, твоя ніва нє вубрана!
 Хто жъ будє ту роботу робіть?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 15 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями під загальною 

назвою «Причитанья» і підназвою «б) жены по мужу».
Перша публікація: Камінський, с. 37. Подано в рядок під назвою «жены над мужем» ра-

зом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: муой, хазяйінъ, куханый, 
пакідаєшъ, чъі, мэнє, пъітаці, баця.

540. Голосіння за сином
 Охъ муй сыночку, муй соколіку, муй соловєйку!
 Отку’ль я цєбє вуглядатіму:
 Чъі ты прідзєшъ зъ косовіцы, чьі зъ орання (= пахота’)?
 Да ву’йду я у сяту’ (= святую) нєдзі’лєньку,
 Да ўсє людзі зъ цэркві итімуць,
 А я цєбє выглядаціму, да нігдє’ ні паба’чу.
 А колі по’йду у полє, якою ты пташэчкою до мєнє’ пръілєцішъ?
 Озовысь, муй сыну, озовысь, муй сoколіку!
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 15 зв.–16. Текст подано разом з іншими голосіннями під за-

гальною назвою «Причитанья» і підназвою «в) по сыну».
Перша публікація: Камінський, с. 38. Подано в рядок під назвою «жены над сыном» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: муoй, оранья, вуойду, людзіє 
выглядаціму.

541. Голосіння за донькою
 Моя дочэчко, моя зозулєчко!
 Отку’ль цібє я ждатіму:
 Чъі то зъ ягудо’къ (= ягодки), чъі то съ полоцця’, чъі то зъ жацця’?
 Чому’ жъ ты нє ўстанєшъ, свойіхъ дружэчо’къ ні почастуєшъ?
 Чого ты нагнєваласа?
 Оні къ цєбє попръіходзілі, і ты зъ німы не гумоні’шъ 
      (= не разговариваешь)?

) )
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Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 
Житомирської обл.) 1910–1911 рр.

ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 16. Текст подано разом з іншими голосіннями під загальною 
назвою «Причитанья» і підназвою «г) по дочери».

Перша публікація: Камінський, с. 38. Подано в рядок під назвою «матери над дочерью» 
разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: ждаціму, (ягодъ, т. е. во 
время сбора ягодъ, черника), полоцьця, жацьця, нагнієваласа, до цібє.

542. Голосіння за чоловіком
 Ой моя дружэнойко! 
 Кого ты кєдаішъ на свойому мі’сцэ? 
 Ой мый робытнычку ныго’жаны-ныпро’шаны! 
 Ой мый косарыку, мый ратайіку! 
 Якъ ты мынэ’ кєдайішъ і зь дыткамы? 
 Хто тымы стыжыйкамы буды ходыты? 
 Хто тую роботу буды робыты? 
 Чємъ я буду чужємъ кгоспода’рыкамъ годы’ты? 
 Моя тополы былэйкая, моя дружыно вырнэ’йкая! 
 Встань, подывыса на волы, на ко’ны, на дорожыйку! 
 Хто по твэму хазяйствэ буды ходыты, хто його буды глядіты? 
 Попросы’ на свэму місцэ свойіхъ сусідойкувъ, свэйі родынойкэ, 
 Щобъ твойіхь дыто’къ51 шкодовалы (=жал   ли). 
 Мый гьісцю коханый, мый гьісцю жаданый (=желанный), 
 Чіє’мь тыбэ шановаты, трахтоваты (=угощать) на доружыйку? 
 Можэ, я тобі ны вгоды’ла, можэ, ны вслужієла, — 
 Ны гнівайся, моя дружэнойко.
 Я ны ві’дала, що на насъ впады’ така тучійка, 
 Що насъ такъ розлу’чытъ навсі’гды. 
 ІІослідный дыньо’чокъ тобы я стылы’ла, 
 Зъ тобою побачылася, зъ тобою нара’дылася (=насов   товалась). 
 Чого ты выбырайіся въ таку хатойку тымнэ’йкую?
 Moйі ручкє роботя’щэ, мойі ножкє’ проходя’щэ. 
 Послідный разочокъ зъ тобою розмовляю.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 28 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями під загаль-

ною назвою «Похоронне причитанья» і підназвою «жены над мужем».
Перша публікація: Камінський, с. 38. Подано в рядок під назвою «а) жены над мужем» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: кєдайішъ, робітнычку, чужіємъ, 
доружыйку.

51 На цьому місці рукопис перервано. Далі подаємо за друкованим варіантом.
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543. Голосіння за батьком
 Ой муй та’точку, на’шо ты насъ покінуў?
 Хто насъ бу’дэ хлібомъ годува’ть, хто бу’дэ сіно косіть,
 Хто бу’дэ худобку годувать і насъ, діто’къ, доглядать?
 Хто бу’дэ за водою ході’ть? Хто будэ’ насъ одъ ворогівъ обороня’ть?
   (Діткам’ъ шко’да му’цно, т. е. сильно).
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Словечне Овруцького повіту (нині с. Словечне Овруцького р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 36 зв.–37. Текст подано разом з іншими голосіннями під за-

гальною назвою «Причитанья» і підназвою «детей над отцом».
Перша публікація: Камінський, с. 37. Подано в рядок під назвою «д   тей надъ отцомъ» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: худобку (домашній скотъ), бу’дэ 
насъ, ворогу’въ. Коментар інформатора долучено до тексту голосіння: Намъ діткамъ шкода муоцно 
(сильно).

544. Голосіння за сином
 Ой муй куха’нэ дытыночко, зорыночко! (зоря — зо’рочка)
 Нащо ты мыэнэ пукынувъ стару’ю, быдну’ю.
 Ой муй любэ’зный, куха’нэнькы Мыхалнычко (= Михаилъ),
 Прысныса мны’, мує дытя’тко, прыходы’ до мэ’нэ,
 Потышъ мынэ старую, порадь мынэ нужлы’вую 
    (несчастную, терпящую во всемъ нужду).
 Хто мыны заробыть, а хто мыны що дасць, хто мыны помо’жэ?
Зап. В’ячеслав Арсенович Камінський у с. Рокитно Овруцького повіту (нині м. Рокитно 

Рокитнівського р-ну Рівненської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 42–42 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями, описом 

похорону під назвою «Причитанье». Після тексту зауваження записувача: (Это причитанье матери 
над сыном).

Перша публікація: Камінський, с. 37.
Подано в рядок під назвою «матери надъ сыномъ» разом з іншими голосіннями і описом похо-

ронного обряду. Виправлення: мує куоханэ дэтыночко, мыэнэ, пуокынувъ, моуи куоха’нэнькы, прыхо’ды.

545. Голосіння за чоловіком
 Ой моя дружэнойко коханая! 
 Остатный дыньо’чокъ я тыбэ ба’чыла! 
 Ой хто жъ тыбэ тамъ будэ глядітыэ, якъ я тыбэ гляділа? 
 Ой мій дубо’чку зылэ’ный! Ой мій кгоспо’дару, мій старалнычку!
 Ой хто жъ тыпэръ будэ старатыса за тыбэ’? 
 Ой чого жъ ты до мынэ’ ны одозвэ’са ны словэчка, якъ я тыбэ про’шу.
 Ой щэ вчора говорывъ,
 А тыпэръ ны одно’го словэ’чка ны одозвэ’са за цілый дыньочокъ.
 Ой хто жъ твойіхъ дытокъ буды глядітыэ? 
 Ой хто жъ твэйі худобыэ будэ догляда’тыэ? 
 Охъ хто жъ твоє мі’сцэ щэ заступыть, якъ у тыбэ’ ді’ткіє такє малэ’нькє?

)
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 Остатный дыньо’чокъ, остатный разочокъ я тыбэ ба’чила. 
 Ой пора’днычку, хто жъ мынэ порадыть, якъ ты, бува’ло? 
 Ой пырыкієньса соловэйкомъ, тай прылытыэ хочъ до мынэ въ го’стьэ. 
 Хай (= пусть) я щэ зъ тобою побачуся. 
 Мыні дужэ трудны’йко зъ тобою роставатыся.
 Про’шу я тыбэ, вызьмы’э й мынэ зъ собою: 
     хай я ны мучымтыса о’дэ (=зд   сь).
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Камінь-Коширськ Ковельського повіту (нині м. Камінь-

Каширський, районний центр Волинської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 57 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями під загаль-

ною назвою «Причитанья» і підназвою «а) жены над мужем».
Перша публікація: Камінський, с. 39. Подано в рядок під назвою «жены над мужем» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: одо’звэса, діткіє’, роставатыса. 
У друкованому варіанті значно менше наголосів. Зміна наголосу у двох зазначених словах свідчить, 
що записувач згадував почуте з пам’яті.

546. Голосіння за матір’ю
 Ой моя мату’сыйку, моя голу’бойко! Ой моє (мніє’=имя) дорогєє матэ! 
 Ой дэ я тыбэ буду шукатыэ? 
 Ой52 пырыкієньса зозулькою, тай прылыты’э въ мій садочо’къ,
 То я думатымъ, що то моя мамуся прыйшла. 
 Ой съ которого боку я васъ буду выглядатыэ? 
 Ой прыйдітыэ хочъ на годы’нку въ го’стыэ до мэнэ’! 
 Ой шо вы-тэ’ (=вы-то) такъ нагнівалыса на мынэ? 
 Шо я васъ такъ про’шу, а вы-тэ’ ны гово’рытэ до мэ’нэ? 
 Ой хто жъ васъ тамъ буды глядітыэ, 
 Хто вамъ бу’дэ воды подава’тыэ, якъ вамъ я подавала? 
 Хто васъ тамъ будэ’ пудво’дытыэ й накрыва’тыэ? 
 Ой цы жъ вы хо’лоду ны бойітэса, що йдэ’тэ въ ту сыры’цю (=сырую землю).
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Камінь-Коширськ Ковельського повіту (нині м. Камінь-

Каширський, районний центр Волинської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 57 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями під загаль-

ною назвою «Причитанья» і підназвою «дочери над матерью».
Перша публікація: Камінський, с. 40. Подано в рядок під назвою «дочери надъ матерью» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: у 1-му рядку опущено 
дужки, дорогєйє.

547. Голосіння за сином
 Мій сынойку, моя дытынойко, мій дубочку дозрылэнькій, 
 Мій дубочку зэлэнэйкій, мій кнізю коханэнькій, 
      мій сынойку молодэйкій!
 Зьвіткі я тэбэ буду выглядаты?
 Зьвіткі я тэбэ буду вызыраты? 

52 На цьому місці рукопис переривається. Наступна сторінка вирізана.
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 Мое яблочко червонэнькэ!
 Ныдэ я тэбэ нэ побачу, 
 Ныдэ я тыбэ ны познаю.
 Мій сынойку, моя калынойко. И т. д.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Залаззя Ковельського повіту (нині с. Залаззя Любешівського р-ну 

Волинської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 97 зв.–98. Текст подано віршем разом з іншими голосіннями 

під загальною назвою «Причитанія».
Перша публікація: Камінський, с. 40. Подано віршем під назвою «матери надъ сыномъ» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: дэтынойко, дозрылэйкій, 
куханэйкій, тыбэ, выглєдаты, вызіраты, єблочко, чъірво’нэйкэ, ныдэ’, у друкованому варіанті — без 
останнього рядочка.

548. Голосіння за донькою
 Моя ружа чырвоная! Моя дытынойко, моя калынойко! 
 Моя доспілая, моя дозрілая! 
 Якь ты доспіла, якъ ты дозріла,
 Яке твое вэсэле смутнэ, не вэсэлэ, моя тополэ высокая.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Залаззя Ковельського повіту (нині с. Залаззя Любешівського р-ну 

Волинської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 98. Текст подано віршем разом з іншими голосіннями під за-

гальною назвою «Причитанья».
Перша публікація: Камінський, с. 41. Подано в рядок під назвою «матери надъ дочерью» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: чъірвоная, дэтынойко, 
досъпілая, Єкь, досьпіла, Єкє’ твоє’ вэсэ’лє смутнэ, нывысэ’лэ.

549. Голосіння за матір’ю
 Моя матюнко мыла, моя матюнко люба! 
 Якъ ты мэнэ гудовала, ночей не досэпала! 
 Чого ты мэнэ такъ хутэнько покинула, нычому нэ навчыла. 
 Хто мэнэ будэ вчыты, кого я буду пытаты, якь свэі матюнкі?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Залаззя Ковельського повіту (нині с. Залаззя Любешівського р-ну 

Волинської обл.) 1910–1911 рр.
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 98. Текст подано віршем разом з іншими голосіннями під за-

гальною назвою «Причитанья» і підназвою «сестры надъ сестрой».
Перша публікація: Камінський, с. 41. Подано в рядок під назвою «дочери надъ матерью» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: Єкъ, мынэ, гоудовала, ночэй, ны, 
хутэйко, покінула, наўчыла, свэйі. Виправлення свідчать про ретельнішу підготовку тексту до друку.

550. Голосіння за жінкою
 Устань, господынько!
 Курочкі соко’чуть,
 Йстонькі хочуть,
 А ты імъ не дасы.
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Зап. В’ячеслав Камінський у с. Яблонка Луцького повіту (сьогодні, можливо, с. Яблунівка Рожи-
щенського р-ну Волинської обл.) 1910–1911 рр.

ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 381, арк. 105. Текст подано віршем разом з іншими голосіннями під 
загальною назвою «Причитанія» 

Перша публікація: Камінський, с. 43. Подано в рядок під назвою «мужа над женой» разом з 
іншими голосіннями і описом похоронного обряду. Виправлення: Встань, кгосподынько, Йістонькі, йімъ.

551. Голосіння за донькою
 Мое дъ’ітятко, моє квы’тятко! 
 Хто жъ тыбэ тамъ буды глядіти, якъ я тыбэ гляділа? 
 Хто тыбэ буды шкодоваты бызъ свэйі матюнкє ръіднэ’йкійі? 
 До кого ты тамъ прыхієлыса, якъ ты тамъ ныкого ны знайішъ? 
 Ой якє твоє высільлічко ны такє, якъ чужэє: 
 Понаходылы дружычкіє’ ныпро’шаныйі; 
 Ты й ны ходыла, ны просила, головойкє ны клоны’ла. 
 Встань, подє’куй свойімь тітка’мъ, свойімь дядька’мъ, свойімь сусі’дойкамь,
 Що воны до тэбэ прыйшлы. 
 Моя дытыночко, моя княгэнэчко ныпы’рная! 
   (т. е. которая не была въ пар   , не выдана замужъ)*.
 Ны гнівайся, можэ, я тобі ны вгодыла, можэ, я тыбэ ны гляділа? 
 Ой на’що тобі схотілося такойі хатойкє тымнэйкійі, нывыднэйкійі, 
 Що й сонцэ ны зогрі’є, й вытэръ ны завіє.
 Зьвы’ткє я тыбэ буду дожыда’ты: чы зъ лысо’чку (=л   са), чы зъ пысочку?
 Моя дытэ’ночко мылэйкая! 
 Мыз кімъ (=между к   мъ) я тыбэ буду познава’ты: 
 Чы мызъ старэйкіми, чы мызъ малэйкімы?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 39. Подано в рядок під назвою «матери над ребенком» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

552. Голосіння за матір’ю
 Ой моя мамонько, куда ты выбырайіса? 
 Яку тобы хату тыснэйкую зробылы. 
 Нывжэ жъ тобы въ насъ такъ надойіло? 
 Ны гні’вайса, маму’сю, можэ, я тобы чымъ ны догодыла? 
 Ны на’дыласа (=не ожидала) я, що мы такъ хутко разлу’чымось. 
 Зьвіткє васъ я буду выгляда’ты? Зъ якого боку? 
 Прэйды’ до насъ у гостэ’нойку ва Вылыкдынь (=Пасха), 
     щобъ ра’зымъ (=вм   ст   ) розговітыса.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Копище Овруцького повіту (нині с. Копище Олевського р-ну 

Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 39. Подано в рядок під назвою «дочери над матерью» ра-

зом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

* Можливо ныпырная означає невчасна, тобто якій рано ще заміж іти.
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553. Голосіння за донькою
 Ой моє дытя’тко, моя цьо’пойко! Моє є’блочко кру’глэє! 
 Ой моя вэ’шэнько чъірвона! Ой зацьвила, тай осыпалася! 
 Ой моя дытынойко, моя калынойко! 
 Ой хто жь тамь тыбэ будэ глядітыэ?
 Допытайса тамь до діда, до бабы, щобъ тыбэ тамъ гляділы. 
 Ой куда ты выбырайіса на всю нычыйку одъ мэ’нэ? 
 Оста’тня розлучъійка мыні съ тобою! 
 Ой вжэ жъ мы съ тобою быльшъ ны бачытымось! 
 Ой возьмы мынэ зъ собою, то я буду тыбэ тамъ глядітыэ! 
 Ой моя квіточко рожо’ва, до кого’ жъ ты тамъ добьєса й допытаєся! 
 Чы вжэ тобі такъ надоку’чыло зо мною, що вжэ ты такъ хутэйко забырайіса.
 Ой прыйды до мынэ въ госты’нойку, 
 То я й ны знатымъ, чіємъ тыбэ’ шановатыэ. 
 Дэ жъ ты тамъ матэра свою найдэшъ? 
 Хто жъ тыбэ тамъ такъ бу’дэ глядітыэ, якъ я гляділа?
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Камінь-Коширськ Ковельського повіту (нині м. Камінь-

Каширський, районний центр Волинської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 40. Подано в рядок під назвою «матери над ребенком» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

554. Голосіння за донькою
 Моє тэ дытятко, моє ты роды’моє! 
 Куды ты выбыраєса, нывжэ жъ я тобі тутъ ны догоды’ла? 
 Нывжэ жъ тобі тамъ будэ ліпшэ? 
 Ой лы’шэнько моє, ой горынько моє нысчаснэє! 
 Зъ якого жъ боку я буду тыбэ’ выгляда’тыэ? 
 Ой моя ты рыбойко, моя голубочко, дытятко ріднэє, 
 Якъ тобі буды тамъ, въ тому домі буды жыцця? 
 Встань хоть на мынуточку, на хвылы’нку, 
 Гля’нь на свою домовы’ну і на свойіхъ ровэ’сныць, 
 Якъ воны всі грають и бігають, а ты мынэ’ покіда’єшъ?
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Камінь-Коширськ Ковельського повіту (нині м. Камінь-

Каширський, районний центр Волинської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 40. Подано в рядок під назвою «матери над ребенком» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

555. Голосіння за чоловіком
 Йіваноньку, муй голубоньку, моя дружынойко! 
 Чі ты мэнэ збывъ (=побилъ), чі ты мэнэ злайявъ? 
 Чі ты мні запрэщівъ въ бабы’ йті, въ кумы йті? 
 Йіваноньку — золото! Дружынонько щіра, міла моя. 
 Бувало, ти мэнэ въ яму за картопльою (=картофель) нэ пустышъ. 
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 Ты мыні водэ’ прінэсэшъ, ты мыні й просо въ ступі стовчієшъ. 
 Йіва’нонько, дружынонько! Єкь ты мынэ кідайішъ? 
 Єкъ мы й ны нажіліса й ны набуліса. 
 Хто жъ мынэ тэпэръ прыхіліть? Хто пожалує? До кого я прихілюся? 
 Дубранучъ, дубранучъ, моя дружынойко щіра-міла.

Зап. В’ячеслав Камінський у с. Висоцьк Ровенського повіту (нині с. Висоцьк Любомльського р-ну 
Волинської обл.) 1910–1911 рр.

Перша публікація: Камінський, с. 41. Подано в рядок під назвою «жены над мужем» разом з 
іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

556. Голосіння за донькою
 До’ніно, ры’быно! Моя рабы’но (=рябина), моя єворы’но! 
 Єкъ тэбэ пудрубано, єкъ тэбэ пудсічано, моя ягодо чъірвоная,
 Шо (=зач   мъ) въ молодыхъ літяхь тра тобі вмыраті. 
 Хто жъ твойіхъ дытокъ сіротъ й мынэ будэ доглядаті? 
 Хто жъ йіхъ будэ й обшываті й опыраті (=стирать имъ б   лье)?
 На кого йіхъ покідайішъ такіхъ малэнькіхъ?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Висоцьк Ровенського повіту (нині с. Висоцьк Любомльського р-ну 

Волинської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 41. Подано в рядок під назвою «матери над дочерью» ра-

зом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

557. Голосіння за матір’ю
 Моя мамонько, моя голубко! 
 Нашо’ ты мынэ покієнула? 
 А шо я тыпэръ буду робыэты, шо я тыпэръ така ныщаслыва зосталаса.
 Колы я тыбэ побачу, моя мамойко? 
 Єкъ зозулэнька закує, соловэйко защібэчэ, 
 То я буду думати, шо то моя мамонька клычы. 
 На добраночъ, моя мамонько, на добраночъ! 
 Остатьнінькій дэньочокъ, опушній (=посл   дній) разочокъ 
       свою мамоньку бачу.
 Ой скажы мыні, моя мамонько, колы ты до насъ прыйдышъ вь госцы?
 Ны бары’са (=не задерживайся), мамонько, тамъ довго, да прыйды до мэ’нэ.
 Озьмъ (=возьми) мынэ за собою,
 Бо я така молодэйкая, шо щэ й нычого ни знаю,
 То я буду й чорна, й тэмна;
 Зъ мынэ кажнэ будэ й смыяцца, й кажнэ нахпыцца.
 Ой моя мамойко, яку жъ ты хату собі выбрала: 
 Й бызъ віконъ и бызъ двырэй; 
 Шо со’ныйко ны загрійє й вітьоръ ны завійє. 
 Бувай здорова, моя мамойко!
 Да ны гнівайса на мынэ, що я тобі ны вгодыла.

)
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Зап. В’ячеслав Камінський у м. Степань Ровенського повіту (нині смт Степань Сарненського 
р-ну Рівненської обл.) 1910–1911 рр.

Перша публікація: Камінський, с. 41–42. Подано в рядок під назвою «дочери надъ матерью» 
разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

558. Голосіння за батьком
 Ой муй татойко, куда вы выбырайітиса? 
 Въ єкую доружыйку хмурную, нывысэлую? 
 Нашая порадойка, нашая розрадойка! 
 Хто жъ насъ будэ тыпэрыйка пора’жаты (=вести порядокъ),
 Хто жъ насъ будэ розмышляты, єкъ нашого татойка ны будэ?
 Ой чумъ вы ны попросылы сусідойкуовъ, 
 Шобъ вашыхъ волыківъ доглєдалы, шобъ вашого хозяйства стырэглэ’.
 Ой будь здоровъ, муй татойку!
 Да ны гнівайса на насъ, шо мы тыбэ ны доглядієлы.
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Степань Ровенського повіту (нині смт Степань Сарненського 

р-ну Рівненської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 42. Подано в рядок під назвою «дочери над отцом» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

559. Голосіння за чоловіком
 Ой моя паройко щырая, нашо ты мынэ покідайішъ таку молодэйку?
 Єкъ я буду жыті бызъ тыбэ? 
 Чого жъ ты такъ хутко ростаєса зо мною? 
 Я тобою й ны натішиласа, я на тыбэ й ны надывыласа. 
 Хто жъ твэйі дытынойкі будэ глядіті? 
 Хто жъ йійі будэ шкодоваті, єкъ ты шкодовавъ (=жал   лъ)?
 Хто жъ ґлє нэйі хлібца заробить, хто жъ йійі спіднычієну купытъ?
 Буды вона й го’ла, й боса бызъ тыбэ, будутъ зъ нэйі люды смійєтыса.
 Заказавъ бы ты свойій родьнойці, шобъ йійі прыгорнулы і прыласкалы.
 Скажє’ мыні, моя правдойко, до кого мыні прыхілытыса, 
    якъ мэнэ твоя родынойка вижъінэ зъ хаты;
 Шо я буду робыті тоді ныщаслыва. 
 Ой на добранучъ, муй міленькій.
 Скуль мыні тэбэ выглєдаті?..
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Кричильськ Ровенського повіту (нині с. Кричильськ Сарненського 

р-ну Рівненської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 42. Подано в рядок під назвою «жены над мужем» разом з 

іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

560. Голосіння за жінкою
 Охъ моя жуночко, моя голубочко! 
 Нашо жъ ты мынэ покінула, моя господыньочко!
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 Єкъ ты (=то) я бызъ тэбэ буду,
 Хто жъ мыні будэ діло робыты? 
 Зъ кімь я буду говорыты, кому я буду щіру правду казаты? 
 Куды ты одъ мэнэ забірайіса, въ єку доружыйку? 
 Тылько зымні на тэбэ насыпалы, тамъ тобі ны выдно. 
 Тамъ тобі й вітьоръ ны завійє й сонычко ны загрійє. 
 Тыпэръ я тыбэ й бачіты ны буду й діти тыбэ бачіти ны будуть.
Зап. В’ячеслав Камінський у м. Костопіль Ровенського повіту (нині районний центр Рівненської 

обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 42. Подано в рядок під назвою «мужа над женой» разом з 

іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

561. Голосіння за матір’ю
 Моя мамонько, моє сэрдэнько! 
 Коло кого вжэ я тыпэръ буду? 
 Нащо вы насъ кідаєтэ такіхъ малэнькіхь? 
 Ны баріцьця, пріді’ть насъ забэріть зъ собою, якъ мы майімо тутъ стражда’тэ.
 Моя мамонько, моя ягуэдунько коханая! 
 Ручэнькы одробылы, нужэнькы одходылы да вжэ й на спокуой ідуть.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Курчиця Новоград-Волинського повіту (нині с. Курчиця Новоград-

Волинського р-ну Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 43. Подано в рядок під назвою «дочери надъ матерью» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

562. Голосіння за донькою
 Моя доныньку, моя дытынонько! 
 Вмыраєшъ, а мынэ кідаєшъ, така молодая! 
 Ны зхотіла мыні служыты, діла робыты, а пойшла Господу Богу служыты.
 Чужы діткі ягуэдкі й губкі’ (=грыбы) носять, а въ мынэ ныма кому.
 Донынько, моя дытынонько, прыдэ’ до мэнэ хочъ въ гостэ! 
 На добранучъ, донынько, на дубранучъ. 
 Та ны гнівайся на насъ, можэ, чімъ ны вгодылы тобі?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Курчичі (Курчиця) Новоград-Волинського повіту (нині с. Курчиця 

Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 43. Подано в рядок під назвою «матери над дочерью» ра-

зом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

563. Голосіння за чоловіком
 Ой моя дружынонько!
 Вмыраєшъ, а мынэ кідаєшъ зъ діткамы.
 Хто жъ намъ будэ порадокъ вэ’сты,
 Шо ты покінувъ зъ дітками такімы малэсынькімы?
 Муй кгосподару, муй коханый! 
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 Якъ я буду свуй ві’къ коротатэ, 
 Якъ я буду свойіхъ дітокъ доглядаты?
 Добра’нучъ, добра’нучъ, кгосподару!
 Та ны гнівайся на мынэ!
 Прыйды до мэнэ зобачітэ, якъ я буду хозяйюваты.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Курчичі (Курчиця) Новоград-Волинського повіту (нині с. Курчиця 

Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 43. Подано в рядок під назвою «жены над мужем» разом з 

іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

564. Голосіння за сином
 Муй сы’ноньку, моє дытынонько мыла! 
 Якъ тобі Господь ны давъ віку прожыть! 
 Хай бы я хочъ натішілася тобою. 
 Въ людэй то й косарі, й ратайі, й грібці, а въ мынэ ныма, 
 Бо мойі дітэ Богъ забравъ. 
 Людэ женятъ, а я Богу оддаю. 
 Чі то мынэ Богъ такъ любыть, чі гнівайіця?
 Чі моє щасцє такє?
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Курчичі (Курчиця) Новоград-Волинського повіту (нині с. Курчиця 

Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 43. Подано в рядок під назвою «матери над сыном» разом 

з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

565. Голосіння за батьком
 Ой тату, мый голубчіку, куда ты выбірайіся? 
 Ой пташічкі й соловэйкі будуть щібытаты
 І зъ вірью (=изъ теплыхъ краевъ) будуть прылітаты, а нашого татойка ны будэ.
 Відкілє’ (=откуда) тэбэ выглєдаты?
 Ой ты ны прэйдышъ, ты мынэ й ны порадышъ.
 Бувало, якъ ты жывъ, якъ ты бувъ,
 То кого обголышъ (=побр   ешь), то що облупышъ 
   (=съ палой скотины снимешь кожу), то всэ хлібця купышъ,
 А тупіро і яєчко лыжыть, і табачка (=ящикъ 
     съ нюхательнымъ табакомъ) стойіть,
 А ты ны встаиэшъ і ны прыторкнися.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Романівка Новоград-Волинського повіту (нині с. Романівка Ново-

град-Волинського р-ну Житомирської обл.) 1910–1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 43–44. Подано в рядок під назвою «дочери над отцом» 

разом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

566. Голосіння за донькою
 Охъ мує дытэнуйко, муэ дівучко хуроша!
 Кудэ тэ забырайіса, въ такєйі хуроші уборі вбраласа?

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Поліська голосильна традиція

355

 Цы то ты такъ хутко вэсільлє збырайішъ?
 Щэ тубі літа ны вэйшлы, а тэ вже зубрала свую всэйку рудну на высільэ.
 Сэ було тэ доню ліпшэй мынэ пуховала,
 Чімъ тэ така мулудая ма’ла (им   ла) въ сырі зымні гнэ’ты (=гнить).
 Єкъ пужывэшъ дэ зъ ныділю,
 То прыйідэ’, дитэнуйко, хочъ йідну нічку пырынучуваты до мэнэ.
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Леликове Ковельського повіту (нині с. Леликове Бобринського р-ну 

Брестської обл.) 1910-1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 44. Подано в рядок під назвою «матери над дочерью» ра-

зом з іншими голосіннями і описом похоронного обряду.

567. Пародійне голосіння за тещею
Бувъ пръімакъ. Вмэрла його тэща. Жунка плачіє по матырі и кажэ чоловієку: 

плачъ й ты. Вунъ начынає голосувати:
 Моя тэщынько, жуньчына матюнко!
 Вы, бало (бывало), йістэ сыръ і смэтану, а міні дастэ сыроваткі.
 Бало, я йімъ, йімъ, дай горъілкі напьюса й сльозойкамы обольюса.
 Вы йілы галушкі, а міні далі сьорбнуты тэйі юшкі.
Тоді жунка кажэ: «Цыть (=молчи)! Чоловьйічэ, бо очі выплачэшъ».
Зап. В’ячеслав Камінський у с. Кричильськ Ровенського повіту (нині с. Кричильськ Сарненського 

р-ну Рівненської обл.) 1910-1911 рр.
Перша публікація: Камінський, с. 35. Подано в рядок без назви в контексті опису польової 

роботи.

Записи Михайла Гайдая з Чернігівщини, Житомирщини, 
Волині, 1920-ті рр. 
568. Голосіння за донькою
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 Ой доню моя, хто ж мене одвідає?
 Ой відкіль тебе, доню, виглядати,
 Ой кому ж ти, доню, своїх діток кидаєш?
 Чужиї матюнки так їх не жалітимуть.
 Та будуть ходити да, як пташечки, щебетати.
 Да будуть шукать свої матюнки.
 Зозулька коватиме, а дітки матюнки питатимуть:
 «Може, ви, пташички, бачили,
 Куди наша матюнка полинула, покинула нас?..»
Зап. М. Гайдай від Насті Шевченкової, 66 років, у с. Старосілля Остерського пов. на Чернігівщині 

(нині Городнянський р-н Чернігівської обл.) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 2. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 

під назвою «2. А) Мати голосить за донькою».

569. Голосіння за матір’ю
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 Ой матюнко, моя утюнко!
 Ой нащо ти нас, малюсеньких, покидаєш,
 Ой що ми робитимо, що ми починатимем?
 Ой у яку ти доріженьку далекую одряжаєшся?
 Куди ми голову прихилимо, що ми негоднії,
 Чи нам іти вмирати?..
 Де нам тебе бачить?
 Чи ти зозулею прилетиш, чи соловейком?
 Да чого ж ти нас не порадиш, як нам на світі жить,
 Де нам хліба кусок добувать?
 Прощай, наша мила матюнко!
Зап. М. Гайдай від Зіновії Ковпоша у с. Дубешня на Чернігівщині (нині с. Нижча Дубечня Вишго-

родського р-ну Київської обл.) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 6–7. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні 

голосіння» під назвою «7. В) Діти голосять за матір’ю».

570. Рекрутське голосіння
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 Ой Боже муий, світе муий!
 Що я робитиму й починатиму сама?
 Хто мені дров привезе,
 А хто мені грядочку прооре?
 А хто гнуий повивозить і дирки погородить?
Зап. М. Гайдай від Олени Макаренкової, 61 рік у с. Жукінь Остерського пов. на Чернігівщині (нині 

с. Жуківщина Козелецького р-ну Чернігівської обл.) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 12. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 

під назвою «15. З) Як чоловіка беруть у солдати».

571. Голосіння за чоловіком

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Поліська голосильна традиція

359

 Да й одцарствовала я, да й одпанствовала я, за тобою живучи.
 Прошло ж моє царство, прошло ж моє панство!
 Як же я тепер житиму, як я горуватиму?!
 Тепер моє буде поле да й не (й)орате,
 Тепер моє буде і не кошене, і не вожене!
 Да я вийду за воротечка: «Да ідіте до мене по (й)оріте».
 По(й)оріте — а дядько поїхав да й не чує.
 Ідуть косити: «Зайдіть, дядьки, покосіте і повозіте!»
 Пошли дядьки да й не дивляться;
 Осталось моє да й не (й)орате, і не кошене, і не вожене!
 А війшла я в хату, сіла на ослоні, 
 Підперла я да свою руку да під бороду.
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 Ой як я житиму, як я горуватиму?!
 Не виїзжатимуть мої вози,
 Не виїзжатимуть мої плуги!
Зап. М. Гайдай від Марії Коломийченко у с. Прохори Борзнянського пов. на Чернігівщині (нині 

Борзнянського р-ну Чернігівської обл.) у 1926 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 182, № 90.
Перша публікація: Гайдай, с. 8–9. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні 

голосіння» під назвою «10. Д) Жінка голосить за чоловіком». Подано перших 8 рядків.
Передрук:
Гайдай, 2010, с. 227–229. Ноти і текст подаємо за цим виданням.

572. Голосіння за чоловіком
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 Ой чоловіче мій, чоловіче!
 А коли я тебе побачу?
 Да чого ти на мене так розгнівався, мій чоловіче?
 Да одкотилось яблочко од яблонькі,
 Да одбилась моя дружина од мене!
 Да скажи мені, мій чоловіче,
 Коли тебе в гості дождуся я?..
 Да скажи, мій чоловіче, якою ти стежкою будеш іти,
 До я її буду, мій чоловіче, промітать,
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 До я буду м’ятою обтикать.
 Да як будуть зозулькі ковать і соловейки щебетать,
 До я буду їх питать: чи не бачили вони чоловічечка?
Зап. М. Гайдай від Христі Махулько у с. Пилиповичі Київського пов. (нині Бородянський р-н 

Київської обл.) у 1920-х рр.
ІМФЕ ф. 8-4, од. зб. 346, арк. 2-3. Подаємо текст за рукописом. Ноти подано за виданням 

Гайдай, 2010 і публікацією 1928 року.
Перша публікація: Гайдай, с. 9–10. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні 

голосіння» під назвою «11. Д) Жінка голосить за чоловіком». Виправлення: чоловіченька.
Передрук:
Гайдай, 2010, с. 229–230. Ноти і текст. Виправлення: зозульки. 

573. Голосіння за матір’ю

 Ой Боже мій, Боже мій!
 Ой мамо, мамо, голубко!
 Ей нащо ви мене покинули,
 Ой з ким я буду хростосоватьця,
 Ой хто ж вам там яєчко подасть?
 Ой мамочко, мамочко, шо я буду робити,
 Ой як буде батько жениця,
 То ви тилько прийдіть та подивитесь.
Зап. М. Гайдай від Меланки Шпачихи у с. Млинище Житомирського пов. (нині Житомирський 

р-н Житомирської обл.) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 3. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 

під назвою «3. Б) Донька голосить за матір’ю».
Передрук:
Іваницький, с. 570. Подано під назвою «Ой Боже мій, Боже мій (донька голосить за матір’ю)» 

у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».
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574. Голосіння за матір’ю

 Мамцю моя! 
 Коли ми зобачимся,
 Чому ви до мене не хочете говорити?
 Звідкіль я буду вас виглядати,
 Коли ви до мене прийдете?..
Зап. М. Гайдай від Килини Борецької, 75 років, у с. Шимковці Острозького пов. на Волині (нині 

с. Шимківці Білогірського р-ну Хмельницької обл.) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 3–4. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні 

голосіння» під назвою «4. Б) Донька голосить за матір’ю».
Передрук:
Іваницький, с. 574. Подано під назвою «Мамцю моя! Коли ми зобачимся» у розділі 

«Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації». 

Записи Никанора Дмитрука і Климента Квітки 
на Коростенщині, 1925 р.
575. Пародійне голосіння за чоловіком
 Jа моj м 53 іlиj jумер, jумер,
 Jу комору дуду запер.
 А jа пошlа мукі браті,
 Наjшlа дуду, стаlа граті.
 Геj дуди, дуди по коморі,
 С’уди-туди, то вприс΄ади, то в доlн΄і,
 Пошlа мука по коморі.
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук, від дівчини Тетяни Виговської у с. Іскорость (нині Коростенський 

р-н Житомирської обл.), 1925 р.

53 У рукописі Дмитрука і Квітки над літерами, позначеними курсивом, стоїть крапка.
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ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 63. Текст поданий віршем без назви разом з кількома 
голосіннями та іншими фольклорними жанрами. У рукописі над кожною літерою, позначеною 
курсивом, стоїть крапка.

576. Голосіння за донькою

 А моja донечка,
 На кого ті нас покінула.
 Покажи своjy дорожку до могіlи.
 Ja неи знаjу, кудоjy до тебе заjти (приjти), донечко…
 (А) Боже моj, Боже моj, 
 Нашо ж ти нас покінуло. 
 Покажи мін’    дорожку до своje могілкі.
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від дівчини Саньки у с. Іскорость Коростенського р-ну Житомирської 

обл., 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 83. Подано віршем у розділі «Голосіння» під назвою «По 

дочці». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 7. Машинопис. Текст поданий віршем, з но-
тами (арк. 5, 6) разом з іншими голосіннями і піснями під назвою «Голосіння по дочці». У цьому 
записі латинські літери замінено кириличними, немає крапок над приголосними, м’якість при-
голосних позначена ь;     замінено на і.

Про голосильну традицію Н. Дмитрук записав таку інформацію у с. Бейзимівка 
Янушпільського р-ну Житомирської округи (нині Чуднівського р-ну Житомирської обл.): «Голос′ат, 
jак нарад′ат′. Наjбіл′ш голос′ат′, jак в гроб кладут′. Голос′ат′, jак нисут′ і над jамоjу» (ІМФЕ, ф. 1-3 дод, 
од. зб. 351, арк. 11). У цьому ж записі подано опис поховального обряду, а також повір’я, пов’язані 
з похороном. 
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577. Пародійне голосіння за тещею
Це так було правидно. Була дуже погана теща. З΄ат΄ н΄іґди до неji ни ходив. А jaк 

вона померла, то жінка joго каже:
— Ход′імо вже.
Jaк вони приход′aт′, то дочка стала плакати, лементуje над неjy, а чоловік каже:
— Буде с тебе вже, нихай но ja заплачу. І начинаje:
 Аj тешчо, тешчо, жінчина j мати моja.
 J варила варенички — мин′і jyшку дала.
 Сир откидала, а мн′і сироватку давала.
 А ja jiм, jiм та j нахил′ц′і напjyс′a.
 А jaк ja приjду до вазс з дуочкою на Різдво, 
 Тоу ви дочку приjмаjiте ковбаскуоjy, 
 Рибкоуjy, сал′цем, мн′aсцем, jajцем годуjiте, 
 А мине jyшичкуjy напуваjiте, 
 А ja jiм, jiм та j на’хил′ц′і напjyс′a...
 А до кого ж ja буду прихожžaти, моуja мамон′ко!
 А хто ж мине буде приjмати, моуja мамон′ко.
 А хто ж мине буде jyшичкоjy напувати, моуja зоузулин′ко...
 А ви ж доц′і даjeте jiсти j пити,
 А мин′і ни дасте та j ни с′істи, та j ни говорити.
 Мамон′ко…
 То жінка каже:
 — Буде вже, чоловіче, все jiдно мати ни встане. 
 — Аj, коли ж дуже жалко.
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від Івана Гуменюка у с. Бейзимівка Бердянського округу (нині 

Чуднівського р-ну Житомирської обл.), 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 85. Подано віршем у розділі «Голосіння» під назвою «Голосіння 

по тещі (Гумористичне)». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 8–8 зв. Машинопис. Текст 
поданий віршем разом з іншими голосіннями і піснями. J змінено на й (я, ю, є, ї), м’якість приго-
лосних передана ь.

578. Голосіння за матір’ю
 Мамо моя, голубочко!
 Що ж я без вас буду робити теипер? 
 Ой мамочко, простіть меине й вибачайте меине.
 Може, коли я вас обідила чим-неибудь, моя щебетушечко люба.
 Ой мамусю! На кого ж ви своїх діток покидайте, 
 А сами вибирайтесь проти ночі, зозуленко, матінко люба!
 Ой мамочко! Може, ми вас не гледіли зовсім.
 Може, ви й водичечки не пили коли-небудь.
 Ой мамочко, мамочко!
 Ми ж пропали теипер без вас на віки вічні... 
 Ой матусю моя люба!
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Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від Олени Опалайківної у с. Мотовилівка Любарського р-ну 
Житомирської обл., 7 лютого 1925 р.

ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 77. Текст поданий у рядок, але з багатьма абзацами, у розділі 
«Голосіння» із підрозділом «Плач дітей над умершими батьками» під назвою «По матері» разом з 
іншими голосіннями і піснями. Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 45. Машинопис. 

579. Голосіння за батьком
 Ой куди це ви виберайтеся, мій таточку!
 Ви ж були такий любий і добрий для нас.
 Ой таточку, мій милесенький,
 Як ми своє життя доживем.
 Ми ж маленькі сироти пропадемо без вас.
 Ой татуню мій біднесенький,
 Мій замучений таточку!
 Ой який ти тут холоднесенький лежиш.
 Ой таточку, мій таточку.
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від Олени Опалайківної у с. Мотовилівка Любарського р-ну 

Житомирської обл., 7 лютого 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 77. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» із підрозділом 

«Плач дітей над умершими батьками» під назвою «По батькові» разом з іншими голосіннями і 
піснями. Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 52. Машинопис. Виправлення: доживаєм.

580. Голосіння за матір’ю
Ой мамочко моя, голубочко, 
Ой мамочко, моє золотко!
На кого ж ти нас покидаєш?
Ми ж остаємся дрібненькі,
І нікому нас буде доглядати.
Ой мамочко наша, чого ж ти 
  разсердилась на нас,
Хіба ми надокучили тобі,
Що ти не хотіла побуть більш з нами.
Ой мамочко наша, як же ми забудем 
   за тебе?
Коли я піду до своїх товаришок,
І в них у всіх будуть матері,
І вони будуть радіти з своїми дітьми,
А в нас же матінки вже не буде.
Ой скажи ж нам, наша матінко,
Звідкиль тебе виглядати:
Чи з гори, чи з долини, чи з високої 
   могили.
Бо я як прийду до доми і тебе 
   не застану,

То де ж я шукати тебе буду.
Ой матінко наша, нащо ж 
  ти нас покидаєш.
Ой прости нам і вибачай,
Може, ми тебе чим прогнівили,
Може, в чім не послухали,
Може, ми тебе не догляділи.
Що ж ми тепер будем робити 
 без тебе і з чого починати.
Ти ж, бувало, все сама робиш, 
  а нам не даєш, 
Кажеш, що буде ще час і для вас,
А тепер же і не думаєш про те,
А лежиш і не промовляєш.
Ой встань, матінко, і послухай,
Як твої діточки плачуть по тобі.
Тепер же на добраніч тобі, 
   моя матінко!
Ой коли б хоч приснилась 
               коли-небудь нам, моя матінко,
Бо ми ж тебе вже більш так не побачим.
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Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук у с. Іскорость Коростенського р-ну Житомирської обл., 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 78. Текст поданий віршем у розділі «Голосіння» під назвою 

«Голосіння над матіррю» разом з іншими голосіннями і піснями. Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, 
од. зб. 43, арк. 71–71 зв. Машинопис. Виправлення: другий рядок — золото, четвертий рядок —
остаємося, дев’ятий рядок — забудемо.

581. Голосіння за сином
Оj моj син дорогиj,
На кого ти міне покінув?
Був jден (jеден) син, да j той умер.
І бат′ко вмер, і ті умер.
На кого ви мене покінулі.
Устан′ да побач, кіл′кі коло тебе народу.
Устан′, подівіс′, кіл′ко над тобоjу л′удеj стоjіт’.

А Боже моуj, а Боже моj.
Ти моj косар дорогіj,
Ти мін΄    косів,
А хто ж буде тепер косіт′?
Jак ти мін΄    косів, то j добре було,
Тепер буду сама косіт′.

Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від дівчинки Тетяни Виговської у с. Іскорость Коростенського р-ну 
Житомирської обл. у 1925 р.

ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 82. Подано віршем разом з іншими голосіннями під на-
звою «По синові». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 74. Машинопис. Текст поданий 
віршем і мелодією (дві розшифровки арк. 71–72) разом з іншими голосіннями і піснями під назвою 
«Голосіння по синові»; j змінено на й, без крапок над приголосними, м’якість приголосних позна-
чена ь;      замінено на і.

582. Голосіння за сином (повторний запис)

 Оj моj син дорогій,
 Нашчо ж ті мене покінув?
 І бат′ко вмер, і ти вмер.
 А хто ж мін΄     буде гречку косити, jк не ти?
 Тепер мін′і прідец′а чужіх наjмати або самоj косити.
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від дівчинки Тетяни Виговської у с. Іскорость Коростенського р-ну 

Житомирської обл., у 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 82. Подано віршем разом із голосіннями й іншими фоль-

клорними жанрами. Перед текстом коротке пояснення: «Вдруге. Від неї-ж», — йдеться про по-
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вторний запис попереднього тексту. Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 74. Машинопис. 
Текст поданий віршем і мелодією (дві розшифровки арк. 71–72) разом з іншими голосіннями і 
піснями під назвою «Голосіння по синові»; латинські літери замінено кириличними, без крапок 
над приголосними, м’якість приголосних позначена ь;      замінено на і; в останньому рядку — 
чужих.

583. Голосіння за сином 
Оj сину міj, дитинонько моуja!
Оj чого ж ти нагн′іваjся так на мене, 
Оj нашо ж ти мене кидаjiш?
Оj чого ж ти зоу мноjy розлучаjiс′а. 
Оj дитино моуja милаja!

Оj чого ж ти цураjiс′а мине. 
Оj ja ж тибе ни доугл′анула.
Оj Боже ж міj!
Оj сину міj (2).
Оj сину міj, соколе міj…

Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від Параски Гуменюкової у с. Бейзимівка Бердянського округу (нині 
Чуднівського р-ну Житомирської обл.), y 1925 р.

ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 83. Подано віршем у розділі «Голосіння» під назвою «По дитині 
(синові)». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 84. Машинопис. Текст поданий віршем разом 
з іншими голосіннями і піснями під назвою «Голосіння по синові». Латинські літери замінено кири-
личними, без точок над приголосними, м’якість приголосних позначена ь; у восьмому рядку стоїть 
знак повторення (2), а у наступному його немає.

584. Пародійне голосіння за чоловіком 
 Ой чоловіче мій коханий,
 Соколе ж ти мій ясний!
 На кого ж ти мене покидаєш?
 Ой звідкіль ж тебе виглядатимуть мої заплакані очі:
 Чи з півдня, чи з півночі.
 Ой хазяїну мій, лебедоньку!
 Що ж я без тебе робитиму в літньою добоньку.
 Ой хазяїну мій, ти ж моя господиня,
 На кого ж ти покидаєш гарбузи та дині?
 Ніколи ж їм не чекати, як ти, господині.
 Не бачити вже вам своєї господині.
 А мені не носити обуханців межи плечима 
 Та синяків попід очима.
 Ох гарбузочки мої та дині,
 Жили ми в лихій годині.
 Дині ж мої, дині.
 Ох дині мої, дині, динь, динь, динь...
 Ой динь, динь, динь...
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук від Ганни Ільницької у с. Зубрівка Коростишівського р-ну 

Житомирської округи (нині Житомирська обл.) у 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 84. Подано віршем у розділі «Голосіння» під назвою «Плач 

жінки над покійним чоловіком нелюбом-кровопійпем». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, 
арк. 87. Машинопис. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями і піснями. 
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585. Голосіння за батьком

www.etnolog.org.ua

IM
FE



370

 Соlовеjка пріжду
 И зизуl′кі пріжду,
 (Ja) А свого батен′ка неикоlи не пріжду (2).
 Хиба тод′     (тилко) побачу
 Jy сн′е (сну) родному.
 Соlовеjко радит′, jaк роyдн′іj бат′ко,
 Нихто ни врадит′, як роyдн′ій д′aд′ко.
Зап. К. Квітка і Н. Дмитрук дівчини Кілини Михальчукової у с. Іскорость Коростенського р-ну 

Житомирської обл. у 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 83. Подано віршем у розділі «Голосіння» під назвою «По 

батькові». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 120. Машинопис. Текст поданий віршем 
з нотами (арк. 118–119, дві розшифровки) разом з іншими голосіннями і піснями під назвою 
«Голосіння по батькові». У цьому записі латинські літери замінено кириличними, немає крапок над 
приголосними, 4-й рядок — хіба.

Біля нотної розшифровки примітка: «Дівчина повторила кілька разів це голосіння і 
форма подана тут під А майже усталилася в останні рази; в перші рази переважала така форма 
з варіяціями». Ще одна примітка: «Останній текст відділів А иноді взагалі скорочується до 2/4» 
(арк. 118). На аркуші 119 така примітка: «Як співала не в фонограф, то довше протягала останні 
ноти, здебільшого як цілі ноти (але у варіанті С, навпаки, навіть іноді скорочувала до 1/4)». І ще 
одна примітка К. Квітки: «Отже, у фонограф співала навіть убогіше».

Записи Сапитона з Чернігівщини, 1925 р.

586. Голосіння за матір’ю (живе виконання)
Мамко ж мая руднєнькая!
На кого ж нас пакинула,
Да куди ж нам тепер прихиліцца,
Да кому ж нам тепер пажаліцца,
Ну да каму ж, мая мамочка, 
  наше горе зызказать?..
Да Бог жы судіть любіть, да долі нє дає,
А нашо ж ві нас пакінулі,
Да каму ж ві нас припаручилі?..

Мая мамачка дарагая,
Мая мамочка залатая!..
Ой мамка мая дарагая,
Да аткуль жа тибе виглядаті,
Да аткуль жа тєбє сустрекаті!..
Да ті із-за гаруддя,
Да ті із-за варуддя!...
Мамка дарагенька,
Мамка залатєнька…

Зап. товариш Сапитон у Чернігівській обл. 30 грудня 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 841, арк. 33. Текст має назву «Причитування коли вмира мати», пода-

ний разом з іншими фольклорними жанрами, зокрема похоронними піснями; записаний віршем. 
Подано такий коментар перед голосінням: «Записано під час власного спостереження». Після 
голосіння зазначено: «Далі хоть починають з початку або в кожному разі власна творчість тої чи 
іншої особи. В даному разі плакала дочка».

587. Голосіння за донькою
Донєчка (синочек) ж мая, галубачка мая,
Дарагенька мая!

Да чим жа я табі нє вгаділа,
Мая вішенька залатєнька!..
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Ой вішенька мая дарагая,
Да ді ж тая хвилечка схаділася,
Да й ісхіліла тяперь вішеньку нєдазрило!..
Ой (ім’я) мая дарагенька,
Да нє барися ж, верніся,

Да й забери мєнє з сабою!..
Да як же мені труднєнька тєбє растіті,
Да як жа й труднєнька тєбє й забуваті!..
Донька мая руднєнька,
Донька мая слабенькая!..

Зап. товариш Сапитон від своєї матері у Чернігівській обл. 30 грудня 1925 р. 
ІМФЕ, ф. 1-7, од. зб. 841, арк. 33.
Текст має номер 2 і поданий після голосіння за матір’ю разом з іншими фольклорними 

жанрами, зокрема похоронними піснями; записаний віршем. Подано такий коментар перед 
голосінням: «Коли умре дитина мати плаче». Після голосіння зазначено: «Записав від своєї матері, 
68 років».

Записи Марії Гаценко з Центральної Київщини, 1926 р.

588. Голосіння за чоловіком
Ой хазяїну мий голубчику!
Ой нащо ж ти мене кидаєш 
 з малюсенькими діточками,
Шо ж я з їми робитиму?
Ой як же ти їх любив,
Да нащо ж ти кинув їх без порядку.
Буде ж їх і по горах, і по долинах,
І по чужих українах.
Хазяїну мий, ясний соколю,
Хазяїну мий, голубчику,
Да ти ж обдумайся, 

Да не кидай малюсеньких діточок,
Бо я не знаю, що з їми робитоньки.
Да ми ж стежечки промітатимем 
 да виглядатимем.
Да навесні всі корінчики одходять, 
 а ти уміраєш,
Хазяїну, наш голубчику!
Да ти ж хоч би нам розказав,
Як нам землю пахати да орати,
Да чим її засівати.
Ой хазяїну мій, соколику.

Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 
неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 151–152. Текст має назву «Голосіння за чоловіком» і поданий 
разом із шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

589. Голосіння за братом
 Братіку наш, голубчику, братіку наш рідний, ясний соколику!
 Яка ж твоя свайба смутна да невеселая.
 Якби ми, братіку, знали, що твоя свайба буде смутна да невеселая,
 Да ми б тебе да не пустили туди, куди ти їхав.
 Ой ти цвіточок наш, як же ти скоро зацвів, да скоро й осипався.
 Братіку наш жалобнику, да хто ж нас теперечки жаловатиме,
 Да ти… з тобою ж ми да некого не боялися,
 Ой а тепер без тебе, братіку-соколику наш, осталися.
 Да тепер ми ж малої дитини будем боятися.
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Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 
неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 152 зв. Текст має назву «Похоронне голосіння за братом» і по-
даний разом із шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

590. Голосіння за сином

Ой синочку мий, голубчику мий!
Ти ж мий соколику!
Ой скажи ж мені, куда ж ти йдеш,
Куда ж ти полинеш, мий соколик,
У якую сториночку?
Де ми тебе там шукатимем?
Чи це тебе у рекрути записали, — 
Дак тобі ще не времне, мий синочечку.
Ой дитино моя, калино моя!
Я ж на тебе не надивилася,

Я ж тобою не налюбовалася.
Да чужи сини ходитимуть,
А я тебе познаватиму,
Да не познаю свого синочка негде.
І москалі йтимуть, а я їх питатиму, 
Чи не служить мий синочок з вами.
Ой синочку мий, голубчиу!
Да накажи свойиму батечку, 
  як мені гірко жити.

 

Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 
неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 153. Текст має назву «Голосіння за сином» і поданий разом із 
шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

591. Голосіння за батьком
Ой таточку мій, голубчику!
Куда ж ти одряжаєшся,
У яку сториночку,
Де ж ми тебе шукатимемо,
Видкиль виглядатимемо?
Чи ти на поле поїдеш, наш таточку, пахати,
Чи ти на поле поїхав орати,
Соколику ти наш.
Да будуть пташки щебетати,
А ми будемо батенька питати:

Пташечки голубоньки,
Чи не бачили ви нашого батенька?
Бо ми ж уже без його скучили.
Таточку ти наш, голубчику,
Таточку ти наш, соколику,
Чому ж ти не розпорядився, 
Да не научив нас, як без тебе жити?
Да ми ж, таточку,
Да ми ж, наш соколику,
Не знаємо, як без вас ділечко робити.

Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 
неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 153 зв. Текст має назву «Похоронне голосіння над батьком» і 
поданий разом із шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

592. Голосіння за донькою
 Донечко, моє сонечко!
 Куди ж ти йдеш від мене,
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 У якую сторіночку.
 Ой ти ж моя жалобнице!
 Ой ти ж моя квіточко красна!
 Коли ж я тебе забуду, моя пташечко?
 Ти ж моя кохальничко,
 Ти ж моя прибиральничко,
 Якби ж я знала, видкиль тебе виглядати,
 То я б і стежечку промітала б.
 Зазульки куватимуть, а я їх питатиму,
 Чи не бачили ви моєї донечки?
 Чи не бачили ви мого сонечка?
 Ой ти ж моя роза повная,
 Як ти рано зацвіла, да скоро й осипалася.
 Ой ти ж моя пташечко,
 Хоч би ти во сні мені приснилась, щоб я не журилась.
 Хоч би я тебе во сні побачила,
 Щоб я без тебе не скучала!
Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 

неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 154. Текст має назву «Голосіння за дочкою» і поданий разом із 
шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

593. Голосіння за сестрою
Ой сестрице моя, ягидочко,
Ой сестрице моя, голубочко!
Да на кого ж ти своїх діточок-кришечок 
   покинула?
Да буде ж у їх, сестричко,
Матінка вірная да не рідная.
Да й не пожалує їх,
Да й не приголубить їх.

Да буде ж їх, сестричко, моя ягидочко,
І по горах, і по долинах,
Буде ж їх, сестричко, по чужих українах.
Да будуть чужи матки руки їми натирати,
Да не будуть порядку давати.
Ой сестричко-голубочко!
Да прийди, прийди,
Да порядочок своїм діточкам дай.

Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 
неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 154 зв. Текст має назву «Голосіння над сестрою (замужнею)» і 
поданий разом із шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

594. Голосіння за матір’ю
Матюнко моя, утінко!
Да на кого ж ти нас покинула,
Да куди ж ти одряжаєшся,
Да куди ж ти собираєшся,

У якую слобидоньку?
Да я тебе, мамонько, шукатиму,
Да я тебе, утінко, й познаватиму,
Да негде й не познаю.
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Зап. Гаценко Марія (учениця Остерського пед. технікуму) від Кремець Вивді Павлівни, 1854 р.н., 
неписьменної, у містечку Гоголів Велико-Димерського р-ну на Київщині (нині селище Гоголів Броварсько-
го р-ну Київської обл.) 25 квітня 1926 р. 

ІМФЕ, ф. 1-6, од. зб. 674, арк. 155. Текст має назву «Похоронне голосіння за матір’ю» і по-
даний разом із шістьма голосіннями й іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 

Записи Василя Кравченка на Коростенщині, 1928 р.

595. Голосіння за матір’ю (живе виконання)
  Мамочко, моя голубочко!
  Де ж тепера вас ждати,
  Де вас виглядати?..
  Скажіть мені,
  То я вам стежечку промету,
  Назустріч вийду і на руках понесу…
Цілує в руки й в ноги, й примовляє:
  Вже ж, моя мамочко,
  Ваші ручки одробили,
  Ваші ноужкі одходили…
  Вже ж ваші стежечки заросли,
  Що ви до нас сходили…
  Будут в саду зозульки кувати,
  А я їх питати,
  Че не бачили ви моєй мамочки?
Вказує на труну й каже:
  Встаньте, мамо, да подивіця,
  Яку вам хату темну збудували, —
  Темну да невеселу!..
  Темну й невеселу,
  Що й вітер не завіє,
  Сонце не загріє
  І голосок моуй до вас не зайде!..
Показуючи на людей:
  Встаньте, мамо, да подивіця,
  Коулько до вас роду нашло,
  А ви ні до одного не промовите,
  Ні на одного не подивитесь…
  Зберіть же, моя мамочко, всю родиночку
  Да прийдіть до нас в гості!..

Я ж буду заглядати по всіх 
   куточках,
Чи не лежить де моя матіночка,
Чи не лежить де моя утюночка.

Хто ж тобі, моя матінко, постіль 
   перестилатиме?
Хто ж тобі водиці подаватиме?
Хто ж тебе догляне, моя матінко.

)

)

)
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  Ох, вмерла наша рада,
  Вмерла і порада…
Зап. В. Кравченко у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл., 1928 р.
ІМФЕ, ф. 15-3, од. зб. 158, арк. 230–231. Текст поданий віршем під назвою «Вичитуван-

ня. Донька біля матери» разом із голосінням за дитиною і описом поховальної традиції під назвою 
«Вмирання, смерть, похорон та забобони, сполучені з ними» (арк. 217). 

Про голосильну традицію подано такий матеріал.
«Всяке бажає вмерти дома, бо тут “доглянуть, поплачуть і гарно поховають”. В цій справі є й 

побажання: “Дай, Боже, добру смерть, щоб на своїй лаві вмерти”. Про того ж, хто вмер на чужині, 
кажуть: “Нещасний, куди заніс ти свою голову?!.” При тому додають: “Не дай, Боже, вмерти на 
чужій стороні — нікому його там і оплакати”. Але ж в тих випадках, коли трапиться комусь умерти 
в чужому селі, то побожні бабусі плачуть за ним» (арк. 217–218).

Під час приходу до хати, де лежить покійник — «кожне при тому рахує за обов’язок сказати 
щось гарного про небіжчика. Наприклад, /…/ “А як дочки шкодують за ним — так і плачут, так і 
вичитуют!”» (арк. 221).

«По небіжчикові конче годиться плакати, бо, кажуть, йому легше на тому світі, коли його 
оплачуть» (арк. 222).

«…хатні “вичитують” коло небіжчика. В тих “вичитуваннях” повинно відзначати всю 
доброчинність помершого, а ще й те, як вони шанують його й жаліють за ним. Отже, все це пере-
важно роблять для людського ока. Є такі, котрі гарно вичитують, але сліз у них нема, то вони на-
вмисне змочують їх водою або слиною. Це — щоб люди бачили, що й вони ж плачуть.

Але ж хто плаче щиро, той не здібен “вичитувати”. Ось тут то й підслухують вороги й хутко 
розносять що, мовляв, цей (ця) не шкодує за небіжчиком, бо й жодного слова про нього не скаже. 
Рахуючись з вимогами слухачів, але вмієш — не вмієш «вичитувати», мусиш, бо треба, щоб люди не 
осудили» (арк. 229).

«Плакати над померлим конче годиться, але чому? Про те свідчить легенда, що заховалась 
межи бехівців:

Колись Адамові діти, як воун вмер, над ним плакали так крепко, що волос в землю вріс54. 
Тоді Господь каже: «Адаме, Адаме!.. Встань, бо твоє чадо плаче!» — А Адам каже: «Господи, як треба 
вмирати вдруге, то не буду встават». Господь каже:

— Будеш! (себто — вдруге помреш). То Адам не схотів устати й своє чадо утішити, а його 
онуки й досі плачуть за своїми батьками» (арк. 232). 

«Батькам взагалі гріх плакати за дітьми, бо вони ж “незгрішні, як янголята”» (арк. 235).
Як люде плачут за чортовою матір’ю

Заздрість узяла нечистого, що люде по своїм батькам та матеркам плачут, а по його ні. Ото 
вмерла чортова мати воун і давай людям дават тютюн нюхат, що аж з очей сльози потекли. Воун став 
хвалицця перед анголами, як його матір люде люблят і шкодуют, як за єю плачут.

Тоді Боуг сказав, щоб люде тей тютюн курили в люльках. Люде почали курит і все плюват. 
Тоуді Боуг каже нечистому:

— Бачиш, як на твою матір люде плюют?
        С. Бехи. 1928. В.К.

596. Голосіння за дитиною

54 Вислів «волос в землю вріс» – це в розумінні, що «так дуже плакали Адамові діти за своїм батьком, що аж волосся на 
голові стовч стало». – Примітка В. Кравченка.

)

)

)

)

) )

Дитя моє, кохане моє,
Милие моє, розмова моя,

Прийди до мене, 
Одвідай мене,
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Роскажи ж ти мені все,
Де ти і скуль будеш іти,
С котрої дорожки тебе виглядати,
Якою стежкою будеш іти,
В яку шип(б)очку тебе виглядати?
С ким я тепер буду розмовляти,
Хто мені щире слівце і правду роскаже?
Як дождем весни,
Будут в садочку вишеньки цвісти,
Будут соловейки щебетати

І зозульки кувати,
Будут пташечки з верею прилітати
І всі будут свого гніздечка шукати,
А я тебе виглядати
І твого голосочка ждати…
Будут пташок питати,
Чи не бачили мого дитяти?
А його немає ні за горами, ні за долами,
А буде лежати за глибокими 
   могилами…

Зап. В. Кравченко у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл., 1928 р.
ІМФЕ, ф. 15-3, од. зб. 158, арк. 231–232. Текст поданий віршем під назвою «Мати над дити-

ною» разом із голосінням за матір’ю і описом похоронного обряду під назвою «Вмирання, смерть, 
похорон та забобони, сполучені з ними» (арк. 217). 

Записи Людмили Шевченко 
на Житомирщині і Чернігівщині, 1930 р.

597. Пародійне голосіння за чоловіком
Помер муой міленькій, помер
Та в коморі дуду запер.
Ой пойду я за мукою,
Торкну дуду я рукою.

А та дуду дуди-дуди,
А та вдова сюди-туди,
То вприсядки то в долоні —
Пішла вдова по коморі.

Зап. Л. Шевченко від баби Винниченкової, 85 років, у с. Христинівка (Народицький р-н 
Житомирської обл.) у 1926–1930 рр. 

ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 79. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 
назвою «Пісня (сатира) похорон».

598. Голосіння за сестрою
 Ой сестрице моя ягідочко,
 Ой сестрице моя голубочко!
 Да на кого ж ти своїх діточок, кришичок покинула?
 Да буде ж у їх, сестричко, матюунка вірная, да не рідная,
 Дай ни пожалує їх, дай ни приголубить їх.
 Да буде ж у їх, сестричко, моя ягідочко, і по горах, і по долинах,
 Буде ж їх, сестричко, і по чужих Українах.
 Да будуть чужи матки ручки їими потирати, да ни будуть порадку давати!
 Ой систричко, голубочко!
 Да прийди, прийди, да порадочок своїм діточкам дай!
Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років, у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р.
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 88. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння над систрою».

)

)
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599. Голосіння за матір’ю
 Матюонко, моя утюонко!
 Да на кого ж ти нас покинула,
 Да куди ж одряжаєся,
 Да куди ж ти собираєся,
 У якую слобидоньку,
 Да я тебе матюонко шукатиму,
 Да я тебе матюонко познаватиму, —
 Да нигде й ни познаю.
 Я ж буду заглядати по всіх куточках,
 Чи ни лижить де моя матюоночка,
 Чи ни литить де моя утюоночка.
 Хто ж тобі, моя матюонко, постіль пристилатиме?
 Хто ж тобі водиці подаватиме,
 Хто ж тебе доглядатиме, моя утінко?
Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р.
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 89. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння за матірю».

600. Голосіння за донькою
Донечко моя, сонечко,
Куди ж ти йдеш від мене,
У якую стуориночку?
Ай ти ж моя жалобнице,
Ой ти ж моя квіиточка красна!
Коли ж я тебе забуду, моя пташечко,
Ти ж моя коханочко!
Якби ж я була знала, відкіль тебе 
   виглядати,
До я б і стежечку промитала б.

Зозульки куватимуть, а я їх питатиму:
Чи ни бачили ви моєї донечки?
Ой ти ж моя руоза повная,
Як же ти рано зацвіила,
Да скоро й осипалася.
Ай ти ж моя пташечко,
Хоч би ти во сні мині присналас,
Щоб я не журилас.
Хоч би я тебе во сні побачила,
Щоб я биз тебе ни скучала.

Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р.
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 90. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння над дочкою».

601. Голосіння за чоловіком
 Ой хозяїину муий, голубчику,
 Ой нащо ж ти мене кидаєш з малесенькими діточками?
 Що ж я з їми робитиму?
 Ой як же ж ти їх любив,
 Да на шо ж ти їх покинув у безпорядочку,
 Буде ж їх і по горах, і по долинах,
 І по чужих Українах.
 Хазяїну, ти мій ясний соколю,

)

)
) )

)

)

)
)

)
)

)

)

)
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 Хазяїну, ти мій голубчику,
 Да ти ж абдумайся да не кидай малюсеньких діточок.
 Бо я ни знаю, що з їми робитоньки.
 Да ми ж стежечки промітатимем.
 Да все ж тебе ждатимем да виглядатимем.
 Да навесні всі коріинчики відходять,
 А ти уміраїш, хазяїну наш, голубчику.
 Да ти ж хоч би нам росказав,
 Як нам землю пахати да орати,
 Да чим її засівати,
 Ой хазяїну мій, соколю!
Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років, у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р. 
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 91. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння над чоловіком».

602. Голосіння за сином
 Ой синочку, муой голубчику, муой соколику,
 Ой скажи ж мині куди ж йдеш,
 Куди ж ти полинеш, мій соколику,
 У якую сториноньку?
 Де ми тебе там шукатимем?
 Чи це тебе у рекрути записали,
 Дак тобі ще не времне, мий синочечку?
 Ой дитино моя, калино, я ж на тебе ни подивилася,
 Я ж тобою ни налюбовалася!
 Да чужи сини ходитимуть,
 А я тебе познаватиму,
 Да не познаю свого синочка нигде.
 У москалі йтимуть, а їх пуитатиму:
 Чи ни служив муий син з вами?
 Ой синочок, ти й голубчику,
 Да накажи своиму батечку,
 Як мени гуирко жити!
Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років, у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р.
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 92. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння за сином».

603. Голосіння за батьком

)

) )

)

)

)

)

Ой таточку, мій голубчику!
Ой куди ж ти та одряжаєся,
Ой у якую сториночку?
Де ж ми тебе шукатимем?
Відкиль виглядатимемо?
Чи ти на поле поїхав,

Наш таточку, пахати?
Соколику ти наш!
Да будуть пташки щебетати,
А ми будем батенька питати:
Пташки голубоньки, чи не бачили 
  ви нашого татонька?
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Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років, у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р. 
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 93. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння над батьком».

604. Голосіння за братом
 Братику, наш голубчику,
 Братику наш руидний, соколе ясний!
 Яка ж твоя свайба смутна да невесела.
 Якби ми, братику, знали,
 Що твоя свайба буде сумна да невесела,
 Да ми б тебе да не пустили туди, куди ти їхав.
 Ой ти цвіточок наш!
 Як же ти скоро зацвів, да скоро й осипався.
 Братику наш жалобнику, да хто ж нас теперечки жалуватиме?
 Да ми з табою жили да никого ни боялися,
 А тепер биз тебе, братику, соколику наш, осталися,
 Да тепер ми ж малої дитини будим буоятися.
Зап. Л. Шевченко від баби Христьовички, 75 років, у м. Остер на Чернігівщині 4 липня 1930 р.
ІМФЕ, ф. 1-2 дод., од. зб. 269, арк. 94. Текст подано віршем, разом з іншими голосіннями під 

назвою «Голосіння за братом».

Записи Філарета Колесси і Казимира Мошинського 
на Поліссі, 1932 р.

605. Голосіння за матір’ю

)

)

Чи не бачили ви нашого батенька?
Бо ми ж уже биз його скучили.
Таточку ти наш голубчику!
Таточку ти наш соколику!

Чому ж ти ни розпорядився,
Да не научив нас, як без тебе жити?
Да ми ж таточку, да ми ж, соколику,
Ни знаїмо, як биз вас ділочко робити.
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 Ой матко моя, порадко!
 Ой матко моя, зозулько!
 Да колі ж, матко, к нам прийдзєш у гості?
 Та му ж своєй маткі будем ждацьі,
 Што йона прийдзе к нам помагаць дєло робіць.
 А ми будом цєбє позіраць.
 Што людям кажда матка робіць дєло,
 То нам же, матко, будє завідно,
 Што в них же будуць мацерє, а ў нас нема.
 Ой матко моя, порадко,
 Ой матко моя, зозюлько!
  Безпосередній запис:

 
 Ой матко моя, порадко!
 Ой матко моя, зозюлько!
 Да коли ж, матко, прийдеш к нам у гості?
 Ми будем своєй маткі ждаці...
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Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Чечури Марії, приблизно 1882 р. н., у с. Хоростів на Поліссі 
у вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).

Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 237. Подано віршем № 86а із назвою 
«Голосіння за матір’ю» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фольклорними 
жанрами, ноти (с. 117–118) із назвою «Голосіння дочки по матері».

Після нотного запису — примітка Ф. Колесси: «Зауваження співачки: “Гето треба придума-
ти” (це значить — немає готового, традиційного тексту)» (с. 118). 

Після нотного запису — примітка Ф. Колесси: «Зауваження співачки: “Гето нє пісня ж, 
як до душі доходить, то прикладаются слова”. Ці слова доводять, що сам народ добре відрізняє 
імпровізацію похоронного плачу від сталої пісенної форми» (с. 119). У переліку виконавців Ф. Ко-
лесса про М. Чечуру подає такі відомості: «Жінка, біля 50 років, зубожіла, заклопотана» (с. 26).

Коментар Ф. Колесси про музичну форму голосінь: «Монотонне варіювання однієї 
музичної фрази достосовується до нерівноскладових віршів, сполучених у більші та менші групи; 
вільна рецитація не вкладається у музичні такти та не має періодичної ритмічної схеми, чим суттєво 
відрізняється від строфічної пісенної форми. Ця первічна речитативна форма, яку колись плекали 
професійні голосільниці, збереглась в українського та білоруського народів аж до сьогоднішнього 
часу. У степовій Україні ця форма досягла активного розвитку в епіко-історичних ліричних думах, 
які рецитуються професійними співаками у супроводі кобзи, тобто бандури, яких називають “коб-
зарями” або “бандуристами”.

У похоронних голосіннях музичні фрази, що відповідають віршам тексту, поєднані паракта-
тично. Особливої монотонії цим рецитаціям надає “опадання” на тоніку з ферматою в кінці кожної 
фрази. В думах же музичні фрази, що знаходяться в гіпотактичному співвідношенні, утворюють 
неправильні строфи-тиради, подібно, як у арабських макомах.

До українських похоронних голосінь та дум близькі речитативні мелодії кримських татар, 
румунські мелодії з вільною ритмікою — “hora lunga“» (с. 37).

Передрук:
Іваницький, с. 578–579. Подано із коментарем інформатора під назвою «Ой матко моя, по-

радко. Б» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».

606. Голосіння за матір’ю
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Ой матко ж моя, порадко!
Ой куда чого ж ти напроців лєта влєтаєш?
Ой чого ж ти напроців лєта ўцєкаєш?
А маточко, ластовочкі ўлєтають, 
А всякіє ж пташечкі ўлєтають, 
А ти ж, матко, куда ж ідзєш 
   напроців лєта? 
А маточко ж моя, зуорочко! 
А будуть же дзєці чорниє...
Да роскажи батькові, што йму робіці? 
Ониі ж будуть мєнє, матко, нє слухаці, 
Отказиваць, матко, як самі знацімуць. 
Людзі скажуць — сірота-пустота. 
Ой матко моя, порадко! 
Я ж буду, матко, ждаці, што 
   в госці іцімєш, 
Да покажи ж55, матко, ластовочкою,
Да покажи ж, матко, соловейком,
Да з которого боку глєдзєці.
Ой Господзі, Господзі вусокиій!

Нашто ж ти мою матку взяв?
Ой нашто ж ти, Господзі, сірот паробіў?
Ой Божухно, Божухно, високиій!
Як ти сіроціє сльози любіш...
Ой матко ж моя, зурочко!
Ой матко ж моя, порадко!
Ой заговори ж напроців мєнє.
Ой за што ж ти на мєнє загніваласа?
Што ж ти нє хоч, матко, 
  зо мною говоріці?
Да матко ж моя, зурочко!
Заснійса ж, матко, мнє у во снє.
Да розкажи ж, матко, за што 
  зо мною поговори!
Ой матко ж моя, порадко!
Ой всє же з мєнє смєютса,
Хто мєнє варт, а хто нє варт,
Хто мєнє годний, і не годний.
Хто мого сліду не варт, 
  то то мєнє пєрєсмєє...

55 
Можливо, «покажись». – Прим. С. Грици.

Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Корж Хведосі (Теодозії), 1903 р. н., у с. Хоростів на Поліссі 
у вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).

Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 237–238. Подано віршем № 86b/a із назвою 
«Голосіння за матір’ю» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фольклорними 
жанрами, є ноти (с. 119) із назвою «Голосіння дочки за матір’ю».

Після нотного запису — примітка Ф. Колесси: «Зауваження співачки: “Гето нє пісня ж, 
як до душі доходить, то прикладаются слова”. Ці слова доводять, що сам народ добре відрізняє 
імпровізацію похоронного плачу від сталої пісенної форми» (с. 119). У переліку виконавців Ф. Ко-
лесса про Хв. Корж подає такі відомості: «Розведена з чоловіком, 29 років, струнка, енергійна, добре 
танцює, дуже впевнено співає, не роблячи помилок у довших текстах, які вміє диктувати навіть без 
мелодій» (с. 26).

Передрук:
Іваницький, с. 576–577. Подано із коментарем інформатора під назвою «Ой матко моя, 

порадко. А» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації». 
«Наспів же є організатором, формотворчою оболонкою голосіння і підсилювачем словесного 
змісту» (Іваницький, с. 578).

607. Голосіння за сином
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 Ой синок, синок!
 Чому ж ти лежиіш?
 Да чому ж ти нє говориш?
 Да чому ти мєнє нєчого не кагеш?
 Да куди, синок, у свати іці?
 Да по которого, синок, дзяцька іці?
 Да которого, синок, дзяцька за старосту саджаці?
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 [Да которого, синок, дзяцька за дружка саджаці?]56 
 Да которую сестру за сваху саджаці?
 Йа которую за большую,
 А которую за меньшую?
 Ой синок, синок!
 Да которого дзяцькова сина за брата саджаці?
 Да которого дзяцькова сина за дружка саджаці?
 Ой синок, синок!
 Ой люцкіе хлопчикі йідунь на вєсільє, 
 А мого синочка не відно, 
 А мого синочка не чутно... 
 Ой синок, синок! 
 А куди йці тобє по жунку?
 Ув якоє сєло?
 Ци синок каге — в Пужичи?
 Ци синок каге — в Чолонєц?
 Ци синок каге — в своюм селі браці?
 Ой синок, синок!
 Да мо’, кагеш — ў Гоцку?
 Ой синок, синок!
 Мо’ пуйдзєш, мой синок, на ігрище, 
 То я пойду мого синочка познаваць, 
 Бо муй синок гуляє, 
 Муй синочок попєруску куриць, 
 Муй синочок з дзівкою стоїць.
Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Корж Хведосі (Теодозії), 1903 р. н., у с. Хоростів на Поліссі 

у вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).
Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 238–239. Подано віршем № 86b/β із назвою 

«Голосіння за сином» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фольклорними 
жанрами.

У переліку виконавців Ф. Колесса про Хв. Корж подає такі відомості: «Розведена з чоловіком, 
29 років, струнка, енергійна, добре танцює, дуже впевнено співає, не роблячи помилок у довших 
текстах, які вміє диктувати навіть без мелодій» (с. 26).

608. Голосіння за донькою
 Ой дочечко, дочечко!
 С ким же ти нас кидаєш?
 Аткуль же ти, дочечко, ко мнє ў гості йцімеш?
 Циі ти, донєчко, іс поля,
 Циі ти, донєчко, с покоса?
 Ой дочечко, дочечко!
 Да хата вєлікая,
 Ой хто ж будзє по юй ходзіці?

56 
Реконструйовано за К. Мошинським. – Прим. С. Грици.
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 Ой дочечко, дочечко!
 С ким же ж свої дзецячкі дзєткі кідаєш?
 Оні ж будуть, дочечко, чорниє,
 Оні ж будуть, дочечко, тюмниє.
 Да людзкіе жоночкі йцімуць з ягод,
 Оні ж, донько, будуть завідоваць.
 Ой дочечко, дочечко!
 Хто ж їм будзє кросна ткаць?
 Хто ж їм будзє обєд варіць?
 Хто ж їм будзє сорочку праць?
 Хто ж їм будзє дагадиваць?
 Да просиі, дочечко, чужих жоночок,
 Нехай ониі їх приучаюць.
 Нехай ониі ім і загадиваюць.
 Нєхай оніі не збиуткують,
 Бо ониі ж сіроти, у ніх же нєма нідзе нікого.
 То їх же куждий іцімє да гребцімє [відпихатиме],
 Да просі ж, дочечко, чужих жоночок,
 Хотя би їм скориночку хлєба подкінулі.
 Они ж будуть ў вучи глєдзець...
 Ой дочечко, дочечко!
 Да позаросталі всі сцежечкі,
 Позапливалиі слєдочкі...
Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Мороз Парасі (Параскевії), 1903 р. н., у с. Хоростів на 

Поліссі у вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).
Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 239–240. Подано віршем № 86b/γ із назвою 

«Голосіння за дочкою заміжньою» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними 
фольклорними жанрами.

У переліку виконавців Ф. Колесса про П. Мороз подає такі відомості: «Не живе з чоловіком 
і це, здається, об’єднувало її з попередньою співачкою [Корж Теодозією]: співали завжди разом, 
взаємно допомагаючи одна одній» (с. 26).

Після тексту — примітка Ф. Колесси: «Зауваження співачки: “Гето нє пісня ж, што понімаєш 
єє, а гето як до душі доходзіць, то прикладаєш гети слова”». Інша примітка С. Грици: «Без мелодії. 
Може, була мелодія списана з валка (Прим. автора олівцем при чернетці тексту)» (с. 240).

609. Голосіння батька за сином
Устань, муй колосочоєк, нє лєжі!
Людськіє хлопчики гуляюць,
Ой устань же, дзіцєтко ти ж моє!
Устань же, муй голубчик,
Ти так загнівавса та нє говориш?
Дзєцятко...

Ой дзіцятко ж моє ти роднеє!
Дзіцятко ж наше ти міленькеє,
Ой да куди ж ти забираєшся? 
Гостік наш дальокий, 
Гостік наш глибокій!

Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Левковича Олексія, 1865 р. н., у с. Пужичі на Поліссі у 
вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).
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Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 240–241. Подано віршем № 87 із назвою 
«Голосіння батька за сином» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фоль-
клорними жанрами. Ноти — на с. 119–120.

У переліку виконавців Ф. Колесса про О. Левковича подає такі відомості: «Дуже симпа-
тичний дід, що відзначається інтелігентністю, доброю пам’яттю, співає залюбки, має обширний 
пісенний репертуар, грає на сопілці; з Пужич ніколи далеко не виїздив» (с. 26).

Після нотного тексту — примітка Ф. Колесси: «Зауваження співака: “Пєсня (мелодія) 
поється одна, — а тая плаче гетак, тая гетак, тая приказиває так, тая так, — як надумаєтса; з велико-
го жалю нє можна прідумаць”» (с. 120).

610. Голосіння батька за сином
Устань, синочоек, не лєжі!
Устань, устань, синочок, поговори! 
За што ж ти на нас загнівавса?
За што ж ти на нас засєрдзівса? 
Будуть же пташкі із поврею* вулєтаць, 
То ми будом же синочка вуглєдаць. 
Ци ти вулєціш із журавлями? 
Ци ти вулєціш із гоалубамиі? 
Ци ти ж вулєціш із ластовками?
Ой да нє побачим муи свого синочка... 
Да куда ж ти так забіраєшса? 
Да з нами нє розпращаєшса? 
Гостічок же ти наш дальокій, 
Гостічок же ти наш глубокій**. 
Ой да дзіцятко ти наше мілєньке!
Да синок же ти мой роудненькій! 
Ой устань, устань, синочок, 

Ой устань, устань, моуй колосочок! 
Да людськіє синочкі посєялі, 
А твуой бацюхно негожий***, 
А нєкому ж у нас посєяці. 
А як же я буду, гоурка сірота? 
Гдзє вуйду, то синка нє будзє... 
Нігдзє ж цєбє я уже нє побачу,
Нігдзє ж цєбє вге нє вуиглєджу,
Нігдзє ж твого голоску нє почую.
А ти ж гдзє ідзєш, то поєш,
Да я ж твого голоска познаю.
А цєпєр уже нігдзє нє почую.
Людскіє хлопчики будуць пєць,
То я думаціму — мой там синочок,
То я думаціму — мой там гоалубчик,
То я бегціму свого синочка познаваць, —
А ж мого синочка нігдзє нє будзє!

* Вирію, вирій.

** «Што в землю ідзе».
*** «Нездорови».

Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Левковича Олексія, 1865 р. н., у с. Пужичі на Поліссі у 
вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).

Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 241–242. Подано віршем № 87a із назвою 
«Голосіння батька за сином» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фоль-
клорними жанрами. 

611. Голосіння за матір’ю

Огой Ой маточко ж моя родзімая, 
Огой маточко ж моя вірная! 
А ти ж мєнє не навчила і прасці,
А ти ж мєнє не навчила і ткаці, 
А ти ж мєнє не догодувала... 

А я ж у цєбе нєдорослая, 
А я ж у цєбє нєдогодованая, 
А я ж нє вмію нічого робіці! 
А людськіє дзєвочкі з мацєрямі, 
А дзє ж я мацеру ізнайду? 
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Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Левковича Олексія, 1865 р. н., у с. Пужичі на Поліссі у 
вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).

Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 242. Подано віршем № 87β із назвою 
«Голосіння дочки за матір’ю» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фоль-
клорними жанрами.

612. Голосіння за дитиною
 Ой дзіцятко моє ти, квєточко,
 Ой дзіцятко моє ти, пташечко!
 Ой лєціш ти у поврей од мене...
 А хто ж тобі, дзєцятко, там цицкі дасть?
 А хто ж тобі, дзєцятко, там молочка дасть?
 А хто ж тобі, дзєцятко, там каші навариць?
 А хто ж цєбє пошкодує?
 Дзіцятко ж ти моє дальоке,
 Дзіцятко ж ти моє глибоке!
 Колі ж я цєбє побачу?
 Колі ж я цєбє почую?
Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Левковича Олексія, 1865 р. н., у с. Пужичі на Поліссі у 

вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).
Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 243. Подано віршем № 87γ із назвою 

«Голосіння матері за маленькою дитиною» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музич-
ними фольклорними жанрами.

613. Голосіння за дитиною
 Ой бацюхну ж муй, рудний муй!
 Ти ж лежиш, чому ж ти не просіш дзядзька мого,
 Штоб юн мєнє хоч трейцього дзєньочка поглєдзєл?
 Бо ж я осталася гуркая сірота,
 На білом свєці у мні ж нікого німа...
 Матку свою я похоавала,
 Тєпер же я хаваю цєбє, бацюхно...
 Остаюсь же я на свєцє гуркая сірота.
 З мєнє ж будуць всякіє глумітса,
 З мєнє ж всякій посмєєтса.

А дзє ж я мацєру побачу?
Огой, маточко моя, пташечко, 
   (жалко робиться)
Да маточко моя вірная!
Розкажи ж, што мнє робіці,
Розкажи, матко, што мнє почаці?
Што ж ти на мєнє загніваласа?
Што ж ти на мєнє зазловаласа?

Ци ж я цєбє нє слухала?
Што ж ти мною загадувала, —
То я цєбє нє отказивала.
Хто ж цєпєр мною загадає?
Хто ж цєпєр мєнє побудзіць ранєнько?
А я ж сама ще нє встану.
Да маточко ж моя, пташечко,
Да маточко ж моя, красочко!
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 А колі ж ти прийдзєш, бацюхно, ко мнє?
 А колі ж мнє, бацюхно, замуж оддаси?
 А мєнє ж, бацюхно, сіроціни, ніхто нє вузьме замуж.
Зап. Ф. Колесса і К. Мошинський від Левковича Олексія, 1865 р. н., у с. Пужичі на Поліссі у 

вересні 1932 р. (нині Мінська обл., Білорусь, межує із Брестською обл.).
Перша публікація: Колесса — Мошинський, с. 243. Подано віршем № 87δ із назвою 

«Голосіння дочки за батьком» у розділі «Похоронні голосіння» разом з іншими музичними фоль-
клорними жанрами.

Запис Михайла Гайдая, 1944 р.

614. Голосіння за сином

 Ой сину мій любий,
 Моя ти дитино єдиная!
 Нащо ти мене покинув з маленькими дітоньками?
 Ой лежиш ти в полі порубаний,
 Німецькими кулями простріляний…
Зап. М. Гайдай від бабусі Федори Архипівни Забарило, 1867 р.н., у с. Яблунька Київського р-ну 

(нині — у території м. Буча Київської обл.) 5 лютого 1944 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 12, арк. 5. Текст під нотами. Подано разом з іншими фольклорними 

жанрами під назвою «Ой сину мій любий (Народне голосіння)». Коментар записувача: «За плачем 
голосіння не скінчила» (арк. 5).

Запис А. Федорини на Рівненщині, 1959 р.

615. Голосіння за донькою (живе виконання)
  Доню моя, доню моя,
  Нащо ж ти мене покидаєш,
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  Я ж тебе доглядала,
  Я ж тебе ожидала в поміч,
  А ти мене навіки покидаєш.
  Ти тільки що почала розцвітати,
  Ти ж ставала, як рожа червона,
  І довго ти не цвіла, а скоро зів’яла.
  Донечко моя, доню,
  Лучше була б ти мене послала у це самостійне життя,
  Ніж я мала тебе сюди відвезти.
  Я ж думала, що ти будеш така наряджена за столом, а ти усіх покидаєш.
 Мати нахиляється над могилою, і сльози заливають її. Вона плаче:
  Доню моя, доню моя, доню одинока!
  Як жи я сама буду, доживати віку.
  Доню моя, доню моя, рожа червоная,
  Нащо ж ти мене покидаєш така молодая?
 Зап. Федорина А., учениця Івана Гурина від Фурманець Анни, 80 років, у с. Птича Вербського 

р-ну Ровенської обл. (нині цей район приєднано до Дубенського р-ну Рівненської обл.) у лютому 1959 р. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1253, арк. 56–56 зв. Текст має назву «Голосіння за дочкою». Подано в 

рядок, після невеликої розвідки І. Гурина «Голосіння як побутове явище», підготовленої 15 березня 
1959 р., разом з іншими голосіннями, записаними учнями Івана Гурина. 

Це ж голосіння, записане віршем, подане в ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 278, арк. 71 зв.–72. Тут 
подано такий паспорт: с. Птича Дубнівського р-ну Ровенської обл. Фурманець Анна — 80-річна, 
5 лютого 1959 р. Відмінності у тексті: І давно (8 рядок); тебе людям відвезти (11 рядок); Як жи ш я 
(14 рядок). Вік інформатора і дату запису в паспорті дописано рукою І. Гурина.

Студентський запис, 1966 р. 
616. Голосіння за матір’ю
 Моя мамочка, моя родная, дорогая,
 Да на что ж ты меня оставила несчастною сиротою?
 Сироту никто не жалеет,
 Никто не любит,
 Никому она не нужна.
 На чужой сторонке
 Солнышко не греет,
 А без родной мамочки
 Никто не жалеет.
Зап. студенти І курсу Київського державного ун-ту ім. Т. Шевченка філологічного факультету 

російського відділення Коваленко Г., Сеник О., Гаврилюк Г. від Геращенко Олени Федорівни, 1905 р.н., у 
с. Товстодубове Орловського р-ну  (нині Глухівський р-н) Сумської обл. 1966 р.

ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 484, арк. 244. Текст має назву «Плач» і поданий разом з іншими фоль-
клорними жанрами. Записаний віршем. Текст, можливо, був перекладений студентами російського 
відділення.
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Записи Валентина Дубравіна на Північній 
і Центральній Сумщині, 1963–1981 р.

617. Голосіння за чоловіком

 Хазяїну мій дорогий же,
 Та хазяїнку мій золотий.
 Та на кого ж ти мене і бросив,
 Та кому ж ти мене поручив,
 Та хазяїнку мій, та Савочко ти мій?
 Та й забери ж ти мене з собою,
 Та хазяїн ти мій дорогий же,
 Та хазяїн ти ж мій золотий.
Зап. Дубравін В. від Бойко Параски Гуріївни, 1877 р.н., у с. Ульянівка Білопільського р-ну 

Сумської обл. у 1963 р. 
Перша публікація: Дубравін, с. 394. Подано віршем, разом з іншими голосіннями у розділі 

«Туги» під назвою «Туга за хазяїном (А)».
Про голосильну традицію подано інформацію в передмові до видання. Валентин Дубравін 

стисло характеризує мотиви голосінь, зводячи їх до основного — «тяжка скорбота рідних за по-
мерлим». «Записані нами туги невеликі за кількістю поетичних рядків. Проте вони зберегли стійку 
канонізовану композицію (звернення-оклики до померлого, мотиви докори, скарги, очікування 
небіжчика в гості тощо), а також речитативно-імпровізаційний тип виголошення тексту». 
Найважливіше у виникненні тексту — індивідуальна творчість голосильниці. «Туги даного регіону 
позначені стильовою єдністю. Це зразки напруженої, експресивної мелодекламації, що втілюють 
цілу гаму людських почуттів і душевних хвилювань, які дають вихід справжньому горю. /…/ У наш 
час туги поступово зникають з авансцени музичного побуту, бо залишилося досить вузьке коло лю-
дей, що їх пам’ятає. Якщо в середині 1960-х років XX ст. можна було записати на Сумщині десятки 
голосінь (нам довелося чути цілий “хор” голосильниць під час поховання в одному із сіл області), 
то в подальшому — поодинокі» (Дубравін, с. 20–21).
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618. Оказіональне голосіння за життям
 Та як мені про ясенка свого й казать...
 Та не раз було босі й голі зоставалися мої діточки малесенькі.
 Та як я їх кохала, та як я їх годувала.
 Та як я їх у дитсадик не носила, жалько же було.
 Та як я їх на роботу носила в чувалах за плечима.
 А тепер же вони мене покидали.
 Та діточок моїх молодісіньких забрали,
 А мене, старісіньку, й покинули.
 Хто поможе в хаточці?
 Та куди я не повернуся,
 В який уголочок не гляну —
 Та синочка не найду.
 Та я ж до нього не обізвуся,
 Та я його й не прикличу,
 Та один-одиношенький у тому світі.
Зап. Дубравін В. від Марченко Наталії Федорівни, 1914 р.н., у с. Товста Білопільського р-ну 

Сумської обл. у 1965 р. 
Перша публікація: Дубравін, с. 425–426. Подано віршем, з нотами, разом з іншими 

голосіннями у розділі «Туги» під назвою «Туга про своє життя».

619. Голосіння за батьком
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 Та мій батенько, мій ріднісінький,
 Та мій батенько золотий.
 Та на кого ж ти, батеньку, так і розгнівався,
 Що ти так і запечалився?
 Та на кого ти так і розсердивсь,
 Ой батеньку рідненький,
 Ой батеньку дорогенький?
 Та мій батенько, та мій ріднісінький,
 Та мій батенько, мій дорогісінький.
 Та на кого ж ти, батеньку, так і розгнівавсь?
 Та чого ж ти, батеньку, так і запечаливсь?
 Та чого ж ти так і зажуривсь?

Зап. Дубравін В. від Бувайло Фросини Григорівни, 1903 р.н., у с. Товста Білопільського р-ну 
Сумської обл. у 1965 р. 

Перша публікація: Дубравін, с. 383–384. Подано віршем, з нотами, разом з іншими 
голосіннями в розділі «Туги» під назвою «Туга за батьком (В)».

Про музичне виконання голосінь подано таку інформацію: «Хоча щодо внутрішнього роз-
витку музичної тканини голосінь, звукового контуру наспіву, динаміки речитування мелос сумсь-
ких туг рельєфно поділяється на два типи: 1) піднесена мелодекламація на верхньому тоні квінтового 
звукоряду з поступовим мелодизованим низхідним рухом до прими ладу і 2) чітка ритмізована 
речитація з відсутністю наспівних елементів, яка часто-густо не підлягає точній звуковисотній 
фіксації. Для підтвердження сказаного пошлемося на два зразки: “Туга за батьком (В)” — перший 
тип і “Туга за матір’ю” (“Кукування” — за місцевою термінологією) — другий» (Дубравін, с. 20–21). 
Отже, в першому типі йдеться саме про цей текст. Другий запис (див. нижче № 627) — 1981 року.

620. Голосіння за матір’ю
 Та моя матінка, моя й ріднісінька,
 Та моя матінка, моя й дорогісінька.
 Та чого ж ти, матінко, так і розгнівилася?
 Та на кого ж ти, матінко, так і розсердилася?
 Та моя й матіночко, моя й дорогісінька.
 Та моя й матінко, моя й старісінька.
Зап. Дубравін В. від Бувайло Фросини Григорівни, 1903 р.н., у с. Товста Білопільського р-ну 

Сумської обл. у 1965 р. 
Перша публікація: Дубравін, с. 376. Подано віршем, з нотами, разом з іншими голосіннями в 

розділі «Туги» під назвою «Туга за матір’ю (Г)». Модель звертання у тексті близька до наддніпрянської 
голосильної традиції.
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621. Голосіння за сином
 Та мій синочок, мій ріднісінький,
 Та мій синочок дорогий,
 Та моя й дитиночко, моє й голуб’яточко.
 Та чого ж ти, моє й дитятко,
 Так же рано мене покинуло?
 Та чого ж ти, моє дитяточко,
 Так і зажурилося?
 Та моє й дитятко, моє й ріднісіньке.
Зап. Дубравін В. від Бувайло Фросини Григорівни, 1903 р.н., у с. Товста Білопільського р-ну 

Сумської обл. у 1965 р. 
Перша публікація: Дубравін, с. 407. Подано віршем, з нотами, разом з іншими голосіннями в 

розділі «Туги» під назвою «Туга за сином (Б)». Модель звертання у тексті близька до наддніпрянської 
голосильної традиції. Після тексту упорядник подає репліку голосильниці: «“Я й плачу”, — гово-
рить виконавиця, завершуючи тугу».

622. Голосіння за чоловіком
 Та мій хазяїну, мій рідненький.
 Та мій хазяїну, мій вірненький.
 Та нащо ж ти, хазяїну, мене й покинув?
 Та нащо ж ти мене й осиротив?
 Та на кого ж ти, хазяїну, мене й покинув?
 Та на кого ж ти так і розгнівався?
 Та чи ти на своїх діточок ріднесеньких,
 Та чи ти на мене нещасну?
 Та коли ж, хазяїну, я тебе дождуся?
 Та відкіля ж мені тебе й дожидати,
 Та відкіля мені тебе виглядати?
 Та коли ж ти, хазяїну, до мене й прийдеш?
Зап. Дубравін В. від Бувайло Фросини Григорівни, 1903 р.н., у с. Товста Білопільського р-ну 

Сумської обл. у 1965 р. 
Перша публікація: Дубравін, с. 398–399. Подано віршем, з нотами, разом з іншими 

голосіннями в розділі «Туги» під назвою «Туга за хазяїном (Г)». 

623. Голосіння за батьком
 Таточко мій, соловеєчко.
 Та куди ж ти від мене тікаєш?
 Та нащо ти мене оставляєш?
 Та де ж мені тебе шукати,
 В кого мені тебе питати?
 Да якби я знала, де тії лавочки,
 Де продаються ріднії таточки,
 Та я б свою жисточку рішила,
 Собі рідного таточку купила.
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Зап. Дубравін В. від Зюзько Пелагеї Василівни, 1890 р.н., у смт Дружба Ямпільського р-ну 
Сумської обл. у 1964 р. 

Перша публікація: Дубравін, с. 384. Подано віршем, з нотами, разом з іншими голосіннями 
в розділі «Туги» під назвою «Туга за батьком (Г)». Мотив «пошук крамарів» споріднює текст із 
наддніпрянською голосильною традицією.

624. Голосіння за братами
Браточки мої, соколочки,
Браточки мої, лебедочки!
Та куди ж ви од мене улітаєте,
Та куди ж ви од мене утікаєте,
На кого ж мене саму оставляєте?
А де мені вас шукати,

А кого ж мені тепер питати?
Та вийду я на вулицю,
Там стоять же та дубочки,
Я думаю, що мої браточки.
Я до них головочку прихилю
І всю правдочку їм розкажу.

Зап. Дубравін В. від Зюзько Пелагеї Василівни, 1890 р.н., у смт Дружба Ямпільського р-ну 
Сумської обл. у 1964 р. 

Перша публікація: Дубравін, с. 418–419. Подано віршем, з нотами, разом з іншими 
голосіннями в розділі «Туги» під назвою «Туга за братами (А)». 

625. Голосіння за сестрою
Сестрице моя дорогая,
Сестрице моя золотая.
Куди ти од мене утікаєш,
Куди ти од мене улітаєш?
А де ж мені тебе шукати,

У кого мені тебе питать?
Та вийду ж я на вулицю,
Та стану я, подивлюся:
Та всі дівочки тут гуляють,
Моєї сестриці тут немає.
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Зап. Дубравін В. від Зюзько Пелагеї Василівни, 1890 р.н., у смт Дружба Ямпільського р-ну 
Сумської обл. у 1964 р. 

Перша публікація: Дубравін, с. 417–418. Подано віршем, з нотами, разом з іншими 
голосіннями у розділі «Туги» під назвою «Туга за сестрою (Б)». 

626. Голосіння за чоловіком
 Ти, хазяїну мій молодюсінький,
 Хазяїну мій дорогусінький. І... (схлипує)
 І на кого ж ти мене оставляєш,
 На кого ж ти мене приручаєш? І... (схлипує)
 Та в мене ні синочка,
 Та в мене ні донечки.
 Та мене нікому й доглядать. І... (схлипує)
 Ти, хазяїну мій дорогусінький,
 Ти, хазяїну мій молодюсінький.
Зап. Дубравін В. від Лучко Одарки Іллівни, 1902 р.н., у с. Бочечки Конотопського р-ну Сумської 

обл. у 1964 р. 
Перша публікація: Дубравін, с. 386. Подано віршем, з нотами, разом з іншими голосіннями 

в розділі «Туги» під назвою «Туга за чоловіком (А)». 

627. Голосіння за матір’ю

Та вийду ж я у садочок,
Та там стоїть вербиця,
Я думаю, що то моя сестриця.

Головочку до неї притулю
Та все горечко своє розкажу.

Ой мамочка моя Коновна.
Аби ти встала да побачила,
Як твої внучки вже поросли
І внуки повиростали.
Ой мамочка моя родна,
Ой мамочка моя дорогая,
Ой мамочка моя золотая.
А в тебе ж уже правнучки поросли,
А в тебе ж і внучечки достойніє.
Аби ти, моя мамочка, побачила

На свого внучка, на Василя...
Як ти його жалєла да кохала.
А він все казав: «Баба, качай,
Я буду засипать».
А він і ясинок перерос,
Наше любе дєрєвцо,
І взяв його цвєт,
І достойний, і хороший.
Мамочка моя Коновна,
Мамочка наша хороша.

Зап. Дубравін В. від Дегтярьової Лідії Данилівни, 1924 р.н., у с. Глазове Шосткинського р-ну 
Сумської обл. у 1981 р. 

Перша публікація: Дубравін, с. 377–378. Подано віршем, з нотами, разом з іншими 
голосіннями у розділі «Туги» під назвою «Туга за матір’ю («Кукування») (Д)». До назви «Кукування» 
примітка В. Дубравіна: «Як пояснила співачка, так називають туги в їхній місцевості» (Дубравін, с. 377). 
Така народна назва не випадкова: див., зокрема, детальніше: Разумовская Е. Н. Плач с “кукушкой”. 
Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья (по материалам экспеди-
ций 1971–1981 гг.). // Славянский и балканский фольклор: этногенетическая общность и типоло-
гические параллели. — М., 1984. — С. 160–178.

Про музичне виконання див. коментар до № 353.
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Студентський запис на Волині, 1970 р.

628. Голосіння за донькою
 Нашо ж ти мені такої смутності наробила,
 Звідки ж я тебе буду виглядати,
 І на кого ти мене покидаєш?
 З ким же я буду вечеряти,
 А хто ж мені буде помагати.
 Ой моя дитино!
 Куди ж ти йдеш — 
 У сиру земельку навік спочивати.
 Ой лучче була б ти жива,
 Ходила б, робила молода,
 І на твоєму весіллі, доню, погуляла б я, внуків дожидала б,
 Ніж я маю тобі, доню, такий коровай давати.
 Краще було б тобі, доню, світу не видати.
Зап. Петровська, Стахова, Михальчук, Дзядушек, Покальчук від Нечипорук Ганни Федорівни, 

1890 р.н., 13 липня 1970 р. у Волинській обл.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1399, арк. 35. Текст має назву «Голосіння», поданий разом з іншими 

фольклорними жанрами; записаний віршем.

Запис Валентини Ковальської, 1980-ті рр.
629. Голосіння за братом
 Ой братіку мій рідненький!
 Ой братіку мій дорогенький!
 Та куди ж ти ранісінько собрався,
 Да на кого ж ти нас, братіку, покидаєш,
 Да откуда тебе, братіку, виглядати:
 Ой чи з гаю, чи із броду, чи з далекого краю?
 Ой братіку мій ріднесенький!
 Да прилітай до нас в гостоньки,
 Да прилітай порадоньку давати…
 Ой чом ти, братічок, так далеко,
 Та в великому далекому краї,
 Да гуркотіли таночки, де бігли всі, де гранати летіли,
 А ти, мій братічок, у танці сидів,
 Та тебе ж, мій братічок, полум’я хватало,
 Та тебе ж, мій братічок, ніхто не спасав,
 А ти в воздух злітав да разом із снарядами й танками.
 А тебе ж, мій братічок, в попелець вітер розніс.
 Ой братіку мій ріднесенький!
 Ой братіку мій дорогесенький!
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 А ти голівоньку поклав,
 А нам свободоньку давав.
 А ти голівоньку поклав, щоб нам гарно жилося.
 А ви, рідненькі та дорогі мої, та дорогенькі брати,
 Да голівоньки за нас полягли…
Зап. Валентина Ковальська на Київщині у 1980-х рр.
ІМФЕ ф. 14-2, од. зб. 472, арк. 583. Подано віршем, № 487 у розділі «Соціально-побутові 

голосіння».

Записи Олексія Ошуркевича на Волині, 1971 р., 1983 р.

630. Голосіння за сином
Олексію, мій синочку,
Де ж ти подівся?
Ти зо мною прощатися й не схотів.
Ти думав, що ти приїдеш.
Що ти мене застанеш,
А я тебе й не побачила.
Которий вже рочок,
Як приїхав батько й до тебе.
Ой що ж ти батькові й говорив?
Ой вже ж ти подумав,
Що тобі вдома було б лучшій,

А ти там пошов в дорогу...
Ой мій синочку,
Ой мій голубчику,
Ой мій хороший!
Де ж я тебе й побачу?
Ой я й не знаю, де твоя могила...
Ой мій синочку Олексійку!
Як приїхав Міша до тебе,
То в нас народилася дочка,
Тобі була б сестричкою...

 

Зап. О. Ф. Ошуркевич від Приймачук Оксені Бенедиктівни, 1906 р. н., у с. Ратне Ратнівського 
р-ну Волинської обл. у 1971 р.

ІМФЕ ф. 14-2, од. зб. 472, арк. 579. Подано віршем, № 484 у розділі «Соціально-побутові 
голосіння».

631. Голосіння за матір’ю
 Ой моя матінко,
 Ой моя ріднейка,
 Ой моя любейка!
 Ой вже ти підеш,
 Ой вже ти не будеш.
 Так твої ручки робили,
 А ножки ходили.
 Як ти нас пожаліла,
 Хто ж нас буде жаліти?..
Зап. О. Ф. Ошуркевич від Дишко Ксенії Феодосіївни, 1918 р. н., у с. Ветли Любешівського р-ну 

Волинської обл. у 1983 р.
ІМФЕ ф. 14-2, од. зб. 472, арк. 355. Подано віршем, № 260 у розділі «За матір’ю».
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Записи експедицій Інституту слов’янознавства, 1980–1984 рр.
Записи Світлани Толстої з Полісся, 1980 р.

632. Голосіння за матір’ю
 Ох, мáмка мая’       рóдна,
 Да кали’    сь ты да нас при’    дешь,
 Да аткýль нам тебé виглядáти,
 Да шо ты нам искáжэшь,
 Як ты там пражывáешь...
  Да як пýсцица, да як, Гóспади, стрáшка.
Зап. С. М. Толстая у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1980 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Пример причитания».

633. Голосіння за дитиною
 Чужы’                    е ж дéтки бýдуть и карóўки гнать, таки’    х гадуóў, и ўсé,
 А як жэ я тебé, мая’       дóнечка, бýду дажыдáть;
 Ты ужэ’   менé не при’    дешь, ничóа не памóжэшь.
  О це все такéе.
Зап. С. М. Толстая у с. Плехів Чернігівського р-ну Чернігівської обл. у 1980 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Пример голошения по ребенку».

Метафоричні форми голосінь в оказіональних обрядах

634. Голосіння за тарганом
Кадá стари’  к [месяц] кончится, тада схóдние дни, ў пастóл жука, таракана 

или клопа клади, за парóг вязи’    и причи’   туй “Ой-ой-ой-йой” и вси сóйдуть.
Зап. С. П. Бушкевич у с. Мощенка Городнянського р-ну Чернігівської обл. у 1980 р.
ПА. Детально про цей оказіональний обряд див.: Толстой Н. И., Толстая С. М. Заметки по сла-

вянскому язычеству. 1. Вызывание дождя у колодца // Русский фольклор. 1981. — Т. ХХІ. — С. 87–98; 
Толстая С. М. Похороны как вторичная ритуальная форма // Балто-славянские этнокультурные и 
археологические древности. Погребальный обряд. — М., 1985. — С. 79–81.

635. Голосіння за раком
Колы’сь, то ди’ты, як зло’вымо тоо’ ра’ка, то мы беэмо’ ёо’ хоро’нымо, могы’лку 

ро’бымо, хреста’ ста’вляем ему’ и спыва’емо ёму’ пэсни’:
 Ой пэчóны рáчэ,
 По колóди скáчэ.
 Пробы’                     в нóгу на ломáку,
 Да седя’     чы плáчэ.
Да погра’емо са’мы с тым ра’ком да и так хоронымо, як поко’йника. Мы так от 

по-дытя’чэ голо’сымо:
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 Наш рáчэньку, да наш бáтэньку,
 Да наш сокóлэньку,
 Да як мы тэбэ’ похорóнымо.
Да так пла’чымо, крычымо, як люды’ну, як пла’чут. Да и вэно’чки плэтэ’м, да и 

вэно’чка поло’жымо, и хрэ’стыка ему поста’вымо. Каза’лы, як закопа’етэ ра’ка, то пи’дэ 
дош, а як пу’ститэ на во’ду, то нэ бу’дэ дошчу’. Ка’уть, недо’бро ра’ка ўбыва’ть, то мы 
ёо’ зако’пувалы так, як люды’ну, так берэглы’ того’ ра’ка.

Зап. С. М. Толстая у с. Чудель Сарненського р-ну Рівненської обл. у 1980-х рр.
Перша публікація: Толстая С. М. Лягушка, уж и другие животные в обрядах вызывания и оста-

новки дождя // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском 
фоне. — М., 1986. — С. 23. Подано в рядок у контексті аналізу оказіональних обрядів викликання дощу.

Перший фрагмент наведеного тексту — це жартівлива пісня.
Скорочений варіант цього обряду було зафіксовано і в 1984 році.
Як нэмá́ дошчу́, шукá́лы ди́ты рáка и хоронят. И так зако́пуем, як мэртвецá́. Да ро́бимо крэстá́ с 

пá́лочок, дай вынчка накладэ́м на могы́лку, дай заво́дымо [причитаем, голосим]. Закопá́ем его́ и сьпэвá́емо хо́дым:
  Ой пэчо́ны рáчэ,
  По коло́ды ска́чэ.
  Пробы́в но́гу на коло́ду
  И седя́чы плáчэ.
 Голо́сымо, круго́м хо́дымо. Як нэмá дошчу́.

Зап. С. М. Толстая від Гафії Прокофівни Мелещук, 1925 р.н., у с. Чудель Сарненського р-ну 
Рівненської обл. у 1984 р.

ПА. Наведений фрагмент — це жартівлива пісня, яку, можливо, виконували як голосіння.

Записи Валентини Харитонової на Поліссі, 1981 р.

636. Голосіння за сестрою
А сестри’    чко гóлубкó,
А сестри’    чка зóлотéнька,
А мы, сестри’    чка, тýтака пьём-гуляём,
Да не знáем, шо ты, сестри’    чко, 
   на лáве лежи’    шь.
(Она умéрла — мы ж не знáли).
Да шó жэ ти, сестри’    чко, птáшэчку 
   не прислáла, 
Шóби нам она ўсе сказáла,
Шóби, сестри’    чко, шли пéшки до тебé,
Да тебé прóвéдали,
Да тебé побáчыли.
А не сéрдца, сéстричко,
Шо ми до тебé не пришли’    .
Бо, сестри’    чко, не мóно бы’                     ло ийти’    :
Би’    ла немéцка застáва,
Да ми боялись, шоб нас не поби’    ли.

А сестри’    чко гóлубкó,
А сестри’    чка ми’    ла,
Да не сéрца, гóлубкá,
А ми бýдом [...] летéти,
Да бýдом твои’     дéти зáбирáть.
Да ми ж твои’     дéточки никомý 
  не поки’    нем.
Бо Нáдьке два гóдики’    ,
Алёшику три мéсéци.
А ми ж их бýдом лесóм нести’    ,
Да бýдом их гледети’    ,
Да бýдом их ўоўчáти’    ,
Да шоб нам былá родня,
Да шоб йи’    м була пáмять, шо бáба е,
А не сéрца, гóлубкá,
А не сéрца, ми’    ленькá.
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Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по сестре, умершей в другой деревне».

637. Голосіння за матір’ю
А мáмко моя кветóчкý,
Мáмко моя зéзюлькá,
А мáмко моя ми’    лá,
Да мáмко, ўстáнь, голубка,
Да расскажы’                     минé шо,
Да шо минé рóбити’    .

Мáмочко, моя квéточкó,
Когó я бýду виглéдати’    ,
Да когó я бýду ожыдáти’    ,
Да хто минé бýдет порáдочок давáти’    ,
А с ким я бýду говóрити’    ?

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Поминальное причитание на второй день после похорон».

638. Голосіння за матір’ю
Як ўжэ ў яму спускáють, да кáжуть:
  А мáмко гóлубкá,
  А мáмко зéзюлькó,
  А передáй тáткó привéт,
  А пердáй сестри’    чкам привéт,
  Шоб на менé не сердилися...
  То ўжэ привéт йим передавáть.
Да и ўсе.
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание при спускании гроба в могилу».

639. Голосіння за матір’ю
 А мáмко, гóлубкó,
 Чы тэбé докýчливо тут булó,
 А чо ты, голýбко, нас ки’    даéшь,
 А чо ти, голýбко, от нас óтходишь.
 Чы ми тобé, мáмко, докýчыли’    ,
 Чы ми тобé шо зрóбили’    , 
 Шо ти на нас рассерди’    ласе.
 А мáмко, гóлубкó,
 А кудá ти йидéшь напроти’    ў и нé...
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание при входе на кладбище».

640. Голосіння за матір’ю
А Бóжэ мой кóханы’                    й,
А Бóжэ мой жолдáний,
А немá ўжэ мóей мáмочки,

Немá мóей ўжэ голýбки...
Як онá ўжэ’   умéрла.
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Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по матери сразу после ее смерти».

641. Голосіння за матір’ю
Мáмко гóлубкó,
Мáмко сóколкó,
А на когó ти нас поки’    нула,
А хто нас бýде глядéти,
А хто нас, мáмко, бýде розчéсывáть,

А хто нас бýде зáплетувáть.
Да проси’    , мамко, людéй, 
Шоб нас лю’ ди глядéли,
Шоб нас люди’     не цурáлись.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем. Перед голосінням уміщено таку супровідну інформацію: «А я як до 

дéда пришлá, дак говорю’ : “Дéдо, я знáю, як вáшу мáтерю ховáли”. А он кáжэ: “Як ти знáешь?”» А 
я кажý: “У вас би’   ли воли’     ряби’    е, — это я емý расскáзываю, — як ужэ’   вáшу мáтерю в яму спускáли, 
то ве́льмо воли’     ногáми копáли, да реўли’     ве́льмо”. Так над моги’    лой реўли, так, як отó люди’    на ревé, 
так ти воли’     рéўли’     над ёгó мáтерию. Ну а потóм ужэ’    дóчки по мáтери голоси’    ли».

642. Голосіння за матір’ю
А мáмко гóлубкó,
А на когó ти нас поки’    нула,
А хто нас, мáмко, бýде шкодовáть.
А мáмко гóлубкó,
А хто нас бýдет до себé тули’    ти’    ,

А хто нас бýде глядéти,
А хто нас бýде розчэсывáть?
А ти ж, мáмко, нас пóмиешь,
А ти нас позáчэшы’                    шь,
А тепéрь ми крýгли си’    ротини’    ...

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем. Після голосіння уміщено таку інформацію: «Так ёгó [діда] ўжэ сёстри 

голоси’    ли по мáтери. Я ж билá мáла. Дóнечка, а воли’     таки’    е би’   ли ряби’     е у ёго, як спусти’   ли ёгó мáтеру 
ў яму, да як они’     стáли реўти’   , да, дóнечка, слёзы так, як стáли ведрóм з волóў ийти’   , то весь нарóд 
голоси’   л. Ну воли’      прямо до ями, постáвили ё, шоб ёгó мáтери з вóзу ўжэ ў яму, то вóли як стáли, 
голýбка, реўти’   , то таки’    е слёзы, як ўжэ дрáли э’  тих волóў».

643. Голосіння за сестрою
 А ты, сестри’    чка, не чýешь,
 А ты, сестри’    чка, не бáчышь,
 Как з тобóю лю’ ди прошшáютца.
 Ты ничó не знáешь,
 А тобé ж последний раз я,
 А ты ж ничó не чýешь.
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем. Після голосіння зазначено: «Причитают при прощании с телом».

644. Голосіння
... Да кудá ж ты уезжáешь,
Да кудá ж ты заховáисси?
А кудá ж ты уезжáешь. 

А тебе ж е [...]
А я тебя бóли не стрéту,
А я тебя бóли не побáчу...
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Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем. Після голосіння зазначено: «Причитают при заколачивании гроба».

645. Голосіння
 А ти ж никóго нэ чýешь,
 А ти ж ничóго не знáешь...
 А тебя ж скóро засы’                    плять,
 А тобé ж бýдэ вá-а-ажкó...
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем. Після голосіння зазначено: «При спуске в могилу». Про обрядову 

ситуацію голосіння подано таку інформацію: «Ну як ўжэ’    чолове́к умирáэ, то над ним родня сиди́т. 
А як немá родни́, то чужы́е лю’ ди. То он ужэ’    Богу дýшу отдаэ’  , да ему све́чку в рýки даю’ ть. От то он 
сконáэ, да ўжэ ёго́ уми́ють, да прибирáють, да лóжать на лáўку. Ну, я, наприме́р, помирáю, кóло 
мене́ сидя’    ть лю’ ди, моя родня’      сиди́ть: и они́ ужэ’     бáчуть, шо я ужэ́ дýшу отдаю’ , — дають в рýки 
све́чку, и ужэ’   тэ’  ю свечку держý и сконáю. Потóм берýть ужэ’    обмивáють, убирáють и лóжать ёгó, 
тогó чолови́ка. Ну ужэ’    родня’      плáчеть, поголóсять по нём. Потóм зрóбять грóба, да кладýть в гроб, 
да ужэ закóпивають, везýть на мóгилки».

646. Голосіння за матір’ю

А мáмко гóлубкó,
А мáмко зезю’ лькó,
А чогó ти, мáмко, на нас рассéрдиласе,
А идешь, мáмко, додóму.
Чи ми, мáмко, тобé вáшкие?
Чи ми, мáмко, тобé шо на тобé сказáли,
Да ти такá на нас обиженá.
А встань, мáмко, ўстань,
Да з нáми поговори’    ,
Да нам своé гóречко роскáжи,
Шоб ми знáли.
А ти ти, голýбко-мáмко не говори’    ш,
Да нам свогó горя не расказýешь.
А на когó ти, мáмко, нас поки’    нула?
Да проси’    , мáмко, людéй.
Да проси’    , мáмко, сóсéдов,
Шоб нас глядéли.
А мáмочко квéточко,
А мáмко зезю’ лечко,
А мáмочко роднá нашá.
Да бýде зезю’ лька ковáти,

А соловéйко бýдет шшэбетáть,
А ми бýдем дýмать, шо нáша 
  мáмка пришлá,
Да будé нас гукáти.
А мáмко гóлубкá,
Да ти нас погукáй,
Да нам совéти дай,
Да с нами попрошчáй.
Як нам, мáмочко, без тебя жи’    ти,
Да попрягáй нам с тогó свету,
Шоб нам, мáмко, добрéй булó,
А мáмочко гóлубко,
Чи тобé так докýчили,
Чи ми на тебя шо сказáли,
Шо ты нас, мáмко, не шкодýешь,
Да идéшь, мáмко, от нас.
Мáмочко гóлубкó, 
А яка твоя хáта невéсёла,
А яка твоя хáта тёмна,
Без дверéй, без окóн.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по матери».
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647. Голосіння за батьком
 А тáтко мой голýбчик,
 А тáтко мой соловéйко.
 А робóтник мой зóлоты’                     й.
 А те нóжки, шо нам на робóту ходи’    ли,
 А те рýчки, шо нам делó роби’    ли.
 А ти нас, тáтко гóдовáл,
 А ти нас, голýбчык, шкóдовáл.
 А коли’     ж ты до нас, тáтко, придéшь,
 А коли’     ми бýдем тебя выгледáти,
 Откýль ми тебé бýдем отпадáти...
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по отцу».

648. Голосіння за донькою
А дóнька моя гóлубкá,
А чи ти менé поки’    нулá,
А на когó ти менé ки’    нулá,

Голýбка моя кóханá.
А забери’     меня, дóнька, з сóбою’ ,
Шоб я тут не мучылáсь.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание матери по дочери».

649. Голосіння за сином
А сынóк мой кóлосóк,
А сынóк мой яворчы’                     к,
А сынóк моя квéточкá,
А ўстань, мой сы’                     ночéк,
Да побáчь, скóко людéй найшлó до тебé,
Да стань, сынóчек мой,
Да и посáдь за стол,
Да и чáствуй гостéй...
А сынóчек мой зóлотый,

А нехáй бы цэ лю’ ди зобрáлись,
Да тоби’     весéллé рóбили’    ,
Да нехáй бы они’     спéвали,
А сынóк мой золотéсенький,
А сынóк мой мéленький,
А хозяин мой зóлоты’                     й,
А цэ си’    е нóжки, шо хóдили’    ,
А цэ си’    е нóжки, шо минé дéло рóбили’    .

 
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание матери по холостому сыну».

650. Голосіння за братом
Брáтко мой сóловейкó,
Брáтко мой ми’    леньки’    й,
Брáтко мой золóтенький.
А шо ти, брáтко, рассéрдили,
Да встáнь, мой брáтичок,
Да з нáми погóвори,
Да нам ўсе рóскажи.

А ми ж до тебя приéхали,
Ти ж до нас не гóвори’    шь.
Да ўстань, мой брáтичóк,
Да побáчь, шо до тибé родни’       наéхалó,
А ти до нас не гóворишь.
Да ўстань, мой голýбчичóк,
Да ўстань, мой сокóличóк,
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Да посади’     нас за стол,
Да нас чáстуй,
Да нам перáскажи’   .
А ми ж кóло тебé сéдимó,
А ми кóло тебé говóримó, 
А ти до нас не отвечаéшь,
А се ци’    е рýчки, шо дéло рóбили,
А се ци’    е нóжечки, шо хóдили,
А соловéйко бýдет шчэбетáти,
А зезю’ лька бýдет ў садкý 
  на яблонце ковáти,
А ми ж бýдом дýмать, шо наш 
  брáтичок до нас идé,
Да нас гýкаэ.
А брáтко гóлубчи’   к,
А брáтко сóловейко,
А кудóй нам виглéдáти,

Да кудóю нам тебе угледáти,
Да скажы’     нам кудóю ти будеш 
   до нас идти’   .
А мы тобé бýдом стежечки’     прометáть,
А тобé дорóжки бýдом устилáти,
Шоб ти до нас, брáтичок, ишóл,
Да шоб твои нóжки не болéли’   ,
А голýбчик наш золотéнький,
А послéдня нам минýтка з тобóю.
А голýбчик наш кóхани’   й,
А соловéйко наш золóтий,
А красáвчик наш милы’                     й,
А чогó ж тобé ця хáта тиснá,
Шчо тобé зроби’   ли нóву.
Чи тобé, брáтко, не хотелось 
  на сём свете бы’                     ти,
Да пошóл в тéмноту.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Голошение по брату».

651. Голосіння за братом
А брáтко мой, гóлубчи’    к,
А брáтко мой, сóловейкó,
Да стань, мой брáтичóк,
Да ми до тебé поприезжáли ў гóсти,
Да ти, брáтко, стань да нас, цáстуй,
Да ти, брáтко, нас розпéтуй (2 раза)
Шо ти, брáтко, покинул 
  мáмку девянóсто год,
Да хто ж ей будé глядéти,
Да хто ей будé шкодовáти,
А ти ж, мой брáтко, посилóчки ей слал,
А ти и грóши ей слал,
А ти ей шкодовивáл.
А на когó ти, голýбчик, ей пóкинýл,
Да трэб, брáтко, шоб ти мамко ховал,
Шо ей девянóсто год,
А тепéрь, брáтко, мáмко тебé ховаé,
А ўстань, мой брателчóк,

Да ей посилочкó пошли’    ,
Да ей грошэ’  й пошли’    ,
Шо онá такá стáренькá, девянóсто год,
Она ж, брáтко, ви’     йде, да тебé виглéдаé,
Да питáе, чы от тибé подáрки, пи’   смо е.
А кáжэ: «Бáбко, нет болé пи’   сьмó».
А онá, брáтко, пи’   сма твои’    цолýэ,
Да за пáзухоё носи’   т,
Да не знáе, кудá егó з радостéй дети’   ,
А ти, сёдне, брáтко, на неё рассерди’   лся,
Да идешь, брáтко, ўжэ’   до свойгó 
    до дóму, 
А што жэ ти, брáтко, не захотéл 
  ў своёй дóме жы’   ти,
А ў своёй дóме сонечкó свéтит,
Да свéжий вóздушок,
А ти, брáтко, пойдéшь ў темни’   цу.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по брату. Причитает сестра в момент приезда 

на похороны».
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652. Голосіння за чоловіком
 А хозяин мой кóханий,
 А хозяин мой жóлдений,
 А ти ж, голýбчик, гóлову поклáл,
 Да менé, дéтки покинýл,
 А хто ж твои’    дéтки бýдет гóдовати’    ,
 А хто твои’    дéтки бýдет шкодовáть.
 Да шоб ти хотя, мой хозяин, помéр да ўдóма,
 Шоб я йишлá на твою’  мóгилкý,
 Да велá б свои’    х дéточóк,
 Да показáла, сказáла им, шо это наш тáтко тут ýмер, лежи’    ть,
 А они’    твоéй моги’    лки бáчить не бýдуть.
 Да хотя б ми твоегó следóчка побáчили,
 А то ми твóйго следóчка не побачы’   м,
 Да как я твóйго следóчка знáйшла,
 Да я б егó припóл взялá,
 Да я б егó до серцá тули’    ла,
 А голýбчик мой кóханий,
 А голýбчик мой золóтенький,
 А мóжэ, ти там мýчылся,
 Да проси’    л чо води’    ,
 Да тобé води’    никтó не дал...
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по мужу, погибшему на войне». Після 

голосіння зазначено умови виникнення тексту: «Запись в искусственной ситуации на специально 
заданную тему».

653. Голосіння за чоловіком
А Бóжэ мой кóханий,
А Бóжэ мой жóлдани’    й,
А шо я бýду роби’    ти тéперь,
Шо могó голубчикá уби’    ли.

А дéтки мои’     кóхание,
А когó ми бýдем ожи’    дáти,
А хто нас бýдет годовáть.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по мужу, убитому на фронте». 

654. Голосіння за чоловіком
 А голýбчик мой кóханий,
 А ти ўжэ идéшь.
 А шо я бýду рóбить з дéтками’    ,
 А хто минé их бýдет гóдовати’    .

 А Бóжэ мой кóханий,
 Откýль цэ гóре на нас ўзéлося,
 Голýбчык мой жолдани’   й.
Ужэ’   прошшаеца, як он идёт на фронт.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание при проводах мужа на фронт». Це, по суті, 

рекрутське голосіння.
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655. Голосіння за чоловіком
О Бóжэ мой, Бóжэ мой!
А чо ми таки’    е нешшáсние,
Шо цэ на нас такé гóре ви’    шкрабалóсь,
А голýбчик наш кóхани’    й,
А на когó ти дéтки ки’    даешь,
А як ми бýдом без тебя жи’    ти.
Шо дéтки будýт нáши рóстить,
Да не бýдут знать свогó таткá.

А Бóжэ мой, Бóжэ мой,
А яки’    е ми нешшáстние,
А чо ми таки’    е удали’    сь у Бóгá,
А шо Бог не дал, шоб нас пошкóдовал,
Да на серёдка менé остáвил.
Ох Бóжэ мой, ох Бóжэ мой,
Яки’    е ми нешшасние.

 
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание при проводах мужа на фронт». 

656. Голосіння за чоловіком
Ох, Бóжэ мой!
А голýбчик наш кóханыи’    ,
А ти ужó ўби’    тий,
А шо ж ми бýдем без тебя’       рóбити.
А хто нас бýдет гóдовати’    ,
Шо ти пакидáл такý семьý.

А Бóжэ мой, Бóжэ мой,
Яки’    е ми нешчáсни...
А яки’    е ми нешчáсние,
Яки’    е ми у Бóга несчасли’    виé.
А Бóжэ мой, Бóжэ мой!

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание при получении похоронки». 

657. Оказіональне голосіння через відхід збирача-фольклориста
 А Вáлечко моя, голýбочкá,
 А якá ти былá до менé добрá,
 А хто жэ до менé ходи’    ть, до менé говори’    ть,
 А ти, Вáлечко, до менé 
 Пи’    сьма менé пиши’    ,
 Да я ж тебé бýду до тебé обрашшáца, як роди’    телькá,
 А ти ж мне, Вáлько, як родня.
 И будý тобé пи’    сьмá писáти,
 И бýду тобé поси’    лочку слáти,
 За то, шо ти вéльмо добрá.
 Вот так бýду за тобой.
Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Голошение информанта при проводах собирателя».

658. Оказіональне голосіння через відхід збирача-фольклориста
       (повторний запис)

А Бóжэ, Вáлечко, Бóжэ,
Ти ужэ’   éдешь,
А ти жэ виезжáешь,
А якá ж ти дóбра,
А Вáлечко, а шли нам пи’    сьма,

А ми тобé бýдом поси’    лки слать,
А ми тобé ўсё
Вáлечко, Валечко,
А якá ж ти дóбра.
Ми бýдом за тобóй все плáкать.
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Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Голошение информанта по поводу отъезда собирателя».
Усі вище наведені голосіння записані від однієї особи, позначеної в Поліському архіві АНФ. 

З’ясувати імені інформатора не вдалося.

659. Голосіння за матір’ю
Мáмко гóлубкó,
А мáмко зéзюлькó,
А мáмко квéточкó.
Чи ми тóбе, мáмко, докýчыли,
Шо ти с нáми не гóворишь? 
Да встань, мáмочкó,
Да росскажи’      нам,
Да посовéтуй нам:
Як нам без тебé жи’    ти,
Шо нам без тебé рóбити’    .
А мáмочко гóлубкó,
Чы тобé ця хáта теснá,
Чы тобé ця хáта невесёлá,
Шо ты е, кидаéшь.
Чы ти, мáмочко, такá 
  у Бóга нешчасливá,
Чи ти, мáмочко, такá нешшáсненькá,
Шо тобé Бог забрáл,
Хай би ти, мáмко, шэ прóжилá,

А нехáй би ти, мáмко, з нáми 
   шэ погóворилá,
Да ўжэ’   ж, мáмко, твои’  
  стéжэчки позарóстают,
Да позарóстают твоé стéжэчки’    .
А мáмко гóлубкó,
Да кудóю нам тебé стрегáти,
Да де нам тобé дорóжэчке слáти,
Шоб ти до нас ишла,
Да тобé нóжки не бóлели’    .
А мáмко гóлубкó,
А мáмко сóколкó,
А ты кидáешь бéлий свет,
Да йи’   дешь в сырý землю’ .
Да на яблоньке будет соловéйко
    шчэбетáти, 
Да зезю’ лька будет кóвати,
А ми будем думать, шо наша мамка 
  до нас иде, да нас гукаэ’  .

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по матери».

660. Оказіональне голосіння через відхід збирача-фольклориста
А дóнька ж моя дорогáя,
А донькá ж моя золотáя,
А ти ж в вели’    ку дорóгу езжáешь.
А хочó мне писемцó пришли’    ,

Хочь мне отвéтик дай.
А шчасли’    ва ж тобé дорóжка,
Шоб ти вернýлáсь
Да до нас обернýлася.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Голошение информанта по поводу отъезда собирателя».

661. Голосіння за дитиною
А голýбчик мой кóхани’    й,
А як ти вибрáлся глубóко,
А як ти ви’    йдешь изтýле,
А як тобé вигледáти,
А де ж твоé двéри,
А де ж твое óкенца?
Откýля ти ви’    берешся?
А як ти придёшь до нас?

А як ти вийдешь, ми тебé ўстречáть будем.
А сокóлик мой,
А голýбчик мой,
А як ми ж тибя побáчим? 
Як ми с тобóй ўстрéнулисе?
А дитятко нáша,
А роди’    нка,
А рóдина нáша, ой...
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Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Голошение у могилы».

662. Голосіння за матір’ю
А мáмочка ж нашá рóдна,
А мáмочка ж нáша сóколка,
А коли’     ж ми тебé бýдем вигледáти,
Откýль ми тобé бýдем дожидáти.
А ми бýдем дýмать, шо нам мать кáжэ...
А ми на ўсé бóки бýдем ди’    вица,
А ми бýдем тебé стричáти,

Откýль ти бýдешь до нас идти’    
И самá, и з детками’    .
А мáмка ж нáша золóтая,
А мáмка ж нáша дорóгая,
А як ми тебé дождёмсе,
Чи ти дóлго чи хóдко придéшь,
А як нам не тягнети тебя дожидáючися...

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Похоронное причитание по матери».

663. Голосіння за сином
А сынóк мой зóлоты’                     й,
А сынóк мой дорогóй,
Откýль я тебé буду вигледáти,
А чи с клýба, чи с дорóги,
Чи з вели’   кой робóти.
А дитятко ж моé золóтое,

А дитятко ж дорóгое,
А с кем я тебя буду стречáти,
А чи з пáрою, чи самéнького,
А дéтки ж мои’    золóтие,
А дéтки ж моé дорóгие.

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Похоронный плач по сыну».

664. Голосіння за чоловіком
А голýбчик мой кохáный,
А кýда ж ти менé покидáешь, 
А комý ж ти менé доручáешь, 
Шоб менé хто глядéл.
А сокóлик мой ми’    лый,
А сокóлик мой дорогóй.
А я ж тут остáюс.

А комý ж ти хозяйство доручáешь,
А комý ёгó кидáти,
А шо ти ж при’    снись,
А ўдáйся менé ўнóчы,
А шоб я комý знáла да росказáла.
А як жэ менé далше жы’                     ти?
Оо-й! Бóжэ мой!

Зап. В. І. Харитонова у с. Виступовичі Глухівського р-ну Сумської обл. у 1981 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Причитание по мужу». Голосіння № 659-664 записані від 

іншої особи, яка в Поліському архіві позначена абревіатурою ЛНФ. З’ясувати імені не вдалося.

Запис О. Золотарьової з Лугинського р-ну 
на Житомирщині, 1984 р.
665. Пародійне голосіння за чоловіком
 Ой тýжу, тужу
 По чужóму мýжу,
 Да й нэ знаю, як зовýт...
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Зап. О. А. Золотарьова в с. Червона Волока Лугинського р-ну Житомирської обл. у 1984 р.
ПА. Подано віршем під назвою «Похоронное причитание».

Записи Анатолія Іваницького з Чорнобильщини, 1982–1983 рр.

666. Голосіння за матір’ю

 Голубко моя!
 А чого ж ти ще так раненько вмерла,
 Чого ж ти больші не пожила?
 Якби ти пожіла,
 До б я щасліва була,
 До б я у тебе, а ти у мене,
 Да тоді я так бі не горювала,
 А коло тебе я б жила да й весело міні було б,
 Да й щасліво!
 А то ж тебе Бог прийняв
 Да мене за тебе наказав,
 Що я буду плакать,
 Пока я жіва буду!
Зап. Анатолій Іваницький від Ющенка Андрія Павловича, 1906 р.н., у с. Луб’янка Поліського р-ну 

Київської обл. (нині зона відчуження, Чорнобильська зона) 4 липня 1982 р.
Перша публікація: Іваницький, с. 568–569. Подано під назвою «Мамко моя, голубко 

моя» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації». Про 
інформатора зазначено: «Церкви в селі не було, Андрій Ющенко виконував обов’язки псаломщика, 
читав псалтир та інші богослужбові книги над покійниками. /…/ Але протягом багатьох років 
А. Ющенко постійно чув голосіння і добре засвоїв місцеву манеру» (с. 569).

667. Оказіональне голосіння за коровою
Ох! Коровка моя,
Яка ж ти була, —
Ні стара, ні молода,

Сама добрінька!
Ох! Нехай бі батько здох,
Бо батьков багато, а коровка одна!

www.etnolog.org.ua

IM
FE



410

Зап. Анатолій Іваницький від Чередніченко Агафії Федорівни, 1921 р. н., у с. Товстий Ліс Чорно-
бильського р-ну Київської обл. 3 липня 1983 р.

Перша публікація: Іваницький, с. 584–585. Подано під назвою «Ох! Коровко моя» у розділі 
«Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Жартівливі голосільні рецитації». Коментар записувача: 
«Агафія Чередніченко розповіла, що так у голодному, повоєнному 1947 р. голосила її сусідка, у якої 
вмерла корова. Вона від горя не тямила, що казала, але люди чули і з того часу це голосіння пішло 
по селу, як гумор. Гумористичним є, власне, текст, мелодія нічим не відрізняється від наспівів по-
ховальних голосінь. Цей зразок ілюструє, як з випадковості народжується у фольклорному побуті 
жанровий різновид» (Іваницький, с. 585).

Записи Степана Шевчука і Сергія Лейчука, 1985–1987 рр.

668. Голосіння за батьком (живе виконання)
Ой ти муй милий, рідненький,
А чого ж ти тут лежиш?
Да що ми тобі зробили!
Да що ми тобі винили!
За що ти покинув нас?
Ой ти муй милєнький,
Таточку наш рідненький,
Наш ти ріднесенький хозяїне,
Устань до нас, подивись на нас,
Бо всі ми стали сіроти.
Ой ти муй мил’єнький,
Таточку наш ріднесенький,
Усі в селі святкують,
Збираюца гуртом, родіною,
А тебе нема, татусеньку.
Ой устань, устань, наш миленький,
Уже сонейко зойшло, вітьор росу ізбив,
А ти все л’єжиш, не пробуждаєшся,

Ми денно й ношно спешемо до тебе,
А ти все л’єжиш і не чуєш нашу 
   мовоньку,
Розкажи ж нам новиноньку, 
Ой як ти л’єжиш в сирой землі, 
Розкрий нам свої вочкі, 
Ой ти муй милєнький, 
  таточку рідненький,
Діткі щодня прибегають на могилоньку, 
В хаті тебе шукають, у двір виглядають. 
А хто ж нам хліба заробить,
А хто ж нас от ліха заступіт,
А хто ж нас розуму научіт?
То ж устань, устань, таточку рідненький,
На деток подивися,
Ой ти муй милєсєнький, ой ти 
  муй ріднесенький, 
Устань...

Зап. Степан Іванович Шевчук від Чудинович Олени Олександрівни, 1918 р.н., в с. Сварицевичі 
Дубровицького р-ну Рівненської обл. на Трійцю (Зелена неділя), 1987 р.
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ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1196, арк. 2. Текст має назву «Ти муй милий, рідненький (голосіння 
над батьком)»; записаний віршем. Голосіння подане разом з іншими поминальними голосіннями, 
детальним описом обряду Куста і поминального оплакування в цьому селі. Про голосіння, зокрема, 
зазначено таке: «Розповідаючи про реліктовий древньослов’янський Куст, маємо сказати окремо 
й про культ предків в цьому осередку. Перед вшановуванням Куста всі жителі села (крім вагітних 
жінок, дівчат, які заручилися) обов’язково йдуть на кладовище «возбудіті», «возбуждаті» рідних. 
З кожного двору на кладовище несуть «кльону, клін», «лепех», «аїр», цукерки, булочки, а раніше 
й червоне виноградне вино. Односельці вказують, що на кладовищі спершу треба тричі за рухом 
сонця обійти могилку. Потім «втиквають» (затикають) до нарубів (довгої колоди, якою прикладена 
могила), хрестів «кльону». Могилку обсипають лепехом. В голову могилки розкладають булочки, 
цукерки. Тут же тричі надливають в могилу червоне вино, щоб покуштував вмерлий Куста. Діти 
повинні схиляти голови, чоловіки стояти нерухомо, а жінки голосять. Часто-густо це своєрідна роз-
мова з рідними, батьками. Кожну могилу повинні «возбуждаті». Коли нема до могили рідних, то її 
відвідують сусіди» (арк. 1).

669. Голосіння за донькою (живе виконання)
 Моя славная, моя рідная, що ти зробила, 
 Да й що ти зробила, та й покинула. 
 Та я буду кликати, моя дитинонько. 
 Я й плачу по тобі, я вже дві неділі плачу,
 Уже третя неділя, моя ж дитинонько, 
 А моя ж Марусечко! 
 А хто ж твої дітки годує,
 А хто ж їх повбирає, 
 А хто ж їх повдіває? 
 А тепер святая Трійця,
 А чужі ж матері да помили дітки, 
 Да повбирали їх, 
 Да своїх діток за ручки, 
 Да на село поводять,
 А моя ж дитинонько,
 А моя ж голубонько!
 А моя ж старша головонька, 
 А моя ж донечка, а на кого своїх діток покинула. 
 А на кого ж хатку прилучила, що я її робила, 
 Що я ж з тобою мазала, моя дитинонько.
 Та ми з тобою по лісі ходили, і кругом,
 І різали деревце…
 Нехай ж ти, дитинонько, дождала, що й люди,
 А в тебе синочок — йому двадцять год. 
 Штири синочки й одна дочечка, 
 Вони ж ходять приблуднії 
 Та не знають, де подитися, 
 Де їх голову прихилити. 
 А самий старший (менший) синочок — оно ж два рочки, 
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 Да й ходить доокольє, 
 Да й гукає ж: «Мамо, мамо, й устань, мамо!»
 А матери ж немає, моя ж дитиночко, 
 А моя ж Марусечко, а моя ж голубочко, 
 А моя ж дитиночко, а моя пташечко, 
 Я вже дві неділі водю, 
 Я дві неділі приходю на твою могилу да й плачу. 
 А меї дитини нима, а меї ж рідні нема.
 А Господи ж високі! 
 А нащо ж таку дитину молодую забрав, 
 А нащо ж мою дитину розлучив, моє серденько й одорвав.
 Моя ж дитинонько, моя ж голубонько,
 Моя ж пташечко, моя й донечко.
 Моя й старша голова,
 Моя й мила дитинонько, а моя голубочко,
 А я ж кажду ранку встаю да й свою дитиноньку гукаю,
 Да й дитину свою шукаю, по карточках та й цілую,
 Нехай би ти ж, моя дитинонько,
 Дождала б я восем штук зародила,
 Да й семеро вже женила, бо я нездужаю,
 Бо уже хотя умерла типіру,
 Та у мене ж Наташа уже нежоната.
 Бо я бачила й радость, і весілля зробила,
 І в армію проваджала, і стречала,
 Моя ж дитинонько, а ти ж народила,
 Моя пташечко, моя рідная,
 Та й нагодувала, моя ж дитинонько,
 Моя ж рідненькая, моя хорошенька.
 Та дала ж, мамочко, хорошо,
 Та дала й вочі, та дала й брові,
 Та дала й ручкі робочі,
 Що все робила та й скрізь ходила.
 Моя ж дитинонько, оно й щастя звідала,
 І вмерла, як родила.
 Обіжаюся ж, мамочко-донечко, на себе,
 Що такую нещасну таку зродила,
 В таку лихую мінутину,
 Що ти тридцять один рочок 
 Та й поклала голову безспірную.
 Моя ж дитинонько, моя ж малинонько,
 Я ж тебе, моя мамочко,
 Докуль буду жити та і не забуду,
 Свою дитину, свою Марусеньку.
 А мій ж неньо хороший,
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 Да й вийду на двурці, вранці встану
 Та й по стадіон дивлюся,
 А де ж моя дитина до мене йде,
 Мов до мине ж біжить, щоб їй що помогли:
 І дітей поглядіти, і дітей погодовати.
 А моя ж дитинонько, 
 А ти ж в мене щопонеділка була
 Та й зо мною побаяла.
 Нехай ти розказала, дитинонько,
 Що тобі трудненько, мо, в тебе, що болить,
 Мо, серденько, мо, й головонька.
 Ой Боже ж мій, Боже мій,
 Ох ж моя дитино милая...
 Ох моя ж голубочко, ох моя ж квіточко,
 А моя ж ляльочко, а моя ж донечко хороша,
 А моя ж молодая, а моя ж безспірная,
 А моя ж молоденькая, а моя ж рідненькая.
 А що ж тобі рано, дитино, не жити,
 Устань, мамочко, устань, донечко,
 Дві неділі гукаю, дві неділі плачу,
 А голосу ж не чую, а слідочку не бачу.
 Моя ж дитинонько, моя ж голубонько, 
 А моя ж пташечко, моя й донечко, 
 Устань, моя Марусьочко, устань, 
 Подай мені голосок, 
 Подай свої вочки подивитися, 
 З своїми чорними, своїми бровками, 
 З своїми ж вочками.
 А я ж тебе, личенько, тоді прохала й цілувала, 
 Моя дитинонько, зви в саду мене, 
 А що в тебе заболіло.
Зап. Лейчук Сергій Іванович, член секції пам’яток фольклору та етнографії обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, в с. Сварицевичі Дубровицького р-ну 
Рівненської обл. на Трійцю (Зелена неділя) 1987 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1196, арк. 3–5. Текст має назву «Моя славная, моя рідная (голосіння 
над могилою дочки)»; записаний віршем. Голосіння подане разом з іншими поминальними 
голосіннями, детальним описом обряду Куста і поминального оплакування в цьому селі. 

670. Голосіння за сином (живе виконання)
Ой ти муй милєнькій
Ой ти муй руднесенькій,
Ой навужчо ж ти мене покінув?
А ти знаєш, що я одна, однесенька,
Як бєліна біднесенька.

Ой навужчо ж ти мене покінув,
Ой навужчо ж ти мене забув?
Ой ти муй миленькій,
Ой ти муй руднесенькій,
Ой навужчо ж ти мене покінув?
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Зап. С. І. Шевчук від Остапович Євгенії Адамівни, 1939 р.н., в с. Сварицевичі Дубровицького р-ну 
Рівненської обл. на Трійцю 1986 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1196, арк. 6, а також арк. 76. Текст має назву «Ти муй миленькій 
(голосіння над сином)»; записаний віршем. Голосіння подане разом з іншими поминальними 
голосіннями, детальним описом обряду Куста і поминального оплакування в цьому селі.

671. Голосіння за матір’ю

Гарнії птахі прилєтають,
Песні спевають, а тебе нема.
Ой ти муй милєнькій,
Ой ти муй руднесенькій,
Ой навужчо ж ти мене покінув?
А тобі важко в землі лєжать,

А мні важко без тебе жить.
Усі семні святкують,
А я по тобі плачу.
Ох, забери мене з собою,
Ой ти муй миленькій,
Ой навужчо ж ти мене покінув...

Ой а де ж ти, моя матьонко?
Ой а де ж ти, моя рідная?
Ой чого ж ти в гости не йдеш?
Ой чого Куста не святкуєш?
Ой ти моя руднесенька,
Ой ти моя милесенька, обозвися.
А я до тебе все спешу, я до тебе все лечу,
Бо гіркая годінонька, що розлучилася 
   родінонька.
Ой а де ж ти, моя матьонко?
Ой а де ж ти, моя рідная?
Ой чого ж ти в гости не йдеш?

Ой чого Куста не святкуєш?
Ой ти моя рудненька,
Ой ти моя миленька, обозвися.
А ти все в землі лєжиш,
А ти все довго мовчиш, обозвися.
А я до тебе все спєшу!
Я до тебе все лєчу,
Бо гіркая годінонька, що розлучилась
    родінонька.
Ой ти ж, моя матьонко, в землі лєжиш,
Ой ти ж, моя пораднице, обзвися.

Зап. С. І. Шевчук від Холодько Теклі Степанівни, 1936 р.н., освіта 7 класів, у с. Сварицевичі 
Дубровицького р-ну Рівненської обл. у 1985 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1196, арк. 7. Текст має назву «Ой а де ж ти, моя матьонко? (голосіння 
над матір’ю)»; записаний віршем. Голосіння подане разом з іншими поминальними голосіннями, 
детальним описом обряду Куста і поминального оплакування в цьому селі, проте в паспорті не вка-
зано, як в попередніх текстах, що це живе виконання.

Записи Валентини Конобродської на Поліссі, 1982–1992 рр.

672. Голосіння за матір’ю 
Ох моя матіночко,
Ох моя калинонько!
Куди ж ти забираєшся?
Послідний деиньочок ми зс тобою 
   бачимося.
Звідки ж я тебе буду виглядати?
Коли ж ти до мене прийде’ш?

Прийди до мене в гостиноньку,
Я буду тебе дожидати.
Уже ж мої ножеиньки находи’лися,
Уже ж мої рученьки нароби’лися.
Моя робі’тничко хоро’шая,
Моя голо’войко розумная.
Хто ж мене буде радити?
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Зап. В. Конобродська від Вознюк Наталії Макарівни, 1922 р.н., у с. Річиця Ратнівського р-ну 
Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 153. Усі тексти голосінь подано у фонетичній 
транскрипції, без назви.

673. Голосіння за матір’ю 

Моя матінка прийде мене порадить.
Ох моя ма’тіночко,
Ох моя зоузу’лейко!

Прилети до мене у садочок,
То я буду знати,
Що то ти, моя мати.

Ох моя ма’тіночко,
Ох моя ма’ковочко!
Чо ж ти так ранейко забралася?
На’шо ти мене саму покинула,

Як ту чеирни’цю серед гаю,
Як ка’меиня серед поля?
Де я буду твоїх слидочкоў приглядатися?
Звідки ж я буду тебе виглядати?

Зап. В. Конобродська від Лащук Марії Романівни, 1928 р.н., у с. Воєгоще Камінь-Каширського 
р-ну Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 153–154. 

674. Голосіння за матір’ю 
Ох моя мамочко,
Ох моя квіточко!
Як я вас буду дожидати?
Звідки я вас буду виглядати?
Ніколи я вас неи дожду’са,
Ніколи я вас неи побачу.
Послєдній деиньочок,
Остатня годиночка,
Як я з вами бачуса.
Ох куди ж ви вибираєтеся?
У такую доріжейку

Смутну, неивеиселу.
У такую хвилинойку 
Смутну, невеселу.
У такую хатинойку 
Темнейку та неивиднейку,
Де неимає ні оконця
І неивидно сонця.
Туди ві’терко не завіє,
А со’нейко не загріє,
А дрі’бний дощик 
То й неи зайде.

Зап. В. Конобродська від Ходорчук Марини Федорівни, 1910 р.н., с. Сильно Ківерцівського р-ну 
Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 154.

675. Голосіння за матір’ю
Ой моя мамочка,
Ой моя голубочка!
Хто мєне будє глядіть?
Хто мєне будє годовать?
Колі я тєбє побачу?
Колі я тєбє почую?

Чи ти до мєнє прилєтіш горобе’йком?
Чи ти до мєнє прилєтіш соловейком?
Чи ті зозулькою?
Чи прилєті’ть зозулька да будє коваті,
То я думатьму, шо то моя маті.

 
Зап. В. Конобродська від Боровець Наталки Семенівни, 1913 р.н. с. Яцьковичі Березнівського 

р-ну Рівненської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 155. 
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676. Голосіння за матір’ю 
Ой моя матінко,
Ой моя ро’дненька!
Яка ў тебе хата темненька, 
   неивидненька.
Остатній деиньочок,
Остатній разочок я на тебе диўлю’ся.
Ой моя матінко,

Ой моя ро’дненька!
Яка ж ти в мене була до’бренька.
Звідки ж я буду тебе дожидати?
Звідки ж я буду тебе виглядати?
Як прилеитить зоузу’ленька та й кувати,
А я ж буду думати, шо то моя мати.

Зап. В. Конобродська від Боровець Наталії Семенівни, 1913 р.н., с. Яцьковичі Березнівського р-ну 
Рівненської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 154. 

677. Голосіння за батьком 
Ой мой ба’тєчку,
Ой мой соко’ліку...
Зап. В. Конобродська від Богданець Секлети Йосипівни, 1913 р.н., с. Глинне Рокитнянського р-ну 

Рівненської обл. у 1982–1992 рр.
Перша публікація: Конобродська, с. 155. 

678. Голосіння за матір’ю
Ой моя мамочко,
Ой моя роднесенька!
Нашо ж ти мене покидаєш?
Твоя хатонька смутна й неивеиселая.
Сюди вйітер неи завіє,
А сонце неи загріє,
А дощик неи зайде.

Коли ж ти до мене прийдеш?
Збробися зоузулькою,
Прили’ни до мене ў гості,
Сядеиш на яблуньці і будеиш кувати,
А я думатиму, шо прийшла 
   до мене мати.

Зап. В. Конобродська у с. Курчиця Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. у 1982–1992 рр.
Перша публікація: Конобродська, с. 155. 

679. Голосіння за матір’ю 
 Ой моя мамочко,
 Ой моя роднесенька!
 Ой моя зозулечко, да моя рабесенька!
 Откуль я тебе буду ждаці?
 З якого краю ти будеш прилетаць?
 Як прилетить зозулька да хаті
 Да буде ковать,
 То я думатьму, шо то моя маці.

Зап. В. Конобродська від Гаврилюк Ганни Опанасівни, 1924 р.н., с. Перга Олевського р-ну 
Житомирської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 155. 
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680. Голосіння за матір’ю 
Мамачка мая,
Галубачка мая!
Нашо ж ти мянє кінула?
Я ж нє умєю дєло рабіць.
Асталась я адна,
Як гарох прі дарозє.
Да нє’каму мянє пажалєть,
Нєкаму й праўдачки сказать.
Мамачка мая,

Галубачка мая!
Да чаго ж ти пашла
З свєтлай хати да ў тямні’цу,
Дє ні щє’лачки,
Ні акє’нєчка?
Калі ти да мєнє прийдє’ш?
Калі я табє страка’ць буду?
Дє мнє тябє шукать?
Да ў каго пра тябє питать?

Зап. В. Конобродська від Сядюко Євдокії Пилипівни, 1911 р.н., с. Хоробичі Городнянського р-ну 
Чернігівської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 156. 

681. Голосіння за донькою
 Ох моя дитино, ох моя княгиньо!
 Куди ж ти забираєсся так ранейко?
 Куди ж ти ўбра’лася так хороше’йко?
 Твоє веисіллячко неипірнеє,
 Твоє веисіллячко неивеиселе’йкоє.
 Щоб ми мали співати’ — то ми плачеимо.
 Позбиралася ўся роди’нойка
 На твоє весі’лє неивеисе’лоє.
Зап. В. Конобродська від Вознюк Наталії Макарівни, 1922 р.н., у с. Річиця Ратнівського р-ну 

Волинської обл. у 1982–1992 рр.
Перша публікація: Конобродська, с. 156. 

682. Голосіння за сином
Мій синочку, мій соколику!
Ой куди ж ти пішоў?
Остали’ся уголки’
Темні та широкії.
Мій сино’чку,

Мій соколику!
Прийди до мене ў гостиноньку,
Та прикинься пташечкою,
Та сєдь на дереві.
А я тебе буду шанувати.

Зап. В. Конобродська від Білінської Марії Іларіонівни, 1927 р.н., у с. Ружин Турійського р-ну 
Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 156.

683. Голосіння за донькою
Ох моє дитино, ох моє княгинко!
Ох моє княгинко,
На посаг неи садо’ўльоне!

Чо ж ти забралась так ранейко?
Неи дождала’сь свої слави,
Неи дожда’лась свої чести.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



418

Зап. В. Конобродська від Лащук Марії Романівни, 1928 р.н., у с. Воєгоще Камінь-Каширського 
р-ну Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 156–157. 

684. Голосіння за сином

Неи дожда’ла я тебе поблагослови’ти,
Неи дождала я тебе на по’саг посадити.
На’шо ж мені веисіллє таке неивеиселе?
На’шо тоубі той гай такий неивеиселий?

Нашо тоубі та хата неивеисела?
Чи то ті мало місця було’?
На’шо ти доро’гу положила чорну 
   та темну?

Ох мій сино’чку, ох мій дубочку!
Чо ж ти так ране’йко забраўся?
Де я твої’ слидо’чки буду пригляда’тися?
Де я тво’ї мови буду прислуха’тися?
Позаростають твої слидо’чки,
Позаростають твої стежеички’.
Мій синочку, мій дубочку!

Моя дитино страдающая,
Моя дитино му’чаная!
Хто ж твої’х ді’ток буде доглядати?
Хто ж твої’х ді’ток буде годувати?
Звідки ж вони будуть
Батька виглєда’ти?

Зап. В. Конобродська від Дем’янчук Пестимії Гаврилівни, 1908 р.н., у с. Воєгоще Камінь-
Каширського р-ну Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 157. 

685. Голосіння за донькою 
Ох моя до’чеичко, ох моя золотко!
Куди ж ти вибира’єїшся
Такая молодейка?
У такую дорі’жейку смутну, неивеиселу.
У такую хатинойку,

Темну, неиви’дну.
Людські діти замуж іду’ть,
А твоє веисі’лячко смутне’, неивеисе’ле.
Мали б усі співати,
Та ўсі плачуть.

Зап. В. Конобродська від від Ходорчук Марини Федорівни, 1910 р.н., с. Сильно Ківерцівського р-ну 
Волинської обл. у 1982–1992 рр.

Перша публікація: Конобродська, с. 157. 

Запис Миколи Корзонюка з Волині, 1989–1990 рр.

686. Голосіння за матір’ю
 Ой мамо, мамо, зузулько рябая!
 Ой нащо мині жети, як я вас ни маю.
 Ой мамо ріднюньця, встаньте пудивіться,
 Пудийміть гуловуньку, на сьвіт пудивіться!
 Ой лучши нам, мамо, тай камінє їсте,
 Як биз вас вичеряти сісте!
 Ой дивіться, мамо, як за вами плачим,
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 За слюзаме сьвіта білуго ни бачим…
 Ой чуго ж та смарть так блезько худела,
 Шо всій сім’ї біде нарубела і…
 Ой ща ж ваши гочки на сьвіт ни надивелися,
 Тилько ваши ручки тєшко нарубелися і…
 Ой встаньте, мамо, пудивіться на хату,
 Як ду вас прийшло людей бугато!..
 І на Вилекдинь, і на друге сьвєто буду я, мамо, сьлюзаме вмета і…
 Ой стуять в вас в голувах ваше внучке,
 Плачуть, шкодують, цілують ваши ручки!
 Ой ве ж їх, мамо, малюньціми гляділи,
 Ничку ни спали, в пазусі молоко гріли.
 До кого ж я типар прихилюся,
 З кем я, мамо, нагувуруся?..
Зап. Корзонюк М. М. у с. Млинище Іваничівського р-ну Волинської обл. у 1988–1990-х рр.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1194-ІІІ, арк. 532 (557). Подано в рядок із багатьма абзацами у 

контексті опису похорону під назвою «Голосіння (по матері)» разом із похоронними піснями. Ма-
шинопис. Збірник має назву «Корзонюк М. М. Волинське Надбужжя (фольклорно-етнографічний 
збірник), Ч. ІІІ, 1990».

Запис Ірини Клименко, 1991 р.

687. Голосіння за чоловіком
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Ой мій хазяїну, ой мій мулоденький,
Як ми з тубой же розлучились!
Хто ж нас з тобою розовів?
То ми з тобою й ни нажилися,
Моя дружино й молодая.
Моя дружино вірная,
Мій же хазяїну добрий,
Мій же косяру.
Хто ж мині буде косити,
Хто ж мині буде гурати?
Де ж я гуралника найду.
Де ж я кусяра найду?
Ти мій дубе кучеравий,
Хто ж тибе раненько зсік,
Хто ж тибе пудрубав,
Хто ж тебе звалив?
Я й ни надиласа,
Шо ж ми з тубою й розлучимос, 
   такії молодиї.
Шо й ми ни нажилися,
Що нам тра’ дитки годувати,
Й а ти ж їх покинув.
Ой мій хазяїну добри,
Ой мій хазяїну милий,
Як я ж тибе гляділа,
Як я ж тибе стерегла, да й ни встирегла!
Й а ти ж вилитив з моїх рук так, 
  як яка пташечка.
Ой мій дубочок, ой мій голубочок,

Шо ж ти мине покинув так, як сироту,
Да ни ду кого ж мине ни припорочив!
Я й ни знаю, до кого ж мині хилитис:
Чи мині до твеї родні, чи до меї?
Ти ж міні нишо й ни розказав,
Ти міні ни розщебетав,
Бо й ни було ж тобі коли,
Бо ми й не надилиса,
Бо ти ж був здоровий.
Й а тубі ж таке зробилос,
Шо ти й без мови й умер,
Да мині ни все розказав.
Ой мій хазяїну, ой мій соловейку.
Ой мій голубочок, йой мій дубочок 
   молодий,
Йой мій дубочок хороший!
Шо ж ти мені наробив,
Шо ж ти мене покинув з дитками 
   малими?
Да я буду з їми ж мучитися:
Да я ж буду їх вучити кусити,
Да я й буду й вучити гурати.
Йой мій гуралинику,
Йой мій гуралнику добрий!
Йой мій хазяїну милий,
Що ж ето нам зрубилосо,
Хто ж нас розлучив таких молодих?
Моя ж дружинонько мила,
Моя дружинонько й молодая,
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Зап. І. Клименко від Ломако Ярини Семенівни, 1934 р.н., у с. Старі Коні Зарічненського р-ну 
Рівненської обл. 22 березня 1991 р.

Перша публікація: Запис опубліковано в альбомі «З глибини століть: пісні села Старі Коні». 
Видавець «Кобза», 1991. Сторона 2, трек 20. Запис матеріалів, укладання, анотація І. В. Клименко. 
Транскрипція Ю.П.Рибака.

Передрук:
Ковальчук В. Народна музика Рівненського Полісся: Обрядові пісні / Ред. Ю.П.Рибак. — 

Рівне: Волинські обереги, 2008. — С.141–144, № 86. Подано в розділі «Родинні» під назвою «По-
хоронна. Голосіння. Ой мій хазяїну». Подаємо за виданням В. Ковальчука.

Записи Ірини Коваль-Фучило з Камінь-Каширського р-ну,
Волинської обл., 1998 р.
688. Голосіння за дитиною
 Ой дитятко й моє малейке,
 Ой дочечка й моя хороша,
 Ой чого ж ти так ранейко забралась?
 Усі будуть дітки ходити,
 Й усі дітки будуть гратись,
 А я й не матиму кого дивитись,
 Ой хто ж так ранейко подрубав деревце,
 Ой хто ж так ранейко подрубав мою калину, й мою дитину?
 Ой моє й ти дитятко,
 Де ж тебе я й буду виглядати,
 Відки ж тебе тай буду дожидати,
 Хто ж тебе буде там глядіти,
 Де ти собі матусю знайшла.
 Ой мамочко, мамочко, будь самейка.
 Вже мене тепер не будеш глядіти,
 Вже я відійшла від вас назавжди.
 Ой моя ти донечко мила,
 Як же я тепер буду без тебе?
 В мене не буде ні радості, ні милості,
 Як же я буду той денечок переживати.
Зап. І. Коваль-Фучило від Кузьмич Фекли Власівни, 1932 р.н., освіта 5 класів, у с. Боровно 

Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 8 липня 1998 р.

689. Голосіння за матір’ю

Муя дружинонько добра,
Хто ж буде мині й помагати,

Хто ж буде мине шкодувати,
Ой у мине ж нима никого?

Моя мамочко,
Чого ж ви так ранейко померли?
Чого ви тай не схотіли з нами бути?

І внучки вже й великі,
І дочки вже й хороші,
Да й вам би було з нами добре.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Кузьмич Фекли Власівни, 1932 р.н., освіта 5 класів, у с. Боровно 
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 8 липня 1998 р.

690. Голосіння за дитиною
 Ой дитиночко, моя дитиночко,
 Ой чого ж так скоро схилилося,
 Ой чого ж так скоро пошло на той світ?
 Моє дитятко, мій цвіточок,
 Муй зеленейкий листочок.
Зап. І. Коваль-Фучило від Глищук Юстини Карпівни, 1924 р.н., освіта 5 класів, у с. Великий 

Обзир Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 9 липня 1998 р.

691. Голосіння за матір’ю

Але що ви так ранейко забрались,
Да таке й літечко хороше,
Да й всі матінки ходять,
Ой зозулька й кує.
А звідки ж ми будем вас виглядати,

А звідки ж ми будемо вас дожидати?
Ой що ж ви так ранейко нас покинули?
Ой мамочко моя рідна,
Ой мамочко моя вірна,
Ой коли ви тай до нас прийдете у гості?

Ой моя й мамочко, моя голубочко,
Ой чого ж ви тай нас покинули?
Ой чого ж ви тай з нами не схотіли жити?
Ой моя й мамочко ріднейка,

Ой моя зозулечко рябейка,
Ой з ким же я буду радитись,
Ой до кого ж я й буду хилитись,
Ой хто ж мені буде пораду давати.

Зап. І. Коваль-Фучило від Глищук Юстини Карпівни, 1924 р.н., освіта 5 класів, у с. Великий 
Обзир Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 9 липня 1998 р.

692. Голосіння за матір’ю
 Мамочко моя рідненька,
 Нащо ти нас таких нещасних
 На світ народила,
 Шо ми самі сиротами годувались.
 Да ти померла від нас така молодая…
Зап. І. Коваль-Фучило від Боднарчук Надії Павлівни, 1934 р.н., освіта 10 класів, у с. Зарудче 

Любешівського р-ну Волинської обл. 7 липня 1998 р.

693. Голосіння за матір’ю
Ой мамочко рідна,
Ой ти ж прилети до мене пташечкою
Дай пощибечи мені.
Да я ж побачу, шо то ж моя матір,
Тай почую.
Дякую тобі, моя мамочко,
За твою роботу,

За твоє й годуванє,
За твоє шкодуванє,
Ти ж мене годувала й шкодувала,
Ти мені все ж помагала,
Моя й мамочко рідна,
Моя й мамочко дорога.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Медведюк Олени Онисимівни, 1929 р.н., освіта 1 клас, у с. Зарудче 
Любешівського р-ну Волинської обл. 3 липня 1998 р.

694. Голосіння за братом
Ой братечку,
Куди ж ти од нас ідеш?
Куди ж да кидаєш?
Покидаєш своє гулянє,
Свої дівчєта,
Свої хлопци,

А йдеш у сиру землю,
Будеш лижєти.
Ой мій братику дорогенький, молоденький,
Ше но ж тобі дев’ятнайці років,
А ти вже йдеш у сиру землю,
Дай будеш гнити.

Зап. І. Коваль-Фучило від Медведюк Олени Онисимівни, 1929 р.н., освіта 1 клас, у с. Зарудче 
Любешівського р-ну Волинської обл. 3 липня 1998 р.

695. Голосіння за батьком
Ой таточку рідний,
Чого ж ти нас кидаєш,
Малих негодованих.
Де ж ти підеш, куди підеш?
Будут тебе виглядати,

Будут тебе ждати,
Шо ж ти прийдеш до нас,
Коли ти прийдеш до нас,
Мій таточко рідний.

Зап. І. Коваль-Фучило від Медведюк Олени Онисимівни, 1929 р.н., освіта 1 клас, у с. Зарудче 
Любешівського р-ну Волинської обл. 3 липня 1998 р.

696. Голосіння за чоловіком
   (на могилках)

Ой хазяїнку, хазяїнку,
Чого ж ти до нас не приходиш?
А вже ти про нас забувся.
Вже твої внуки великі,
Вже твої дочки великі,
А де ти їх побачиш,

Ой чого ж ти не приходиш?
Ми всю роботу зробили,
А ти прийшов би хоч би побачив.
Ой хазяїнку милий,
А вже внучки великі й хороши.

Зап. І. Коваль-Фучило від Кузьмич Фекли Власівни, 1932 р.н., освіта 5 клас, у с. Боровно Камінь-
Каширського р-ну Волинської обл. 8 липня 1998 р.

697. Голосіння за сестрою
Ой сестричко моя рідна,
Ой чого ж ти так ранейко забралась,
Ой покинула свої дітки самейкі,
Ой хто ж тепер буде їх глядіти,
Ой хто ж буде до їх прибиратись, —
Ой матусі немає.
А кого ж будем ми дожидати?
Прилетит зазулька в садочок,
Да й буде кувати,
То вони будут казати:
Мати наша прилетіла.

Ой мамочко й наша мила, 
Ой мамочко рідна,
Звідкіль будем вас виглядати,
З якого й боку нам виглядати
Вас ріднейку.
Ой й матусечку моя мила,
Ой діточки, діточки,
Хто тепер буде вас глядіти,
Ой хто буде вас виглядати 
   й шкодувати?
Ой малейкі дітки наші…
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Зап. І. Коваль-Фучило від Кузьмич Фекли Власівни, 1932 р.н., освіта 5 клас, у с. Боровно Камінь-
Каширського р-ну Волинської обл. 8 липня 1998 р.

698. Голосіння за чоловіком
Куди ж ти убираєшся,
На кого ж ти мене кидаєш,
З ким же ж я буду жити,
До кого ж я буду говорити?
Ой моя й дружино хороша,

Ой мій хазяїне, й мій пораднику,
Нащо ж ти мене кидаєш,
Ше ж нам треба обом пожити,
Ой де ж я буду тепер хилитися?
До кого ж я й буду говорити?

Зап. І. Коваль-Фучило від Глищук Юстини Карпівни, 1924 р.н., освіта 4 класи, у с. Великий Об-
зир Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 8 липня 1998 р.

Запис Надії Ковальчук з Дубровицького р-ну 
Рівненської обл., 1998 р.

699. Голосіння за чоловіком (живе виконання)
Ти ж мой хазяїну любий,
Уй ти, хазяїну ж милий,
Ти ж мой косарю,
Де ж я тебе буду шукать?
Ой ти мой же ж любий,
Да твої й ножки лежать
………………………
Ой ти мой хазяїну,
Ой ти мой же ж ратаю,
Да я й вийду до озера,
А ти ж сидиш на кладці,
Да ти же ж мой любий!
Ох мої дитоньки,
Як мені його й шкода.
……………………………
Ой ти мой хазяїну,
Ой ти мой же ж коханий,
Ой ти мой же ж рожений,
Да ти, може, й нагнівався,
Да ти поїдеш до матери в гости,
Да ти да пойдеш до першої жунки,
Бо я й тобі не вгодила.
Мо’, ж я тобі шо й не вложила,
Ти ж мені ж снивса кажен день,
То ж як я забуватиму,
Я ж кажон день сльози лити буду.

……………………………
Вилетіли й пташки,
Прилетіли ж діточки,
Прилетіли й зяті.
Ой ти мой же ж миленький,
Ой ти подружив же ж діти,
Да ти ж…. одружив,
Ой ти муй хазяїну,
Ой ти муй же ж любенький.
………………….. напекла,
Да тобі й млинців наготовили,
А ти же ж їх не з’їв же.
Ой тепер же ж кажда година
Сльозами обмитая.
Каждая й годинонька облилася 
  ж слозами тепер.
Я пойду на город,
Да вже ж люди копають бульбу.
Да ж хазяї ходят, да вже ж хазяї косят,
Да ніхто її не помагав косить.
Ой ти мой хазяїну,
Да ти ж мой ратаю,
Скильки ти робив роботи за день.
Ще й люди ходят по дворі,
Усі ж мужчини ходят,
А ти, тебе немає.
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А я й не маю що робити.
Да що ж мої й ручки зів’ють.
Ой ти мой хазяїну,
Ой ти мой же ж ратаю,
………………… хата,
Ти ж покидаєш її.
Ой ти ж мой хазяїну,
Ой ти мой же ж любенький,
Да ж я ж тебе виглядати буду,
А ти будеш йти з косою,
Чи ти будеш з бороною,
Чи ти будеш вже з плугом.
Ти ж мені ніколи не казав,
Куди ти йдеш чи їдеш,
Куди ж ти будеш йти,
А я й виглядаю в окна,
Туди, де собаки брешуть,
То ж я думаю ето ти йдеш.
А я тебе не раз шукала
З твоєю ж матерою.
Та й не два шукала,

Да й думала, може, де й замерзнеш.
Ой ти муй хазяїну,
Ой ти муй же ж ратаю.
Де ж я його й знайду,
Де ж я й його шукати буду,
Да ж кожен раз буду ходити
На твою ж могилку плакати.
Ой ти ж мой хазяїну,
Ой ти мой же ж любенький.
Да й будуть пташечки й летіти,
Да й будуть щебетати.
Я ж буду ж тебе виглядати,
Коли ж ти прилетиш до мене.
Да коли й ти будеш зо мною.
Ой ти ж хазяїну,
Да я тепер тебе спасала.
Ой тобі ж воду ж давала
Да й сама лічиласа.
………………………
Ой ти ж мой хазяїну,
Ой ти мой же ж любенький…

Зап. Надія Ковальчук у с. Озерськ Дубровицького р-ну Рівненської обл. 25 жовтня 1998 р.
Перша публікація: Поліссязнавство: польові записи та наукові студії (зошит). — Рівне, 1998. 

— С. 13–18. Текст має назву «Плачі (голосіння)»; подано разом з іншими записами з цього регіону. 
У записі живого виконання після дружини голосить сестра, а далі знову голосить дружина. Після 
восьми хвилин плачу чути, що присутні починають заспокоювати голосильницю: «Хватит уже». Го-
лосильниця не слухає присутніх і продовжує далі. Текст погано чути, оскільки жінка голосить висо-
ким сопрано. Голосильниця періодично робить паузи під час виголошення плачу. Через 15 хвилин 
її знову заспокоюють: «Буде, буде, ше завтра будеш цілий день плакати, а він вже не повернецца».

На репліку в голосінні «Де я тебе найду» інша присутня жінка з плачем говорить: «Уже не 
найдеш».

Див.: запис на компакт-диску.

Записи В. Сидорука і С. Шевчука, 1998 р.

700. Голосіння за матір’ю
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Ой моя мамонько рідненькая,
На кого ж ти мене покинула в темненькой хати?
До кого ж я тепер буду хилитиса,
До кого ж буду говорити?
Кому, мамонько, буду я водицу носити?
Я ж тебе доглядала,
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Я ж тебе, мамонько, й шанувала,
Я ж николи поганого николи не сказала.
Я ж тебе слухала завжди,
Бо в мене була мамонька вельми добра.
Вона николи на мене не обідиласа,
Бо стараласа ж робити, хоч старенька була…
Зап. В. Сидорук, С. Шевчук у с. Старі Коні Зарічненського р-ну Рівненської обл. від Данії Чекун, 

1936 р.н., у 1998 р. 
Перша публікація: Шевчук, с. 298. Подано віршем під назвою «Ой мая мамонько рідненькая» 

разом з іншими голосіннями і описом поховально-поминальних звичаїв.
Передрук: Етнокультура Рівненського Полісся / Упор. В. П. Ковальчук. — Рівне: ПП ДМ, 

2009. — С. 317–318. — № 50. Виправлення: саменьку в хати (2-й рядок).

701. Голосіння за матір’ю

Ой мамонько ж, мамонько.
Вже прошло два місяцики,
Вже начинає третій,
А я ходю по хати саменька,
Вона ж єдине серденько
Да ходить, плачу,

Що нема й до кого одозватиса.
Ой моя ж мамонько дорогенькая,
Як ми ж з тобою, бувало,
Сядим да й говорим,
Скуль прийду да й розказваю,
Що робили, де були.

Зап. В. Сидорук, С. Шевчук у с. Старі Коні Зарічненського р-ну Рівненської обл. від Данії Чекун, 
1936 р.н., у 1998 р. 

Перша публікація: Шевчук, с. 298. Подано віршем під назвою «Ой мамонько ж, мамонько». 

702. Голосіння за матір’ю
 Моя ж мамонько милая,
 Ой моя ж мамонько рідная,
 А тепер ж нема до кого й заговорити,
 Нема ж кому пожуритиса,
 Саменька й ж у хати.
Зап. В. Сидорук, С. Шевчук у с. Старі Коні Зарічненського р-ну Рівненської обл. від Данії Чекун, 

1936 р.н., у 1998 р. 
Перша публікація: Шевчук, с. 299.

703. Голосіння за чоловіком

 Ой й ж мій хазяїн добий,
 Як же ти мене випроводжав в дорогу спієвати,
 Ти ж мені николи не шкодував ничого.
 Ти ж мене хорошенько випроводжав,
 А тепера ж нема ж кому, мій хазяїну добрий,
 Нехай би ж ти пожив хоть до гетіх пір.
 То вже зараз постаріла, 
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 А тоді ж ще була, хотілось спієвати,
 Да ж була такая служба, була й нужба.
 Ой мій хазяїну вірний,
 Ой мій… молодий,
 Ще ж ти був молодий, ой мій миленький,
 А тепер ж нема кому пожуритиса,
 Дрова лежать нерізани, да сама пилкою ріжу.
 Да, бувало, не журуса, а ти сам поріжиш,
 А тепер мені тра саменькій все ж журитися:
 І твою й роботу й і свою (й).
Зап. В. Сидорук, С. Шевчук у с. Старі Коні Зарічненського р-ну Рівненської обл. від Данії Чекун, 

1936 р.н. у 1998 р. 
Перша публікація: Шевчук, с. 300–301. Подано віршем під назвою «Ой й ж мій ж хазяїн до-

брий (Голосіння чоловікові)». Текст супроводжує такий коментар: «У нас було як колись, оплакува-
ли покійника. Оплаквають діти, сестри, брати, якщо покійник молодий. Коли помирає старий, то 
оплаквають діти. Ми з сестрою оплаквалі. Тепер так оплаквати не вміють.

Моя мати все собі приготовала вдіти, геть усе, що треба. Колись фартухі були, то мама на-
готовила два. Я й два поклала. Тому ми робили все, як колись. Наші люди сльози ллють, а плакати 
не вміють (не голосять)» (С. 302).

Запис у с. Старі Коні, 2002 р.

704. Голосіння за матір’ю 
 Мамочко ж моя’, голубочко ж мо’я, вірна мамко моя’!
 Чого ж ти й мине покидаїш,
 Николи б я не думала, що мамка так рано ’д мене пі’де,
 Що ж вона мене покине сиротою,
 Як ти ж, мамко, й одважилас мене ж саму кида’ти,
 Де мні типер дітиса,
 Хто ж мине пошкодує,
 Хто ж мине так приголубе, як ти ж, мамочко?!
 Як ти ж мене шкодувала,
 Як ти ж, бувало, мені й води ж укупляла,
 Як ти любила, щоб я хорошенько ходила,
 Як ти ж мене й навучала, щоб я ж нікого не розгнівала,
 Мамко моя’, голубко ж моя’!
 Типер вірненько ж мине так ніхто ж не довуче, як ти ж, муя мамочко!
 Як ти ж, муя зозулинько,
 Голубка ж муя!
 Хурошенька ж муя!
 Мулуденька ж мамка муя!
Зап. від Чекун Надії Никифорівни, 1929 р.н., у с. Старі Коні Зарічнянського р-ну Рівненської обл. 

у 2002 р.
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Запис видано на компакт-диску «Зелений шум Полісся. Традиційна культура Поліського 
краю», 2002. Подаємо за цим виданням.

Див.: запис на компакт-диску.

Записи Олени Богданової з Сумщини, 1994–2002 рр.

705. Голосіння за матір’ю
 … труднесенько жити…
 Куди ж головочку прихилить?
 Да од кого ж порадоньки питати,
 Да од кого ж твоїм діточкам ласки…
 Да од кого ж твоїм діточкам ласки дожидати…
 Да ти знаєш, шо діткам-сироткам да тяжкенько на світонькі жить,
 Да їх же ніхто не пожаліє,
 Да їм же ж ніхто не поможе,
 Да їм же ж ніхто нічого — радоньки ніякої не дасть.
 Да одумайся, да вернися!..
 Да туди ж дорожка далекая, да вона ж незворотна’я!
Зап. Богданова О. В. у с. Глушець Буринського р-ну Сумської обл. (нині приєднане до села Піски) 

у 1994–2002 рр.
Перша публікація: Компакт-диск «Фонохрестоматія. Фольклор» у розділі «Обрядовий 

фольклор (автентика)». — К., 2002, під назвою «Ой, ти ж, моя матінко. Голосіння за матір’ю (соло 
жінки)» (Київ, 2002).

Див.: запис на компакт-диску.

706. Голосіння за чоловіком
 Ой хазяїну мій дорогий, ой хазяїну мій золотий!
 Да нашо ж ти мене покинув, да нашо ж ти мене бросив?
 Да к кому ж я теперечки приткнуся, да кого ж мені просить?
 Да видкиля мені тебе визирать, да видкиля мені тебе виглядать?
 Да нашо ж ти оце таке зробив, да нашо ж ти мене оставив.
 Да яка ж твоя домовинка теперки.
 Да люди ж усі радуються, а ти ж то собрався.
 Да там же й темненько, да там же й невидненько…
Зап. Богданова О. В. у с. Слоут Глухівського р-ну Сумської обл. у 1994–2002 рр.
Перша публікація: Компакт-диск «Фонохрестоматія. Фольклор» у розділі «Обрядовий 

фольклор (автентика)» під назвою «Ой, хазяїну, мій дорогий, хазяїну мій золотий. Голосіння за 
хазяїном (соло жінки)» (Київ, 2002).

Див.: запис на компакт-диску.

707. Голосіння за матір’ю
Да моя й матінко, моя й ріднесенька!
Да моя й матінко, моя й милесенька!

Та на кого ти нас оставляєш?
Та на кого ти нас оставляєш
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І на кого ж ти покидаєш.
Та відкіля ж тебе й виглядати?
Та відкиля ж тебе й виглядати,

Відкиля ж тебе й сподівати:
Та чи з гори, чи з долини, чи з чужої країни.
Чи з того краю, що я й сам не знаю.

Зап. Богданова О. В. у с. Чернеччина Охтирського р-ну Сумської обл. у 1994–2002 рр.
Перша публікація: Компакт-диск «Фонохрестоматія. Фольклор» у розділі «Обрядовий 

фольклор (автентика)» під назвою «Та моя матінко, моя ріднесенька. Голосіння за матір’ю (соло 
чоловіка)» (Київ, 2002).

Див.: запис на компакт-диску.

Запис Раїси Цапун, 2003 р.

708. Голосіння за онуком
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 Ох Іваночку, синочку наш!
 А ти ж од’єжджав живий-здоровий,
 А тепер прівезлі тебе неживого,
 У хату внеслі, а ми бєжимо да голосимо —
 Думаємо, що ти ще живий.
 Ох, а тебе вже неживого внєслі,
 Мой синочку, мой батечк[у].
 Ой твоє деточки, твоя жонка плачут, розбиваютца,
 А ти нічого не чуєш і не бачиш.
 Моя дитиночка золотесенька!
 Ох, а яке ж ти нам зробив літо, який Велікдень.
 А ми не бачілі ні Велікодня, нічого.
Зап. Р. В. Цапун у с. Борове Рокитнівського р-ну Рівненської обл. від М. П. Довгаль, 1920 р. н. у 

2003 р.
Перша публікація: Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. ІV / Упоряд. В. П. Ко-

вальчука. — Рівне: «Перспектива», 2003. — С. 226–227.

Записи Зої Босик із Рівненської обл., 2008 р.

709. Голосіння за матір’ю
 Ой матінко ріднесенька,
 Ой нащо ти нас покинула?
 А хто тебе буде там доглядати?
 А хто тобі водичку буде подавати?
 Ох матінко, ти нас доглядала, ти нас виростила,
 А ми ж тебе не вгледіли
 Да й на той світ тебе вирядили.
 А ким же звісточку передати?
 Чи соколом, чи пташечкою якою?
 Як тобі на тому світі живеться?
Зап. З. Босик від Кузьмич Єлизавети Євтухівни, 1937 р. н., с. Любиковичі Сарненського р-ну 

Рівненської обл. у 2008 р.
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Перша публікація: Босик, с. 71. Подано віршем у контексті опису поховально-поминальної 
обрядовості краю під назвою «Голосіння по матері».

710. Голосіння за братом
Ой братику, ой мій ріднесенький!
А ми ж тебе так шанували,
А ми ж тебе поважали,
А ти ж нас покинув,
Такий молодесенький,

А ти ж наш кучерявий,
Да що ж ти так рано зів’яв,
Чого ж ти нас покинув?
Більш тобі там сонечко не буде світити,
Пташечки не будуть співати.

Зап. З. Босик від Кузьмич Єлизавети Євтухівни, 1937 р. н., с. Любиковичі Сарненського р-ну 
Рівненської обл. у 2008 р.

Перша публікація: Босик, с. 71–72. Подано віршем у контексті опису поховально-
поминальної обрядовості краю під назвою «Голосіння по брату».

711. Голосіння за батьком
Ой таточку, ой ти наш ріднесенький,
Нащо ж ти нас покинув,
Такий молодесенький?
А хто нам буде поле орати,
А хто нам буде дрова возити,
А хто ж нам буде дрова й рубати?
Як ми будемо й без тебе жити,

А хто з нами буде й корівку доглядати,
А хто нам буде випасати,
А хто нам буде сіно косити?
Ой таточку мій ріднесенький,
Да не ображайся на нас,
Що ми тебе не врятували.

Зап. З. Босик від Кузьмич Єлизавети Євтухівни, 1937 р. н., с. Любиковичі Сарненського р-ну 
Рівненської обл. у 2008 р.

Перша публікація: Босик, с. 72. Подано віршем у контексті опису поховально-поминальної 
обрядовості краю під назвою «Плач по батьку-годувальнику».

712. Голосіння за батьком
 Ой батечку, мой голубочку!
 Ой муй ріднесенький, одкуль я й тебе вигляну?
 Од якого боку, з якої сторіноньки, з якої доріженьки?
 Моя й братиночко, моя й рідная, моя й щирая…
Зап. З. Босик від Симончук Любові Іванівни, 1922 р. н., с. Стрільськ Сарненського р-ну Рівненської 

обл. у 2008 р.
Перша публікація: Босик, с. 72. Подано віршем у контексті опису поховально-поминальної 

обрядовості краю під назвою «Плач по батьку».

713. Голосіння за сином
Мой синочку, мой ріднесенький,
Куда ж ти оддаляєшся,
Якою доріженькою, якою ти йдеш,
Куди ж ти й оддаляєшся?

Якою доріженькою, в яку ти йдеш,
Куди ж ти й оддаляєшся,
Куди ж ти одцураєшся,
Куди ж ти, в яку доріженьку?
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Зап. З. Босик від Симончук Любові Іванівни, 1922 р. н., с. Стрільськ Сарненського р-ну Рівненської 
обл. у 2008 р.

Перша публікація: Босик, с. 72–73. Подано віршем у контексті опису поховально-
поминальної обрядовості краю під назвою «Плач по сину».

714. Голосіння за чоловіком
 Мой доглядальничку!
 Мой доставальничку, як ти ж мене шкодував,
 Як ти ж мене й виглядав, як я й одкуля й прийшла.
Зап. З. Босик від Симончук Любові Іванівни, 1922 р. н., с. Стрільськ Сарненського р-ну Рівненської 

обл. у 2008 р.
Перша публікація: Босик, с. 73. Подано віршем у контексті опису поховально-поминальної 

обрядовості краю під назвою «Плач по батьку».

715. Голосіння за батьком
 Мой батечку, ріднесенький, як ти ж мене й жалів.
 Мой таточку, мой хорошенький, мой гарнесенький,
 Яке ж було сподобаннячко в тебе,
 Як ти ж мене й виростив,
 Як же ж ти мене й вигодував,
 Як ти ж мене й заміж оддав,
 Як ти мене гледів, — як ти, мой внученьки,
 Як ти мені діточки гледів,
 Та як ти моїх внученьків шкодував,
 Як ти ж їх глядів, мой таточку, ріднесенький,
 Куди ж ти й забрався, на вічний спокуть?
 Да я й тебе ніколи не буду бачить,
 Я й не буду знать, мой татечку.
 Спокойной же тобі ночі!
 Дай Боже, щоб тобі…
 Щоб над тобою пухом земля лежала,
 Мой батечку, мой рідненький.
 Ох, гостанній деннячок, ох опішній деннячок.
 Мой таточку, ріднесенький,
 Я ж тебе вже бачить не буду.
Зап. З. Босик від Симончук Любові Іванівни, 1922  р.н., с. Стрільськ Сарненського р-ну Рівненської 

обл. у 2008 р.
Перша публікація: Босик, с. 73–74. Подано віршем у контексті опису поховально-

поминальної обрядовості краю під назвою «Плачуть діти по батьку, приказуючи».

Бо я й не вигляну, бо я й не визерну,
Якою доріженькою ти, синочку, пошов,
Куда та дощанястая дорога…

Коли я й тебе вигляну, коли я 
   й тебе знайду,
Де, в якой дорозі, ні в якой, ні в чому,
Бо ти пошов в путь…
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716. Голосіння за донькою
 Ой донечко, я ж тебе й гледіла,
 Як тобі личенько впало.
 Чого ж ти так скоресенько й заболіла?
 Чого ти так скоресенько од мене й забралася?
 Дитиночко й ріднесенька моя,
 Хто тебе там буде шкодувати?
 Хто ж тебе там буде гледіти?
 Моє й дитятко й ріднесеньке (ім’я),
 Я ж тебе шкодувала,
 Да тебе ж Бог забрав,
 Бо тобі така ж судьба, моя донечко,
 Ох Божечку ж! Батечку,
 Чого ж ти в мене її забрав?
 Чого ж ти мене саменьку оставив,
 На той світ пошло моє дитятко ріднесеньке,
 Ой Боже, мій Боже, ох я ж не видержу,
 Ох як же ж я забуду, своє дитяточко?
 Я ж тебе ніколи й не забуду, скілько й буду жить.
Зап. З. Босик від Симончук Любові Іванівни, 1922 р. н., с. Стрільськ Сарненського р-ну Рівненської 

обл. у 2008 р.
Перша публікація: Босик, с. 74. Подано віршем у контексті опису поховально-поминальної 

обрядовості краю під назвою «Плач над донечкою».

717. Голосіння за сином
 Ой мой синонько, ой мій журавлику!
 А куда ж ти од мене полетів?
 А чого ж ти мене покинув?
 Моя дитинонько, ой мій синочок, а мій яворочок,
 А я тобі короваї не пекла, і на весілля не звала,
 Хай би ж я тебе оженила,
 Хай би ж я на весілля і кликала,
 А тож нам такую минуту печальну,
 А куди ж ти од мене ж полетиш?
 Ти мій соловейко, ти мій щебетунчик,
 Ти мій пролетючий.
 А з куль я ж тебе буду виглядіти,
 А з куль ж тебе буду дожидати,
 Із якого боку я буду тебе дивитися?
 Я буду тебе ж познавати між чужими хлопцями?
 Бо ти ж з їми дружив, бо ти ж з їми ходив,
 А я ж вийду, дай подивлюся,
 Що всі хлопці йдуть до клубу, а тебе ж немає,
 Де ж мені тебе шукати, де ж мені тебе познавати?
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 А мій соловейко, а мій щебетущий, а мій полетючий,
 А чого ж ти так раненько, од мене полетів,
 А я ж буду дожидати ж весни,
 Може, ж ти з вирію прилетиш?
 Може, ж ти мені пісеньку заспіваєш?
 Да буду ж я слухати, а то буде соловейко щебетати
 На яблуні в садочку, а мого ж синочка немає…
 А де ж твої ножки ходили,
 То вже ж травичка позаростала
 І вітьор слідочки позамітав.
 Та де мені тебе шукати, а кого ж попитати?
 А моя ж дитино вірна, а моя ж дитино добра,
 А моя ж молодая, а мій яворочок, ой мій синочок,
 А чого ти од мене так раненько одбився?
 А чого ж ти мене саменьку покинув?
Зап. З. Босик від Сад Ганни Миколаївни, 1938 р. н., с. Зелень Дубровицького р-ну Рівненської обл. 

у 2008 р.
Перша публікація: Босик, с. 33–34. Подано віршем у контексті опису поховально-

поминальної обрядовості краю під назвою «Голосіння по сину».

Записи Ірини Коваль-Фучило 
із Лебединського р-ну Сумської обл., 2008 р.

718. Голосіння за матір’ю
 — Скільки сили хватало кричала:
  Нашо ж ви бросили мене... 
Зап. І. Коваль-Фучило від Мирошнеченко Наталії Степанівни, 1922 р. н., с. Бишкінь Лебединсь-

кого р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р.

719. Голосіння за дітьми
 /— А як за дітьми кричать?/ — Та так...
  Ну чо ж ви так рано пішли од мене?..
Зап. І. Коваль-Фучило від Мирошнеченко Наталії Степанівни, 1922 р. н., с. Бишкінь Лебединсь-

кого р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р.

720. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко моя рідненька,
 Нашо ж ти мене покидаєш?
 Ти ж в мене була хароша...
Зап. І. Коваль-Фучило від Клемьонової Поліни Василівни, 1928 р.н., с. Бишкінь Лебединського 

р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р.
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721. Голосіння за сином
 Ой синочку, 
 Нащо ти мене покинув?
Зап. І. Коваль-Фучило від Клемьонової Поліни Василівни, 1928 р.н., с. Бишкінь Лебединського 

р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р. 

722. Голосіння за батьком
Ой батечку мій рідненький...
Сокіл мій...
Куди ж ти йдеш?
І коли ж ми побачимося?..

Передавай матері прівєт.
Коли ж ти до нас прийдеш?
Ми не забудем тебе ніколи...

Зап. І. Коваль-Фучило від Клемьонової Поліни Василівни, 1928 р.н., с. Бишкінь Лебединського 
р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р. 

723. Голосіння за чоловіком
 ... І я плакала за хазяїном, бо він мене і пальцем не торкнув.
  Лучче б ти мене бив,  
  Щоб я тебе бистрєй забула...
  Хазяїну дорогий,
  Нащо ж ти мене оставив?
  І для кого ти оставив?
Зап. І. Коваль-Фучило від Калити Анни, 1925 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл. 

7 липня 2008 р. 

724. Голосіння за братом
 Братику ти мій ріднесенький!
 Та на кого ж ти мене оставив?
 Я одна...
 Нікому ж я не нужна...
Зап. І. Коваль-Фучило від Калити Анни, 1925 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл. 

7 липня 2008 р. 

725. Голосіння за сином
 Ой синочку мій дорогесенький!
 Та вас же ж у мене тільки парочка!
 Та нашо ж ти мене бросив,
 Та як же ж мені без тебе...
 Ти ж хоч у гості приходь до мене,
 Синочок!
 Щоб я тебе хоч коли-не-коли побачила.
 Та як же ж мені тепер оставаться без тебе...
 Там ні сонечко не пригріє,
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 Ні сонечко не присвітить,
 І сонечка ти ж уже не бачитимеш...
 Ніколи не почуєш гласу
 Ні од мене, ні од батька, ні од братеника...
 Дорогий батько,
 Татечко ріднесенький,
 Та ти ж не думав в отаких літах, 
 Щоб син помер і до тебе йшов.
 Та нащо ж ти синочка в мене одебрав?
 В мене тільки ж їх парочка...
 І тепер один остався...
Зап. І. Коваль-Фучило від Калити Анни, 1925 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл. 

7 липня 2008 р.
Голосінню передувала розповідь про те, що син загинув на заробітках у Києві.

726. Голосіння за чоловіком

 Чоловіче мій, хазяїну!
 Нащо ж ти мене покинув,
 Як же я буду жить,
 Що ж мені робить...
Вже його 22 года нема. На Барановкє в Сумах похоронутий. І я вже два года не була 

там.
Зап. І. Коваль-Фучило від Сухоставець Антоніни Павлівни, 1929 р.н., нар. у с. Голубінка 

Штепівського р-ну Сумської обл., у с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р. 

727. Голосіння за матір’ю
 Мамочко ти моя рідная, 
 Мамочко ти моя!
 Ти мене годувала,
 Ти мене вигодувала,
 А тепер бросаєш мене?
 На кого ж ти нас бросаєш?
 І мене забірай...
 Коли я тебе побачу...
 Ти пішла із цього світа,
 Коли я тебе побачу?..
 Мати, батько там тебе будуть зустрічать.
  На сорок днів, коли йдуть на кладбище, то питають:
   Як тебе зустрічали там, розкажи.
   Батько, мати, розкажи...
  То вже не тужять, а просто питають.
Зап. І. Коваль-Фучило від Сухоставець Антоніни Павлівни, 1929 р.н., нар. у с. Голубінка 

Штепівського р-ну Сумської обл., у с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл. 7 липня 2008 р. 
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728. Голосіння за матір’ю
  Моя й матінко!
  І нашо ж ви покидаєте нас...
  Матінко, коли ж ви можете — до нас приходьте,
  Лиш зможете — тоді й прийдіть,
  Ми ж вас будем ждать...
За мамою я себе стримувала, бо думаю, як я розстоюся, я всіх розстрою, дві дочки 

у мене...
Зап. І. Коваль-Фучило від Стегній Марії Іванівни, 1937 р.н., у с. Рябушки Лебединського р-ну 

Сумської обл. 8 липня 2008 р. 

729. Голосіння за братом
 Мій братіку ріднесенький,
 Шо ж ти так рано йдеш...
Зап. І. Коваль-Фучило від Стегній Марії Іванівни, 1937 р.н., нар. у с. Рябушки Лебединського р-ну 

Сумської обл. 8 липня 2008 р. 

730. Голосіння за зятем
 Мій зятьок!
 Чо ж ти вибрав собі таку хату?
 В тебе ж дві хаті
 (в його тут у селі Вільшанка)
 В тебе ж дві хаточки,
 А ти ж собі таку обрав.
 Нащо ж ти покинув своїх діточок-квіточок...
 І всіх нас покинув...
Зап. І. Коваль-Фучило від Стегній Марії Іванівни, 1937 р.н., у с. Рябушки Лебединського р-ну 

Сумської обл. 8 липня 2008 р.
Про голосильну традицію подала таку інформацію: «…Тужять, або тужила... / — А коли 

можна тужити. Є такий час, коли не можна тужити? / — Ні, нема, єслі людині дуже жалко... 
тільки приостерігаться, коли батюшка праве молитву, так ото трохи міша, бо він же ходе з отим 
панікадилом, чи як там його звуть, обкурює. / — А кажуть, що після заходу сонця не можна тужити? 
/ — Я такого не чула».

731. Голосіння за матір’ю
  Моя ж матіночко ріднесенька,
  Ти мене покидаєш,
  Одправляєшся на той світ,
  З ким ти мене оставляєш?..
 Шо в тебе наболіло, то ти й кажеш...
Зап. І. Коваль-Фучило від Желєзної Стефанії Василівни, 1933 р.н., народ. у Тернополі, освіта 

4 класи, у с. Курилівка Лебединського р-ну Сумської обл. 8 липня 2008 р. 
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732. Голосіння за дитиною
Моя дитино!
Чому ти рано померла?
Тільки жить надо...
Та там і сонечко не засвіте,

І не прогріє тебе там.
Вже й темна нічка всьо время буде.
І соловейко на защебече,
І сонечка не побачиш...

Зап. І. Коваль-Фучило від Підвейско Єфросинії Пилипівни, 1928 р.н., освіта 7 класів, у с. Рябуш-
ки Лебединського р-ну Сумської обл. 8 липня 2008 р. 

Про голосильну традицію подано таку інформацію: «— А коли не можна тужити, вночі мож-
на? / — Вопше ввечері не неда плакать, як батюшка служе. А так родні ж плачуть».

733. Пародійне голосіння за чоловіком
 Тужу, тужу
 По чужому мужу,
 А свій покидає (сміється).
Зап. І. Коваль-Фучило від Підвейско Єфросинії Пилипівни, 1928 р.н., освіта 7 класів, у с. Рябуш-

ки Лебединського р-ну Сумської обл. 8 липня 2008 р. 

734. Голосіння за чоловіком
Нашо ти мене покинув,
На кого ти мене оставив,
Чого ти мені нічого не сказав?!
Там діти приїхали,
Встань подивися,
Скільки ось людей поприходило,
Рідні поприїжджали,
А ти нічого не кажеш,

Не обзиваєшся ніяк...
Подивися, хата своя,
Яка хароша, 
А ти вибрав отаку,
Нашо ж воно тобі нужне?
Там же ні сонця,
Ні пташечка не заспіває,
Ніде нічого ніяк...

Зап. І. Коваль-Фучило від Сіробаби Катерини Миколаївни, 1942 р.н., у с. Межиріч Лебединського 
р-ну Сумської обл. 9 липня 2008 р. 

735. Голосіння за бабою
На кого ж ти бросила,
Шо тепер робить без вас?
Гірко буде, нікому вчить,
Все шось підкажете, розкажете,
Тай ходить ні до кого...

Папо, встрічайте маму, йде...
Передавайте прівєт...
Нашо ви забрали,
Хай би ще побула з нами...

Зап. І. Коваль-Фучило від Сіробаби Катерини Миколаївни, 1942 р.н., у с. Межиріч Лебединського 
р-ну Сумської обл. 9 липня 2008 р. 

736. Голосіння за дідом
Дєдушка!
Нашо ви покинули нас?
Гостинців хто даватиме?

Ніхто й гостинця не дасть,
Ні до кого ходить...
Встань подивися, 
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Зап. І. Коваль-Фучило від Сіробаби Катерини Миколаївни, 1942 р.н., у с. Межиріч Лебединського 

р-ну Сумської обл. 9 липня 2008 р. 

737. Голосіння
 Ріднесенькі мої, 
 Золотесенькі мої,
 Нашо ж ви нас бросили...
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткалі Світлани Павлівни, 1941 р.н., освіта 7 класів, у с. Рябушки Ле-

бединського р-ну Сумської обл. 8 липня 2008 р. 

738. Голосіння за братом
 Стань же подивися,
 Дочечка приїхала звідкіля,
 А ти не обзиваєшся, нічого...
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткалі Світлани Павлівни, 1941 р.н., освіта 7 класів, у с. Рябушки Ле-

бединського р-ну Сумської обл. 8 липня 2008 р. 

Записи Юрія Рибака і Андрія Вовчака у Сварицевичах, 2010 р.

739. Голосіння за братом (живе виконання)

Скільки людей поприходило,
Скільки гостей поприїжджало,
А ти нікому нічого не кажеш,

Не встаєш, не обзиваєшся...
Вже ми більш не побачимось,
Хіба на тому світі!

Ох мій братичок, мій суколику!
Мій братику, да мій лебедику!
Ох мій браточок милий,
Ой мій браточок рідний,
Вийду ранесенько,
Да не ходит мій браток по 
   вулици вже.
Да ни бачу тебе, братику рідненький!
Да ти ж, було, все по вулици ходиш
Да на свуєму подвіричку,
Ох братику, ох суколику!
Ох їка ж нам Трійца нивесела,
Яка вуна нам смутна!
Та й ми все співали, браточок,
А то ми плачимо!
Ох мій братичок, 
 та мій суколичок!
А наш і руботнічок!

Ох братику рідний, братику милий!
Ох як труднесенько,
В людий будут співати,
А ми будем плакати, браточок,
Але то ж Бог дав, треба те тримати.
Та ти ж такий був,
Да діткам своїм пумагав!
А ти до їх бігав і раненько, 
   й пузненько.
Ні внученька, ні дружини!
Ох мій братику, мій либедику!
А наш і мулоденький.
Ух браточок, як трудненько…
Ох прийду на подвіра, а нема тебе,
Да нема до кого і ходити! 
А до тебе сперва іду,
Бу ти мій браточок милий!
А ти мій браточок рідний!
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Да прийди на Куст ти до мене,
Да присниса, браточок
Ох братику рідний, братику милий!
Ох Боже ж мій!..
Ох Боже мій,
Як труднесенько забути за…
Якби ти хоть би…
Да діткам помагав,
Ти до їх біхав.
А ти вже ж пубіг би до їх,
Бу ти любив ходити!
Ох браточок милий,
Ох браточок рідний.
Ох усім помагав, усім робив,
А ми ж йому співали тепер на Куста,
Допіру плачимо.
Ой браточок мій милий,
Браточок мій рідний,
Яку ж ти пісню нам сумную задав.
Та й би ми куста співали,
Бу ми ж любим співати.
Да допіру ж плачемо.
О мій браточок рідний!
Наш і явору, наш і дуб зелененький,
Раненько ж зламавса.
Ох братику, ох либедику, 
   ох суколику!
Як тибе ж назвати?
Я ж ни знаю.
Ух браточок рідненький!..
 (репліка збоку: Плач ни плач…)
Ох і плач ілі не плач,
А не стане він і не буде худити.
Ні не буду бачити свого браточка,
Шо кожен день бачила.
Ох уже всіх оббігав би,
Моя ж братинонько!
Да ти ж наш цвіток,
Да ти всіх одвідував.
А допіру вже ж не бігає моя 
   братинонька,
Моя суколинонька! /…/
Ох братику, як важко,
Ох рідненький,

Ох миленький!
Ох моя братина!
І ти внучка вже вигодував,
Мо’ ти його туда вже вигодував,
Мій браточок!
Ох братику!
Да він же коло тебе близенько
Лежит, малесенький.
Ох братику!
А ти мусиш єго пошкодувати,
Да до його прийшов,
Ох браточок рідний,
Мо’ ти його за ручку вже водиш?
Ох братику, ох суколику!
Та вже й баба Оля до вас прийшла,
На тім отдєлі.
І має до кого йти,
До теї могили.
Ох моя братинонько!
Да я ж одна осталася,
Да би хоть ти ше був,
Би мене трохи поддержував,
Бо вже я нездужаю,
Мій браточок!
А нашо ж Бог забрав і старшого, 
   і меншого,
І батька, і матера,
І вже всіх тьоток.
Да нема до кого прихилитиса,
Моя братинонько!
Я самесенька, як палець.
Наше бідне життя,
То ше трохи є родини,
То ше розважит, 
А то нема ж ду кого пойти,
Ух братику, ух суколику!
Ух либедику!
Ох як трудненько ж забути,
Як мій браточок 
Да пу пудвір’ї ходит.
А вже братини нема!
А ти ж нас годував,
Ти ж нас глядів,
Бо ти самий старшенький браток.
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А чого ж тебе так Бог забрав раненько?
Та ти би ше коло своїх діток ще побув,

Та коло своїх внученькув.
Ох братинонько!..

… а ше ти міг ходити…
А ти ж бігом бігав,
Ти ніколи не ходив.
Казав: «Мамо, а ти на ферму вже йди,
Я все вже поробив,
І води приніс,
І бураки пунусив».
О тепер тобі, синочко, за твою роботу,
Ти ж маленько прожив,
Ти ж помагав мені,
Моя ж дитинонько підпірна!
Мій соловейко летючий!
Да ти, синоньку, прилети,
Хоть пуд окенце, чи на сливочку сів.
Да й пощебетав,
Да й розказав мені,
Як тобі ж тута на гетому світі добре,
Моя ж дитиноньку!
Моя ж лозинонько!
Ох мій ж Вовчику, Вовчику!
Да не обіжай Вовчика,
Бо він тобі браточок.
Такий самий молоденький,
Ше менчий за тебе.
То ви тут лежтиса,
Да один одного шкодуйте,
Муї ж дітоньки, муї квітоньки!
Муї синочки!
А наші ж нещасливої дітоньки.
Ти ми би вас в армію випроводжили,
Так як їншиї,
То ми б були веселиї,
Та ми би вам короваї пекли,

Мої синочки, наші соколочки!
А наші веселики!
Шо ви так рано од нас полетіли 
    в вирій?
Да пташки ж прилетают навесні,
А ви до нас — уже дванадцять год буде, 
   синоньку.
Ілі прилетиш, ілі покажешся,
Іно коли раз приснишся.
Мабуть, синоньку, обіжаєса,
Шо не вратувала,
Шо й не спасла.
А я й врачів прохала,
В ноги, в руки цілувала,
Кажу: «Роман Павловіч, 
Оставте ви мені Вовчика,
Спасіте мого синочка, мого рідного,
Мого голубочка».
Ох Вовчику, Вовчику!
Ох лежи спочивай.
В гості приходь до нас на Трійцу,
Забирай Вовчика,
Забирайте Шайку,
Хрещону свою,
Да приходьте до нас.
Кажи: «Мамочко!
Ми до вас не прийдемо,
А ви до нас прийдете.
А ми, шоб могли,
То крилами б полетіли, а крил нема.
Як ми з поля вийдемо,
Як ми лежимо».

Зап. Ю. Рибак і А. Вовчак від Холодько Тетяни Іванівни, 1958 р.н., у с. Сварицевичі Дубровицько-
го р-ну Рівнен. обл. 23 травня 2010 р. (на перший день Трійці). 

Див.: запис на компакт-диску.

Зап. Ю. Рибак і А. Вовчак у с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівнен. обл. 23 травня 2010 р. (на 
перший день Трійці). 

Див.: запис на компакт-диску.

740. Голосіння за внуком (живе виконання)
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Записи Ірини Коваль-Фучило з Чернігівщини, 2010 р.

741. Голосіння за батьком
 Ой таточку мій рідненький,
 Та на кого ж ти нас покинув,
 Та залишилися ж ми сиротами,
 А хто ж нам хлібця наробить,
 А хто ж нам сорочечку купить…
Зап. І. Коваль-Фучило від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р.н., вища освіта, науковий 

співробітник Чернігівського історичного музею, нар. с. Масяни Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 
нині — територія м. Чернігова, 1949 р.н., у м. Чернігів 30 червня 2010 р.

Про голосильну традицію подано таку інформацію: «Оці причитування, коли покійник ле-
жав у хаті, дуже часто були. Коли обмили, одягли, поклали в труну, люди збиралися, сиділи досить 
довго, залишалися на вечерю, бо покійник мав переночувати в хаті, — тоді була така традиція, це 
зараз з моргу — да й на кладовище».

742. Голосіння за подругою
 Подружка моя дорогенька!
 Що ж ти так рано нас покинула?
 Да куди це ти вбралася,
 Де то ти збираєшся жити-проживати?
 Чи ти в рай підеш,
 Чи допустить тебе Господь?
Кожен придумував сам. Я не думаю, що там уже до сих пір збереглися якісь 

традиційні слова, але причитання ще можна почути, хоч коротке. І тільки починається 
причитання — так починається плач. Вони викликали такі емоції.

Зап. І. Коваль-Фучило від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р.н., вища освіта, науковий 
співробітник Чернігівського історичного музею, нар. с. Масяни Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 
нині — територія м. Чернігова, 1949 р.н., у м. Чернігів 30 червня 2010 р.

743. Голосіння за батьком
 — Починалося все з того:
  На кого ж ти нас покинув,
  Да куди ж ти вбрався,
  Та тут же (якщо батько умер) стоять твої діточки,
  Та як же вони житимуть без тебе,
  Да хто ж їм коника запряже,
  Да хто ж їм корівку купить,
  Да хто ж їм будинки побудує,
  Да як же вони будуть жити,
  Да як же одружуватись,
 І все «Як же, як же, як же без тебе все це буде». Така тематика.
 — А казали: «Чи ти до нас колись в гості вернешся?»
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— Не чула.
— А кажуть, що не вернешся, твої стежки позаростали?
— Не чула.
— А казали в вас: «Передавайте там привіт мамі»?
— Таке було:
  Ти ж там зустрінешся з своїм родом,
  Та вони ж тебе там привітять…
У нас була традиція класти скатерку у гріб, що там покійник, як прибуде туди, 

вже на той світ, то він має зібрати весь свій рід за цією скатеркою.
  Там же тебе всі зустрінуть,
  Та ви ж там живіть дружненько,
  Передавай же їм усім привіт!
/…/
  Ой таточко ж мій салавєєчко,
  Да куди ж ти сабрався?
  На кого ж ти нас малих покидав?
  Як же ми без тебе будем жить,
  Як же нам существовать,
  Да нема в нас нікого, ні коровки…
Зап. І. Коваль-Фучило від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р.н., вища освіта, науковий 

співробітник Чернігівського історичного музею, нар. с. Масяни Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 
нині — територія м. Чернігова, 1949 р.н., у м. Чернігів 30 червня 2010 р.

744. Голосіння за тіткою
— Сестра двоюрідна причитала. Ми з сестрою не причитали.
— То її тітка була. А не пам’ятаєте, як вона говорила?
— Вона в чімсь винна була перед мамою, тому що причитала так:
  Прости мені,
  Може, я щось була несправедливою.
— А як вона до неї зверталася?
— Тіточко. Ну, в нас тіточко — нема, воно звучить тьоточка.
  Тьоточко моя родненька,
  Ти прості мені те, що я перед тобою виноватая,
  Та нехай же там тебе Господь пріме і мене ожидає,
  Бо ж і мені уже багато годочков.
  Да будєм ми там з тобою мірно жить.
Зап. І. Коваль-Фучило від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р.н., вища освіта, науковий 

співробітник Чернігівського історичного музею, нар. с. Масяни Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 
нині — територія м. Чернігова, 1949 р.н., у м. Чернігів 30 червня 2010 р.

745. Голосіння за тіткою
  Ой братік мой молодєсенький,
  Да чого ж то ти так рано собрався?
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  Ну хто ж тебе там да піджидає?
  Та як же ж ти будєш там одін,
  Да нема ж у тебе ні жоночки, ні дєточек,
  Да нікого ж ти на том свєтє нє оставив…
 Я нє могу.
Зап. І. Коваль-Фучило від Зайченко Віри Володимирівни, 1938 р.н., вища освіта, науковий 

співробітник Чернігівського історичного музею, нар. с. Масяни Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 
нині — територія м. Чернігова, 1949 р.н., у м. Чернігів 30 червня 2010 р.

746. Голосіння за чоловіком
 — А є у вас причети?
 — Шо?
 — Кричать за померлим?
 — О! Я кричала, аж сознаніє потеряла. Батюшка зашов у хату, а мене вивели. /…/ 
 — Причитують?
 — Причитують! Я страх причитала!
 — А які слова?
 — Ну, як хто знає:
  Хазяїне добрий!
  Я за табою жила,
  А тепер шо мені рабить?
  Ти вмер, а мені шо самой?
 Дєті — дєтьми, у кожного свої праблєми, а то ж хазяїн, он же на все хазяїн у дворі.
— Як ви ще казали?
— Он з Ростовськой області, так я казала:
  Я ж буду думать,
  Шо ти, мо’, поєхал до брата туди,
  Буду ждать да виглядать,
  А тепер уже форточки поодчиняла,
  Я думала, шо ти приїдеш з города із больніци,
  Дак прийдеш у хату…
  Встань, побач,
  Сколькі ти людей назбирав!
  Дєті ось,
  Ти ж би шось сказав своім дєтьом,
  Дєті ось тебе гукають,
  А ти не одзиваєшсі!
Страшно, як молоде умре — дак страшно! Просто люди вбиваються — страх! 
— Дотепер у вас є ці причети?
— Ну, мовчки не ховають. Мовчки — це хто уже як зуміє. Є хто, шо воно отут 

таки давить, а не можеш причитувать, а є таке, шо наче з письма читає, причитує, 
усе ж воно улажене. /…/

Ну, як хто може, так і плаче. Воно ж жалко — страх! Тоді калі живеш, поспориш, 
дак думаєш: «Я й плакать за тобой не буду», а тоди вже так жалка, шо страх і сум! Не 
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то шо жалка, ми ж прожилі 45 год вмєстє — ну дак не буде жака?! Жалка! Да він з Рас-
товскай області — нема ж ніде нікого, кромє дітей да мене ж.

— І говорили ж ви це?
— Да. Казала ж:
  Тут ви ж його глядіть,
  Бо он же іздалєко,
  Нема в його ніде нікого,
  Кругом всє чужиє,
  Дак уже глядіть його, пожалуста,
  Поки я прийду…
Ой, як вздумаю — невидержка (плаче).
— А кажуть: «Коли ти до нас в гості прийдеш, чи на Різдво, чи на Великдень»?
— Ну, на діди ж у нас… Діди ж в нас бувають…
— Коли то діди?
— Радуніца. /…/
— Ну, я йому казала, що:
  Ще можна було пажить,
  Іще удвох би жилі,
  Так і мені б льогше було,
  А ти вмер, а мені теперека треба гаревать,
  То ж ми все удвох…
Па свайом — дак воно одно до одного ж клеїться. Я ж і коровку послє його три года 

держала. Я й кажу:
  То ми удвох,
  А тепер я не знаю,
  Чи буду шо держать, чи не буду.
А я ще карову три годи держала, ше й тепер свиней теж, да кури осьо водяться, 

да й усе вже.
Я й до свого хазяїна прийду, дак погомоню:
747. [Поминальне голосіння]
  Ти сам умер, 
  Да тут спокойно лєжиш,
  А мене оставив на таку гібель.
  Дак треба мені гаревать…
  Мо’, що і зрабить,
  Да нєкому,
  А тепер одні алкоголіки,
  Шо нельзя нічого із німі.
  Да попробуй їх найнять.
 — Ото ви все розказуєте?
 — Да. Стою розказую. Кажу:
  Ше мене забери… /…/
 — А кажуть «ти свою хату залишив»?
 — Да. Вже ж як виносілі, дак я кажу:
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  Шо ж ти?
  Ми ж строїлись,
 Ми ж з їм зійшлись — не було нічого. Хатка така була на куріной ножці. Я ж 

казала:
  Ми ж уже ж пастроїлись,
  Да нашо ж ти таку хату покинув,
  Уже ж тепер нам можна пожить,
  А в якую ти хату пашол /…/
  Там уже ж ні свєту не побачиш,
  Ні сонця не побачиш, нічого.
Дак усі туда ідуть. А шо ж рабіць.
  Я не хатіла газу проводить,
  А ти ж настояв на свайом,
  Шо давай праведьом газ.
  Да збирали тиї гроші,
  Да провелі газ.
  Дак тепер людям на дрова дають,
  А нам і на дрова не дають,
  Да за свої гроші газ правелі.
  Якби не послухала тебе,
  Та гроші не вклала куди попало,
  Дак і мені б на дрова далі,
  Дак грубку б затопила, да і усе.
 — Словом, він в курсі всіх ваших справ.
 — Да. Оце пойду й тепер і розкажу, як я живу:
  Тяжело жить без тебе,
  Хазяїна нєт — і нєт нічово. О! /…/
  Без тебе жизні нєт,
  Так шо забирай,
  Будем удвох там.
  Нікому проблєм не будем создавать.
 А в хаті сама — так нудна, шо страх і сум! Да буває так заболиш, шо думка 

така: «Це ж я по городу лазила, треба хотя пойті… у три часи, так у три часи, да 
води нагріть, да вмиться, да трохи передіться, бо тут умреш і такий гразний будеш» 
(сміється). Усяке.

 — Цього вже йому не говорите?
 — Да ні, він і сам па гароду лазів, дак знає це. 
  Все валіцца, все вже боріцца,
  То ж би я тобі сказала,
  Дак там би те подстроїв,
  А там те подстроїв,
  А нема — і нема нічого. 
  Дак я і з цім даживу.
  Жді меня! Я скоро вернусь.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Бородіної Катерини Іоновни, 1936 р.н., 6 класів, у с. Мньов 
Чернігівського р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

748. Голосіння за матір’ю
 — А за мамою як ви причитали?
 — А за мамою — дак всі чотири [доньки], дак страх було!
 — Ви по одній причитали?
 — Да, подходіли, бо люди по’раються, дак треба людя’м і подавать, пудносити 

шось. Попричитуєш, попричитуєш, да знов уже пуйдеш.
 — А як за мамою?
 — За мамою я причи’тувала, шо
  Не обижайсь, моя мамочко!
  Я тебе добре доглєділа. /…/
  Свою хату кидаєш,
  А в якую ти йдеш хату.
 Ну всяк, всяк, хто як може. Тепер уже так не здумаєш, а тоді воно так одно до 

одно набираєця,  воно складаєца. Причитала:
  Як тебі було трудно з намі жиць:
  І голод, і холод.
 А повиживалі ж, нікуда ж не покидала, павиживалі ж, а трудно ж йой било з намі, 

поки ж ми малі були, це вже подрослі, так трошки ж ми попя’ліся, а четверо дітей — 
падумать, а сама хвора, всьо время.

 — Так ви говорили?
 — Да. Так я говорила:
  Трудно тобі було на свєтє,
  Спасібо тобі, шо ти нас нікуди не паразкидала,
  Не шо…
  А параслі ж, параслі,
  Тяжело було, но…
 — А кажуть, «передавай прівєт батькові»?
 — Ну, це вже ж на могилках пращаются, дак і кажуть:
  Передавай прівєт…
 От у мене мама вмерла і сестрин чоловік, ну дак я й кажу… а вони дружили з 

ним крєпка, курилі і дружилі. Дак я кажу:
  Ти, Тьома, сам, тут тобі скучно,
  Дак ти мого забрав,
  Дак а це тут гляді,
  Бо он чужий,
  Нема в його тут нікого,
  Дак ти, хотя (кажу), гляді.
  Передавай прівєт і мамі, і Тьомі.
/…/
  Ох моя ж мамочко,
  Моя родная!
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  А чого ж ти ще не пожила?
  Я ж тебе жалєла так!
  Да за тобою ухаживала,
  Да можна було ще пажить,
  Ще б ти мені помагла.
 Так уже плакалі всє время і причитувалі. І хто шо тоді придумає — те і каже.
 — А вночі не причитують?
 — Нє. Вночі тихонько сидять, нельзя вночи.
 — А кажуть, що не можна причитувати в той момент, коли людина вмирає?
 — Да. Ми якраз всі чотири зійшлись, і /…/ І так матка — всє, 10 мінут. Я 

кажу: «Тіха, хотя ж не стревожте». Шоб не стривожить, бо тоді ж трудно вмирать. Я 
кажу: «Тіхо, тіхо, не шуміть». І 10 мінут — і мами нєт.

Зап. І. Коваль-Фучило від Бородіної Катерини Іонівни, 1936 р.н., 6 класів, у с. Мньов Чернігівського 
р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

749. Голосіння за чоловіком сестри
 — А ще кого ви ховали, що ви причитували?
 — Сестриного чоловіка. Там же казала:
  Ти ж, Дьома, казав,
  Шо от Віктор умре, дак я твой тютюн покуру,
  А ж ти попереду вмер,
  Хай тепер Віктор твой курить.
 Да казала:
  Дивіться, вдвох дружіть,
  Дивіцця один одного.
 Па сестриному ж не так будеш, як па свайом.
Зап. І. Коваль-Фучило від Бородіної Катерини Іонівни, 1936 р.н., 6 класів, у с. Мньов Чернігівського 

р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

750. Голосіння за сином
 — А як за сином причитають?
 — Ой, за сином — не дай Бог! За сином, да ще як маладий умре, дак савсєм люди 

сознаніє теряют.
 — А десь ви чули, шоб хтось за сином причитав?
 — А як же. От у мене сусідка. Дак єї син пашов на Рождество — і нема, і нема. 

Через 8 мєсяцев знайшли. Он пашол, йому погано стало, а тогди вода прибула і його 
знесла, аж десь його тамекі поймалі, дак уже і гроба не откривалі, нішо. /…/ Дак вона ж, 
бєднінька, кричала:

  Синок!
  Я ж думала — на свадьбу гатовілася,
  Аж ось якая свадьба!
  Вас же толькі два у мене,
  А тепер адин астался.
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  Я ж вас жалєла,
  Растіла, берегла — і не вберегла!
 Треба ж! Такий уже на женєніє син. Вона й тепер плаче. Вже п’ятий год. Це 

не дай Бог хавать, да ще й дітей — лучче самому попереду вмерти, шоб не бачить і не 
чуть! Дєті єсть дєті. /…/

 Она казала (на похороні):
  Такого дуба зваліло.
  Нашо ж ти мене такую каліку покинув,
  Ти б вже з собою узяв би.
  Забери мене з собою. /…/
 Матка так разбивалася, шо страх і сум!
— Як казала?
— Ну, як, он таки був, наче трохи ганяв, но матці ж шкода:
  Не вберегла синочка свого,
  Да не дагледіла,
  Хіба ж я думала на такеє,
  Шо ти таке зробиш?
 /…/ Колись батюшка віками не пойде, а тепер — аби гроші батюшкі.
  Шо ж тебе штовхнуло на такеє?
  Так не знаю.
  Я ж тебе гляділа і жаліла тебе.
  Не вгледіла і не вжаліла.
/…/ крєдіт взяв, а тоді платить багатенна. Навєрно, п’яного подурілі, да і всьо. 

Один син.
— Як за одним причитають?
— Да: 
  Один, дай того ж нема…
 Стра’шна, стра’шна. На таких похоронах стра’шна!
Зап. І. Коваль-Фучило від Бородіної Катерини Іонівни, 1936 р.н., 6 класів, у с. Мньов Чернігівського 

р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

751. Голосіння за братом
 — А за своїми мерцями ви причитали?
 — Ну так а як же! За братом, за маткою.
 — А як ви плакали?
 — Усяк плакала. Мене он спасав, як із фронту приїжжав, дак мені ж жалко його.
 — Як ви плакали?
 — Ну:
  Браток муой, спасатель муой…
 Да й усьо. І батько ж вмер, дак тоже треба плакати. Треба всіх.
 — А як ви за батьком казали?
 — Батько ж растив. Матка растила. Треба вмирать.
Зап. І. Коваль-Фучило від Воробей Уляни Мойсеївни, 1922 р.н., 4 класи, у с. Ведильці Чернігівського 

р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

) )

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Поліська голосильна традиція

453

752. Голосіння за матір’ю
 — А можете собі пригадати, як в вас причитують?
 — А як хто придумає.
 — А за мамою як ви плакали?
 — За маткой плакала, матка растіла мене, замуж оддала.
 — То ви не причитали, тільки плакали?
 — Да причи’тувала:
  Мамко моя,
  Родненька моя!
  Я ж тебе даглєдала,
  Не даглєділа — вмерла…
Дак шо ж — получилось ізліяніє, і в брата ізліяніє. Рано померлі…
  Шо ти, мамко, ще не жила,
  Да чого ти нас ще не довела да ладу…
Да треба ж вмирать — смерть прийшла.
Зап. І. Коваль-Фучило від Воробей Уляни Мойсеївни, 1922 р.н., 4 класи,  у с. Ведильці Чернігівського 

р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

753. Голосіння за чоловіком
 — А за хазяїном як ви причитували?
 — А хазяїн такий був, шо не треба було й причитувать — п’яниця, дак не було 

шо…
 — За таким дуже не причитували?
 — Да чого ж, — трохи — шо:
  Дітей багато покинув,
  Да самой треба глядєть.
  Хазяїн!
  Нащо ти мені стілько дітей пакинув,
  А сам убравси,
  А мені тепер четверик треба женить!
Зап. І. Коваль-Фучило від Воробей Уляни Мойсеївни, 1922 р.н., 4 класи, у с. Ведильці Чернігівського 

р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

754. Голосіння за сином
 — Апускають його в ямку, мамка над ямкою:
  Синочок!
  Лучче б ти живий був,
  Лучче б я туда вмєсто тебе пішла.
 У каждого своя психіка, і своя… ну…
 — Шо на ум приходить. Од расстройства — і плаче, і каже, в таком состояніі.
Як молодий умре — то кричать здорово. Як ото тіло опускається в яму. 

Вже силоміць відтягують від ями. /…/ Асобєнно на кладбищі. Коли тіло опуска-
ють.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Брик Марії Мусіївни, 1926 р.н., 5 класів, у с. Стольне Менського р-ну, 
Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

755. Голосіння за донькою
 — Чи є у вас в селі, коли людина помре такі причети, голосіння?
 — В мене подруга — 49 років — померла. Такий був жуткий похорон. Я не ходи-

ла, не витримую.
 — Так були там ці причети?
 — Не знаю.
 — Ви в свому селі чули таке?
 — Ви знаєте шо, я хочу сказати одне. Єсть такі люди, як вмерла людина, то… 

балакає, що попало. А мені неприємно, що вона:
  Ой, да я ж тобі плаття нове купила,
  Я ж тобі те…
Невже людина може жаліть матір, чи там когось рідного, і в такі мінути думать 

про якесь плаття. Такі люди не кричать. То ж кричить душа, і всякі балакать слова… 
А єсть люди — на публіку.

Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки, 1967 р.н., середня освіта у с. Мрин Менського р-ну, 
Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

756. Голосіння за сином
  Синочку ж мій дорогий!
  Втрата сама найдорожча моя!
  Соколе!
  Квіточко моя!
  Птичечки будуть прилетать
  І будуть, синочку,
  Понад могилою твоєю жалібно…
  А ти уходиш у таку темненьку хату,
  Кидаєш отаку світлу,
  Уже й сонечко не буде туди світить,
  Не буде промені туди.
  Не буде товаришів твоїх,
  І не будеш пісень слухать,
  А тобі тільки жить і радоваться!
 — А кажуть: діти твої стоять? Чи в нього ще не було дітей?
 — Не було, парубок.
 — То ви казали, що чекали весілля?
 — А як же:
  Десь твоя сужена,
  У білій фаті,
  Ваші ж дітечки майбутні…
  Птичечка, соловейко, і та гніздечко в’є,
  А тобі ж не судилося.
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  Твоя доленька така лиха і важка:
  Ні своєї дружини, ні своїх діточок.
  Рано тебе забрала, 
  Як батька, як брата…
 Брата ж теж привалило…
Зап. І. Коваль-Фучило від Соловей Любові Василівни, 1940 р.н, вища освіта, вчитель історії в 

с. Мрин Менського р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

757. Голосіння за братом
  Братику мій рідненький!
  Соколику!
  Як ти далеко залетів,
  Да як же ми хотіли,
  Які надії покладали!
  Да я ж тоді в інституті вчилась,
  Ти ж мене вчив,
 Як я по житті — так…
 — Говоріть, говоріть, дуже гарно.
 — Ага:
  Да ти кожного разу,
  Як я сесію здала,
  Всєгда заїзжав в інститут.
  Ти мені обов’язково і поради давав,
  За батька був,
  Бо батько наш загинув на фронті,
  А ти мені був батьком,
  Ти мені був братом,
  Ти мені був самою найближчою людиною!
  Як ми будем тепер,
  Як твоя мамка буде,
  Як вона буде доживать свою старість?!
  Уся ж була надія на тебе!
  А мама слабенька яка.
  А ти ж казав,
  Що «я вас усіх догляну»,
  Що «я повиучую».
Осе тако. Як по житті, шо людина живе і усе втрачає надію — на кого надіється. 

Як ото у мене син, да такий молодий, такий крепкий, в тілі, та так всі любувались: да 
високий, голубоглазий. 

Як би не жаліли, як би не плакали… Да хто його знає, де воно й як.
 — А кажуть у вас: прийшли до тебе люди?
 — А як же:
  Ой прилинь да подивися,
  Скільки ж до тебе гостей прийшло,
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  Ой подивися:
  І твої товариші, і друзі,
  І педагоги, і твої вихователі,
  Усі, і сусіди, які прийшли.
  І пробач, що й не так,
  Може, що зробив.
 — А кажуть: яку хату лишаєш?
 — Ой, а як же! Так кажу:

Оце вибрав собі так ранесенько
Отаку темну хатиночку.
Да там немає віконечка.
А тут подивися,
Як сяє сонечко,
Ти подивися сам,
Як усе розцвітає,
Як квіточки кругом.
Та от подивися,
Як ягодки вже червоніють,
Да які цвіти кругом хати!
Да подивись, да подивись!
Я, синочку, про тебе ніколи не забуду,
Я посаджу у головах тобі
Червону калину.
Хай пташечки будуть прилітать,
І людочки будуть приходить,
І всі будуть любоваться,
А тебе вже ніколи не буде.
Но я ніколи тебе не забуду.
Ти мені казав:
«Мамо, ой не турбуйтеся,
Я вас поховаю»,
А як це тяжко ховать!
Да як ховать своїх діток батькам,
Треба шоб діти ховали матерів,
А я ж осталась одна, як сиротинонька,
Да ні батька нема,
Бо погибнув на фронті,

Да ні брата нема,
Бо в шахті привалило,
Да й ти, синочку, так рано
Вибрав собі таку сумну да 
  невеселу хатинку,
А кидаєш…
Да кого ти кидаєш — 
Отаку світлицю: 
Да кругом сонечко,
Да кругом квіточки,
Да кругом зелень,
Да яка одна краса!
А скільки ж людей прийшло,
Подивися!
Це твої ж!
Ти ж любив людей
(він фельдшер був, вивчився)
Як тебе любили,
Як тебе кликали всі,
Як ти лікував тваринок,
І тебе стрічали!
Ти мені казав:
«Ой мамо, а я, правда, не поганий 
   для людей?»
«Ні, — кажу, — ти дуже хороша 
   людина,
Тебе люблять і чекають кругом».
І казали: «Такий молодий, 
  а такий здібний».

 Він учився в школі на «5», кончив технікум і поступив в Білоцерківський 
інститут.

 Його поставили завветеринарним участком, і училище в нас тоді було, дак і 
там на півставки. Молодий, способний. Що ж — така доля! 

 Оце такий ритуал поховання.
 — Дуже добре ви сказали, просто сльози на очі навертаються. А чи в вас ка-

жуть: «Там тебе зустрінуть батьки»?
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 — А як же! Як тільки підходим… А завжди ховають, як оце в селах, бо в місті 
місце закупляють і вже не ляжеш із своїми, а тут як тільки до кладбища підходять, то 
кажуть, — оце ж і я: і на батька, і на матір:

  Стрічайте, виглядайте мого синочка
  І пізнавайте,
  До вас іде у родину,
  Так його і захистіть,
  І ви пробачте йому,
  Що й не так,
  Допоможіть йому.
  І впізнавайте ж!
 Оце так. Так кажуть.
 — А ще кажуть: в яку ти дорогу далеку зібрався, куда ти від нас ідеш?
 — Та а як же!
  В дорогу,
  Да таку невідому,
  Да куди ж це ти, синочку, йдеш,
  Да куди ж це ти вибрав доріженьку,
  Да розкажи ж!
 Оце ж ми тут живем, а раніше там жили, купили.
  Ой куди ж це ти йдеш?
  Чи до хрещеного йдеш, чи до кого?
  Ти розкажи ж нам.
  Ой не туди ж ти повертаєш,
  Не ту доріженьку обрав.
 — А чи було таке, що, як виносять, то щось інше кажуть? «Не виносьте, хай 

ще полежить…»
 — Ні, так не кажуть. А тільки:
  Ой куди ж це ти!
  Ой куди ж ти собрався,
  Що ж ти свою кидаєш хаточку,
  І куди ж це ти,
  В яку ти дорогу.
  Сину!
  Казав же, що ти мене поховаєш,
  А бачиш як, 
  Я захворіла, приступ сердечний був,
  Я думала, що це вже все,
  Що вже я прийду до тебе.
  Не боюсь, — кажу, — нічого,
  Бо я вже ітиму до тебе. /…/

Ой синочку дорогусінький,
Ой проснись,
Ой поговори зі мною,

Скажи мені,
Ти квіточко,
І соловейко,
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Зап. І. Коваль-Фучило від Соловей Любові Василівни, 1940 р.н, вища освіта, вчитель історії в 
с. Мрин Менського р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

Останній фрагмент інформаторка намагалася наспівувати і починала плакати, чого не було, 
коли промовляла голосіння без мелодії.

758. Голосіння за матір’ю

І дорогусінький,
Як мені й тяжко.
Ти й послухай мене,
Скажи,
Дай мені розраду,
Як мені далі жити,
Як мені далі?
Ну куди мені звернуться,

Хто ж мені допоможе,
Більш нема нікого,
Ой прилети до мене,
Хоч уві сні,
Хоч я з тобою поговою,
Хоч я тебе побачу,
Хоч уві сні побачу!
 Оце так.

Ой матінко ж рідная!
Як ви ранесенько вставали,
Да ваші ручки потрудилися,
Ніколи не жалілися нікому,
Да як ви пізно лягали, рано вставали,
Пізно лягали…
Ніколи вас не бачили,
Щоб ви журилися.
І де в вас бралося стільки сил,
Стільки сил, енергії?
Як ви любили своїх дітей,
І ніколи ні на що не жалілися.
Яка ви терпляча була!
Яка ви були винослива!
Вас і люди добре знають,
Цінили вас за вашу щедрість,
За вашу доброту.
Як вас тільки уважали, а за що?
Саме більше — що ви вміли цінити людей.
Вас дуже поважали люди.
Ви нікого не осуждали,
Про нікого не казали поганого,
Для вас завжди всі були хороші.

Ви з життя черпали всю силу,
Ви жили людьми,
А ми від вас, рідная мамочко,
І заїмствували вашої доброти,
І нам приємно через те,
Що ви нас учили 
Бути добрими,
Бути чесними,
Бути порядними,
Щоб ви людям ніколи 
Злого й поганого не робили, 
Щоб ви завжди були людьми
На видному місці,
Шоб вами, як кажуть,
Ми гордимося вами,
Що нас так виховали,
Що ви така в нас порядна людина,
Нам приємно, що всі люди кажуть:
«Яка в вас була хороша мати,
Вона ніколи нікого не судила.
Вона тільки давала поради,
Давала допомогу».
І хотіла, щоб ми, діти, такі були.

Зап. І. Коваль-Фучило від Соловей Любові Василівни, 1940 р.н, вища освіта, вчитель історії в 
с. Мрин Менського р-ну, Чернігівської обл. 1 липня 2010 р.

759. Голосіння за сестрою
 — За сестрою голосила здорово.
  Сестричечко моя!
  І діток ти покинула,
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  І на кого ж ти їх покинула?!
 А син у плаваньї один був, не ховав матері.
 — А не кажуть: подивися, скільки гостей прийшло?
 — Чуєш, то як молодша, а їй же 51 год.
  Ти ж, кажу, настраждалась,
  Ти ж і нагорювалась,
  Так тепер же коли ж ми тебе побачим?
  Да відкіль же тебе визирать? /…/
 — А ховали її чоловіка через 22 годи, а оградка, отоді вже в ограді цій. Хлопці не 

скидали оградку, а так акуратно ямку викопали, відерцем землю носили акуратно. Так я 
кажу:

  Моя сестричечко!
  Через 22 годи
  З хазяїном стрічайся!
 — То ви вже казали на цвинтарі?
 — Да, як уже спускали.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткачук Ольги, 1941 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

760. Голосіння за матір’ю
  Мамочко! Дорогесенька,
  Нащо ви нас покинули?
  Да вас внучатка люблять,
  Да вас прийшли випроводжать.
 Усяк. 
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткачук Ольги, 1941 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

761. Голосіння за чоловіком
 — А за дєдом — я не знаю, що я кричала, я наче глашена тоді була: кричала, то 

казали, мо’, дєд і не заслужив, як я кричала. Кричала без сознанія, он умер так раптово.
 — А кажуть, дивися, яка в тебе хата…
 — Кажуть:
  Нащо ж ти хаточку покинув,
  А йдеш у таку темну?
 — А як ще в вас кричать?
 — Ну:
  Йдеш в таку темну,
  Ни писем нема одтуда.
  Все кидаєш, нічого не бачиш.
 І дійсно правда. Як уже людина пошла, то буде вєчно в серцях.
 — А кажуть: подивися, до тебе прийшли?
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 — Кажуть:
  Діточки, онучки прийшли,
  А ти не озвешся,
  Ти ж завжди стрічав!
  А тепер ни на кого не дивишся,
  Ні з ким не балакаєш.
 — А кажуть: встань, подивись?
 — Кажуть:
  Уставай да йди, 
  Одумайся да вертайся!
 Та що — хтось послухав?
 — А кажуть: передавай прівєт?
 — Кажуть:
  Передавай, Миколо,
  Матінці прівєт!
  Усим родітелям!
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткачук Ольги, 1941 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

762. Голосіння за донькою
 — А за дитиною як голосять?
 — Ой, за дитиною!..
 — Ой, не дай Бог за дитиною.
 — Як кажуть?
 — Та всяк: і золото, і сонечко, і ангеле.
 — Вони в рай попадають.
 — Трохи наголосіть за дитиною.
 — Хай Бог милує, я ж дітей не ховала.
 — Може, ви десь чули.
 — Та як:
  Дочечко! І сонечко!
  Нащо ти кидаєш?
  Да подивися, да скільки подружечок,
  Да друзєй, да всіх.
  Приходять.
  Лежиш, нікому нічого не кажеш,
  Не балакаєш, нищо.
  Да стань,
  Да подивися,
  Да оставайся з нами!
 Воно само пудсказує.
 — А кажуть: подивися який світ?
 — Кажуть:
  Да донечко,
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  Да сонечко,
  Да одумайся!
  Да вернися до нас,
  Да будь із нами.
 — А кажуть: ми ж весілля чекали?
 — Ой, то страшне.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткачук Ольги, 1941 р.н., та інших жінок у с. Велика Кошелівка 

Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

763. Голосіння за батьком
 — За батьками плачуть. Ого! Напримєр, хлопці, так вони за матер’ю і за бать-

ком. А моя Валя — на фотографіях — як кричала! Дочка моя.
 — За ким?
 — За батьком. «Таточку!» — таке страшне! І обнімає його, отако — так на 

фотографіях, страшне!
  Таточко дорогесенький!
  Милесенький!
  Да я ж до вас приїжала,
  Да ви ж не казали,
  Шо ви одийдете од нас!
  Шо ж ви ото надумалися,
  Да чого ж ви одийшли?
 — А є такі моменти, що особливо багато голосять? Коли виносять, як голо-

сять?
 — Ну всяк:
  Чого ти одходиш,
  Да одумайся,
  Да вертайся,
  Куди ж ти одходиш,
  Да нашо ж ти кидаєш хаточку?
  Да вернися,
  Да тут же ловко.
  Да ми ж усі,
  Да закрив очі,
  Нас і не чуєш, і не бачиш!
  Чого ви такі гордий (чи горда) зробилися?
 — А ще розказують, яка людина була добра?
 — Ага:
  Який ти в нас гарненький,
  Дак усі ми тебе любили.
 — А на кладбищі голосять?
 — Ого! Там прощаються, так само, як і в хаті. Дорогою плачуть.
  Да ти мене покидаєш,
  Да на кого ти мене покидаєш?
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  Да як я буду жить без тебе!
 — А кажуть: чому покинув?
 — Ну, як старе, то вже знають, чому йде — шо вже вік вижило, то йде на той 

світ да і все.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткачук Ольги, 1941 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

764. Голосіння за дитиною
  Яблучко моє недозрілоє!
  Сонечко!
  Да дитинко моя,
  Куколка!
 Всяко, хто що придумає.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ткачук Ольги, 1941 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

765. Голосіння за матір’ю
  Мамочко!
  Чого ж ви кидаєте,
  Тепер мені самий,
  Як же самий?
  І того забрали, і того.
 — А кажуть: ти таку хату лишаєш?
 — Мо’, й казала, мо’, й ні.
 — А кажуть: яка ти добра була?
 — Добра... Не знаю.
Зап. І. Коваль-Фучило від баби Олександри, 1933 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

766. Голосіння за сином
 — Ну, син в мене вмер, 44 годи. Я поєхала із Кошелівки — не захватила — за-

ховали його. Не успєла. Кричала:
  Синочок рідненький!
  Нащо ж ти мене покинув
  Отут у далекому краю?
  Всі тут, у Кошельовці,
  А ти ось тут!
  Аж під Естонією!
  Ти в мене один єдинственний був!
Кричала, із могили одтягали! Я ж поїхала, а вони поховали. Поховали, я не по-

бачила.
Зап. І. Коваль-Фучило від Новак Людмили, 1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.
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767. Голосіння за матір’ю
  Мамочко рідненька!
  Нащо ж ти мене кидаєш?
  Лучче б ми тебе не везли,
  Да може, б ти живенька, здоровенька була.
 — А кажуть: дивися, яка в тебе хата, а ти в таку йдеш темну?
 — Кажуть:
  Нащо ж ти кидаєш,
  Куди йдеш в домовину,
  Да в темненьку,
  Да в холодненьку…
 Хто-зна як і казала. Як воно тоді жалосліво, як попало.
 — А кажуть: подивися, до тебе прийшли?
 — Кажуть:
  Да подивися!
  До тебе дочечка прийшла,
  Да над тобою дочечка плаче,
  Да й синочки плачуть,
  Да за тобою і небо плаче!
 Таке буває, шо дощ. Дак кажуть: і небо плаче.
  А нащо ж ти покидаєш,
  А нащо ж ти у земельку йдеш?
Зап. І. Коваль-Фучило від Новак Людмили, 1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

768. Голосіння за матір’ю
  Ти ж в мене родненька,
  Ти ж в мене рідненька,
  Да нихто ж мене так не пожалує, як ти,
  Мамочка моя!
  А хто ж мене буде стрічать,
  А хто ж мене буде випроводжать?
 — А якщо хтось раніше помер, то кажуть: стрічайте?
 — А як же! Як до могили доносять, тамечки, то приказують:
  Сестричка! (чи дочечка!)
  Стрічай свою мамочку,
  Стрічай свою рідненьку,
  Вона ж в нас рідненька,
  Вона ж нас кидає!
 — А коли найбільше кричать? Нам кажуть, коли виносять з хати.
 — А як же, понятно. Так же вона поплаче, поплаче, а вона лежить, а з хати ви-

носять — тоді вже таке ревище!
  Мамочко!
  А куда ти йдеш од нас,
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  А куда ти одходиш? 
  А хто ж нас буде стрічать,
  А хто ж нас буде випроводжать!
 — А коли опускають, тоже кричать?
 — Да! Понятно! Опускають, а коли забивають труну і верьовкою пускають, 

тоді вже як дочки, да й жалосливі,   держать за руки, бо лізуть прямо в яму!
769. [Поминальне голосіння за матір’ю]
 — А на другий день ходили?
 — А як же!
 — А як казали:
  — Мамочко!
  Ми йдем,
  Стрічай нас!
  Дивись, ми ідем до тебе,
  Як ти тут?
  Як тобі тута,
  Розкажи, як тобі тута!
Зап. І. Коваль-Фучило від Падалки Лукерії Петрівни, 1918 р.н., 7 класів і Новак Людмили, 

1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.
Про голосильну традицію розповіли таке: «Ну, треба щоб одна людина якась хоть трохи по-

голосила, шоб була, у нас кажуть, негласна ложка. А про що, я не знаю». /…/
 — Негласна ложка. Як не заплаче ніхто, не поголосить за людиною.
 — То він буде там голодний?
 — Навєрно. А баби ще придумають, що щось вона, мо’, помагає в хазяйстві, так ото дер-

жуть в хаті од чогось. А хто його зна, ми не знаєм.
 — Її хтось бачить?
 — А де та ложка?
 — Ну, оце ж їсть він, оце його ложка зветься.
 — Зберігати його ложку?
 — Да.
 — Якщо голосити, то що виходить?
 — Ну, щоб осталась вона як пам’ять.
 — Якщо за людиною голосити, і зберігати ложку…
(Про ложку як субститут людини див.: Топорков А. Л. Об одном символе в поминальной 

обрядности и в гаданиях восточных славян // Балто-славянские этнокультурные и археологические 
древности. Погребальный обряд. — М., 1985. — С. 87–88.)

770. Голосіння за однокласником сина
А вони ходили в школу, кінчали 11 класов, рядом сусід, мого сина, цього що вмер, 

друг хороший, так я голосила, приказувала: 
  Передай мойому синочку 
  І твойому товаришу Гриші,
  Ви там ізийдитеся
  І будете балакать,
  Передайте від матери, 
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  Розкажіть, як вона горує за тобою!
 — Це ви вже над тим, щоб до вашого передавав прівєт?
 — Да, да. Це ж він у Кошелівці, а цей — за тисячу кілометров.
 — Але вони були друзі, і ви так передавали.
 — А як же! Вони й у школі сиділи на одной партє, і 11 класов кончили, ув армію 

ходили.
Зап. І. Коваль-Фучило від Новак Людмили, 1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.

771. Голосіння за чоловіком
  Рідний, дорогий,
  Нащо покинув мене?
 — А ще як?
 — Ну, я не знаю. Тоді така була жаль, що… 
 — А не кажуть, що треба приплакувать?
 — Хто каже? Воно само плачеться. /…/
 — А як ще голосять? Кажуть, в яку дорогу?
 — Кажуть:
  Куди ти собрався,
  Да в яку дорогу.
  Родина твоя вся зійшлася до тебе,
  А ти лежиш,
  Да шо ти такий на празник нарядився?
  Оце таке кажуть.
 — А кажуть, в яку хату йдеш?
 — Ну:
  Темную, невидную,
  Ні сонечка, ні оконечка.
  Покидаєш світлицю свою,
  А там у тебе
  Ні оконечка, ні сонечка.
 Як хто вміє. Я не знаю, як я плакала. Я плакала: жаль була велика, да й годі.
 — А ще хтось плакав за вашим чоловіком?
 — Дочка плакала, но просто плакала: «Таточку!» А тоді жаль, не знаєш шо 

казать. Є такі люди, шо наче артісти — приголошують, приказують.
 — Може, хтось за кимось гарно голосив?
 — Ну, не треба того повторять.
 — А кажуть, якщо померли батьки, щоб стрічали?
 — Да:
  Стрічайте!
  Ось іде ваш синочок.
  Стрічайте, пізнавайте, розпитуйте.
 Вже як на кладбищі.
 — А кажуть: коли ти до нас в гості прийдеш?
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 — Кажуть:
  Коли тебе стрічать, 
  Коли тебе виглядать
  Коли ти прийдеш до нас?
 — А не казали: чи на Різдво, чи на Великдень?
 — Не знаю, хто його може поминуть, шо казали. /…/
 — А коли опускають труну, теж голосять?
 — Ого! А як же!
  Коли я тебе побачу,
  Де ж ти одряджаєшся,
  Опускайте потихесеньку.
 — А кажуть: рученьки твої одробили?
 — Кажуть:
  Ноженьки твої одходили,
  Рученьки твої одробили,
  А тепер вже будеш спать і лежать,
  І діла не робитимеш.
 /…/ Є — на рушниках опускають, а є — на мотузці.
Зап. І. Коваль-Фучило від Петровської Ганни Іванівни, 1940 р.н., 7 класів, с. Козацьке 

Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 3 липня 2010 р.
Про голосильну традицію подано таку інформацію: «В нас там одна — мати вмерла. І вона 

так плакала здорово, що — ну, старшне. А мні приснився сон. Наче я на кладбищі, бачу багато лю-
дей, батюшки. А я думаю: чого я туди піду, я піду додому. Стала я додому йти, да до тих людей, шо 
мати умерла. Гляну — мати стоїть пуд окном, а вона ж умерла. Я кажу: «А ви чого прийшли?» — «Ой, 
прийшла сказать Соні, щоб не плакала за мною. Так мені трудно! І скажіть їй, хай вона за мною не 
плаче». 

 — А кажуть, що є такі моменти, що не можна голосити?
 — Як Євангелію читає — не голосять, похорон правиться — не голосять, слухають похо-

рон. Не положено.

Записи Ірини Коваль-Фучило з Чернігівщини, 2011 р.
Записи зроблено в Дарну (Провідну) неділю, наступну неділю після Великодня, 

коли мешканці села готуються до відвідин гробків на кладовищі, яке відбулося наступно-
го дня в понеділок. У неділю ходять на кладовище, впорядковують могили: знімають старі 
вінки, квіти, дбають про цілість пам’ятників на могилах, свіжі могили посипають піском 
тощо. У неділю готують також їжу, яку несуть у понеділок на кладовище, і там поминають 
померлих родичів. Напередодні в неділю біля багатьох могил є столи, але мешканці зга-
дують, що колись був на цвинтарі довгий стіл і всі поминали померлих за одним столом.

772. Голосіння за сином
 І синочку, і родненький, і дорогиой!
 І нащо’ ти мене покинув таку саму’синьку, да больну’ ж, да все!
 Да ти ж приїжджав, да ти ж мною радувався,
 Да ти ж мені помогав…
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 А де ж ти тепер похований — на чужиій сторонці, і я тут…
 І батько не побачив тебе!..
 Да ти б же рядом із батьком лежав би да з бабою,
 А ти ж тепер од Германії…
 (Ото — вже Германію).
 А тепер ти миж чужими людьми’…
 Да синочок, і золотенький, і дорогенький,
 І сонечко моє яснеє!
 І за що ж ти мене так обієдив?
 Та лучче б я лягла, а ти вже ж був дуженький, здоровий.
 Кричала, кричала. З могили одтягували. Стах один! Да ничого не помогло, од-

нак, хоч кричи. А в мене ще давлєніє, сахар — дак менший син не давав ни кричать, ни 
голоси’ть. А я як впала — ну ніяк не встану. На могилі, на його так і лежала.

Зап. І. Коваль-Фучило від Новак Людмили, 1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 
Чернігівської обл. 1 травня 2011 р.

773. Голосіння за чоловіком
 Ой Миколочко, ой дорогесенький!
 Сонечко моє дорогесеньке!
 Да нащо’ ж ти мене покинув,
 Да такую больну’ю да сла’бую,
 Лучче б я за тебе’ пошла’, а ти б жив.
 Да подивися: і синочки над тобою стоять і плачуть,
 А ти ж лежиш і до нас нічого не обозве’шся, не скажеш!
 Миколочко, пташечко, встань подивися,
 Яка я слабусинькая!
 Да ти журився да плакав,
 Шо вмре Люся, а я остануся сам буду це...
 А тепер нащо’ ж ти мене покинув…
 Голосила — що попало, що попало! Чотири хлопці сторожова’ли на кладбищі 

біля тіла, бо чекали на сина з Далекого Сходу. Він свої часи, такі красивенні, зняв, на руку 
батькові оддав. І получив ще капітана — дак і пагони батьку под руки положив.

Зап. І. Коваль-Фучило від Новак Людмили, 1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 
Чернігівської обл. 1 травня 2011 р.

774. Голосіння за сестрою
  Сестричко родненька,
  Галочко дорогесенька!
  Да що ти наробила,
  Да подивися на своїх дє’ток:
  У тебе їх троє.
  Да як за тобою Оксаночка плаче,
  Нащо’ ж ти так обієдила, Боже, Боже!
  Да ми ж приєхали подивиться — до тебе в гості,

)
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  А ми ж приєхали на похорон.
  Устань, подивися, як сестричка одна і друга за тобою голосить!
— Ось таке голосила. Воно так — шо попало уже кажеться.
— А кажуть у вас: подивися, яка в тебе хата, а ти йдеш в таку темну?
— Кажуть:
  Чого ж ти пошла в домовину,
  Як у тебе свієтленька да гарненька хата.
  Да ти все покинула да йдеш на той свєт.
  Да нічого ж не видно,
  Да там темненько,
  Да ніго ж ти не побачиш!
— Прика’зують — хто як може. Воно тоді саме’ таке: що попало. Од жалості — 

дак не знаєш нічого.
Зап. І. Коваль-Фучило від Новак Людмили, 1936 р.н., с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. 1 червня 2011 р.
Про голосильну традицію подано таку інформацію.
— А кажуть, що вагітним не можна приказувати?
— Не знаю. Вагітна у нас була оце моя нєвєстка Надя — дак она і на кладбище не хо-

дила, і не прощалася. /…/ Приєхала на похорон — помогала, а до батька не пудходила, не 
прощалась і на кладбище не ходила. Це точно.

— А не казали, що за маленькими дітьми не можна приказувати?
— А цього я і зроду не чула.
— А казали, що за першою дитиною мати не йде на кладбище?
— Це кажуть, кажуть… Маленьке дитя, якщо нехрищене — дак на кладбище не кла-

дуть, а дома в садочку. В нас умерла сестричка Люба, 3 мієсяци, дак у садочку под грушею. І 
сейчас моги’лка — воно нехри’щене. Як дитятко нехрищене — дак на кла’дбище не кладуть.

— А не кажуть про ту дитину, куди її душа іде?
— Цього я не знаю. /…/
— А там [на кладовищі] ви уже не будете приказувать?
— Там уже ні. Це у кого воно вмерло таке страшно дороге да неда’внечко. А вже як 

давно померли — дак уже нє. Само собі поплаче, поплаче.
— Але можна приказувати?
— Можна. Як уже хто голо’сить — дак чутно’-чутно’. Мо’ хто і буде голосить, бо не 

вельми давно померли. /…/
— А як ви за матір’ю приказували. Ви мені ще за матір’ю не казали.
— Да ой… да таке, як за всіма. Не приказувала — голосила всю дорогу до кладбища, і 

на кладбищі, і в хаті. Усюди. Що ж, так рано осталася без матері. Свекруха — дак во’сємдисят 
скількись год жила’, а мати така молода.

— Ви кажете: голосила і приказувала. А яка різниця?
— А я не знаю. Голосить — це значить плаче, а приказує — що знає, те каже. Ой, каже, 

вона як голосила, голосила — значить, плакала. А приказувать уже — то хто вміє. А як сто-
роння людина, то не каже приказувала, а голосила.

— То одне і то саме?
— То одне’.
— А за ту ложку — негласна ложка.
— Ото кажуть: треба поплакать, шоб була негла’сна ложка. А що то — я не знаю.
— Тоді баба Луша казала, шо треба зберігати ложку, якою мертвяк їв і буде в хазяйстві 

вестися.
— Бог його знає. Того я не знаю. Скільки в мене вмирало — ніде ложки нічиї нема.
— Тільки так кажуть.

)
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— Да. От як я замуж ішла, тоди ж весільє. І вже ж мене молоду од ма’тери привели’ 
сюди. А на другий день мої подру’ги принесли сніє’дать молодої. Мо’, 10 або 15 подруг. І по-
садили їх уже за столом. І молода вчащає, і все. А минє мати із дому же ж дала хлієб святий і 
пару ложок, пару таріє’лок. І ложки красною лєнтою звя’зани. І на століє лежать ложки і двє 
тарєлки. І хто воно такий? Не стоять же над єми всьома — хтось забрав мої ложки.

— А чому?
— Якусь уже хи’мороду знало. Забрало! І звязани красною лєнтою — і забрати ложки! 

/…/ На якусь хи’мороду. Так ни їе’ла й один день їми. /…/ Давали ложки — і вєк їли тими 
ложками, а ми не поє’ли. Пару тарілочок і пару ложок — так мати дає.

775. Голосіння за сестрою
 — А ви за кимось приказували?
 — А як же. У мене сестра вмерла, і мати вмерла, і брати.
 — За сестрою ви приказували?
 — А як же!
 — А як ви казали?
 — Ну як, шо на думку зийде. Як жили ми харашо. Я до ї ходила, усякі болячки 

ділили вдвох. І горе, і радость, як то кажуть:
  Сестричко моя, голубничко моя,
  Усе время ми жили’,
  І горе, і біду ділили,
  І все в нас було в жизні.
  Вона пішла на той свєт,
  А я остала’ся сиротою.
 Да саме’ воно в голову, не то що там…
 — А коли більше голосять?
 — Голосять всякоє, як оце найде на душу тоска, то тоді всякиї при’шти нахо-

дять, і голо’сиш. Усяке приказуєш: і слова, і все на світі.
 — А кажуть у вас, що йдеш у таку хату темну?
 — Кажуть:
  Кидаєш таку…
  І сонечко тут, і вся тая жизнь,
  А кидаєш усе, йдеш у земельку,
  Йдеш у такий дом темненький.
Як є така людина, шо вона кібє’тна приказа’ть то все. Як наче з книжки. Воно 

саме на тою йде.
 — А ви чули, щоб хтось так приказував?
 — Да. Із молодьожи — то щас нє, а зі старіших людей, котрі вони тямкови’ті. 

Є. І так як инче вже приказує — то і сам плачеш… Як воно так приказує жалобно, дак 
тоді… /…/

 — А за батьком голосили?
 — Дак я за батьком тоді голосила, дак не теє… тоді я ще була молодая. /…/ Оце 

сяду, дивлюся на фотографії і приголошую:
  Ой сестричечко, ой рибочко ж ти моя!
  Як вас старала всіх!
  Осталася сироточкою, мене всі покинули…

)
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 І я, кажу, Боже, Боже, бо одна ж у хаті. Нема в мене дітей.
  Так же трудненько житочки меніє.
 — А не казали в вас, що треба, щоб хоч хтось один приказував? Що тоді буде 

негласна ложка?
 — Нє, нє. Кому болить — дак воно плаче. А чужий не буде плакать. І таке — де 

ближнєє. Дочка там. /…/ А так тіки сидять: «Отака була людиночка», — розсужда-
ють. /…/ Є такиї, що приказують, шо воно уда’но получаєця. А таке, шо вопше воно — 
ні сюди, ні туди. 

 — Чи будуть завтра [на Тройцю] плакати?
 — Буває: в людини така неви’держка, но в нас завтра празник, гробки’, дак 

не плаче. Людей багато, і так нехарашо: шо тобі времня не було? /…/ В нас була 
така, вона вже вмерла, як, було, покойника похоронять, вона приходить до могили 
і кричить. Її спиняють і кажуть: ненада цього робить, ненада. Хіба тільки в тебе 
горе? Горе в всіх людей. Як оце похорон, дак вона приходить, бо син в неї помер, 
чоловік. Якби вона так тихенько, а то кричить на всю тую! Нехарашо ж воно. Таке 
розглашеніє робить. Хіба, кажуть, тільки в тебе одної горе? Поплач тихенько, як 
хочеш.

Ой є такі люди, ну, були, так — наче з книжки бере. Так уже ж теє…
Зап. І. Коваль-Фучило від Ярешко Галини Юріївни, 1934 р.н., освіта 4 класи, у с. Велика 

Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 2011 р.

776. Голосіння за братом
  Ой братичок, соколичок!
  Одлитаєш ти,
  Вже більш не побачимося,
  І не почуєм твого голосочка.
 Так протяжисто. /…/ Тоді вже не прислухаєшся, як воно там получаєця. Як на 

душу найде, так воно і получаєця всяк.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ярешко Галини Юріївни, 1934 р.н., освіта 4 класи, у с. Велика 

Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 2011 р.

777. Голосіння за матір’ю
  Матіночко…
 і жалєла вона мене…
  Трудненько житочки тепер без вас.
  Матіночко моя родная,
  Як же трудненько мені житочки…
 Я, як приголошувала, то кажуть: отак вона голосить! Є така в людини якась 

тая…
 — Вміння.
 — Уміння. І так воно, наче воно з книжки йде.
Зап. І. Коваль-Фучило від Ярешко Галини Юріївни, 1934 р.н., освіта 4 класи, у с. Велика 

Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 2011 р.

)
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778. Голосіння за матір’ю
  Матінко моя ріднесенька!
  Скільки ж ти коло нас намучилася!
  А тепер кидаєш нас (плаче). /…/
 Я боялася, шоб я її не сколотила. Бо кажуть же ж, як стривожиш її, дак тоді 

може довго мучитись /…/ Кажуть, що душа ще ходить по хаті, я такого не відчувала.
 — А щось в вас роблять, щоб не боятися?
 — Кажуть: треба подивитися в колодезь або… раньше були діжки такі. /…/ По-

дивись у пікну діжку. /…/
 — А мати ваша за свекрухою приказувала?
 — А як же.
 — А як?
 — Ну, така не дуже вона була речи’ста, а так плакла да і все.
  Мамочка рідненька!
  Шо ж це ти наробила,
  Я ж не думала, шо ше ти вмреш,
  А ти вже руки склала собі.
  Дай ти лежиш,
  А як же ж ми будемо без тебе?
  А то ж всі поприїжджали, а тебе немає.
Це воно ближче якось до серця, материне — це ж дуже добре воно говориться.
Зап. І. Коваль-Фучило від Микитенко Раїси Прокопівни, 1939 р.н., місцевої, середня спеціальна 

освіта, працювала в Києві; запис у с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 
2011 р.

779. Голосіння за чоловіком

 — А як мати взнала, що батько загинув на війні, мати приказувала?
 — Мати тоді… Ми ж були малими, ми сміялися, шось робили, а мати стала… 

так на стіл хліб поскладаний був, на столі, полоте’нцем укритий. Мати оце над тим 
хлібом так уже кричала, так приказувала:

  Шо ж ти не прийшов же ж до мене?!
  Четверо дітей!
  Як же ж я буду мучиться з ними!..
 Но ми ще граємось, рипаємось одне перед одним, наче не знаю як, а тоді мати 

мені каже: «Не пригайте, успокойтеся, батька вже нашого нема». — «А звідки ви взна-
ли?» Мати показує письмо, прислав друг материн, батьків друг прислав письмо. Вир-
вав з паспорта перший листок, написано «Микитенко Прокіп Сергійович». І ото як 
попала куля в серце — та воно і пробилося. Оце він вирвав, і так обгорівший оцей ли-
сточок і вислав. Через деяке времня прийшло повідомлення, що «ваш чоловік погиб під 
Тернополем».

Зап. І. Коваль-Фучило від Микитенко Раїси Прокопівни, 1939 р.н., місцевої, середня спеціальна 
освіта, працювала в Києві; запис у с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 
2011 р.
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780. Голосіння за сином
  Ой синочок!
  Шо ж це ти наробив!
 Оце мої перві слова.
  Шо ж це ти наробив!
  Як же перенести оце?
  Нащо ж ти покинув нас?
 — А казали: який ти добрий був?
 — Це ми вже, знаєш, коли казали, коли сіли за стіл, то кажде од себе казало. По 

роботі його люди знали. /…/
  Ти мене ждав,
  А я не могла приїхать до тебе вовремя,
  Якби ж то я знала,
  То я би приїхала,
  Да й була коло тебе,
  Да й, може, помагала тобі їсти варить,
  А ти б уже корову доглядав.
  А я ж цього не зробила.
  Ти ж мені пробач. /…/
 Ну а за сином я найбільше кричала. Мене ж дочка одтягувала од могилки… Я 

нічого не тямила! Кажуть: «Ідьом, вже автобус стоїть». А я кажу: «Я не можу остави-
ти!» Дуже важко ховать.

Зап. І. Коваль-Фучило від Микитенко Раїси Прокопівни, 1939 р.н., місцевої, середня спеціальна 
освіта, працювала в Києві; запис у с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 2011 р.

781. Голосіння за тіткою
  Тьотю моя, рідненька!
  Шо ж це ти так рано… 
 Вона ж ше молодою була. Їй зробили операцію, і вона померла.
  Шо ж це ти нас так рано оставила,
  Може, ж треба було… ето самоє… пожить трошки,
  Як же ж це так?..
Зап. І. Коваль-Фучило від Микитенко Раїси Прокопівни, 1939 р.н., місцевої, середня спеціальна 

освіта, працювала в Києві; запис у с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1 червня 2011 р.

Записи Ірини Коваль-Фучило у с. Сварицевичі, 2011 р.

782. Голосіння за сестрами (живе виконання)
 /…/ Гето одна моя сестра, гето друга’ моя сестра, гето сестри син, гето сестри 

чоловік, а гето етой сестри чоловік, а то мій брат — вся моя рідня! Брацкая могила. А 
чоловік там далой… Нашо мені, шоб вони вставали?

 — А сьогодні треба будити?

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Поліська голосильна традиція

473

 — Я не хочу будити. Не схотіли жити, то нехай лежут. 
 — … «не схотіли мене гледіти». Цілує фотографію на хресті.
 — Ой!.. 
  Парасоноко!
  Ганночко!
  Всі мої племяннечки!
  Чоловіче!
  Батьку!
  Мати!
  Хто поміг? — Ніхто не хоче помагати!
  Не хочу я їх!
  Я цілу ніч плачу,
  Чи я хоть на їдну мінутину стихла за вечор?
 Ой! А то закон, шо треба прийти сюди.
  Не хотів мене глядіти, 
  Чого він сюди пішов (про чоловіка). 
Зап. І. Коваль-Фучило від Єфимець Марії Андріївни, 1941 р.н., 7 класів. у с. Сварицевичі Дубро-

вицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.
Після запису відбулася така розмова:
— Як багато плачіт — не можна!
— Кажуть у вас, що в сльозах лежить?
— В сьозах лежить. Да і… я не знаю… Якас жінка розказувала, шо дочка приснилас, 

каже: «Мамоу! Я пу пояс мокра! Не можу ніяк і висушитиса». /…/ В батькової матера перші 
діти вмирали, да вмирали, да вмирали. Ну вже тьотка моя зародилася. А вона зашла на могил-
ки до сина — виучивса на учителя да й вмер в 22 роки. Зашла да стала плакати. До того й пла-
кала, шо заснула, на мо’гилках. А приснивса їй такий старенький дідок. Такий старий-старий 
прийшов дідок та й каже: «Чого плачеш? Чо ти плачеш? Бог дав — Бог і взяв. А як хочеш — за-
бери пісок, як тобі треба він». А вона злякаласа, та й каже: «Буду дочку давати замуж — сама 
перша буду співати, та більше вже не буду плакати». І вже не стала плакати та й ше народила 
дітей. Ше народила: Женя, да Оля, да мій батько, да Наташа. Четверо дітей зародила. А було 
дев’ятеро, а п’ятеро умерло. То не можна.

— А казали, що за першою дитиною мамі не можна було плакати?
— Не йшла на могилки. Плакати — плакала, а не йшла на могилки.
— Не йдуть взагалі чи в той день?
— В той день. На другий день уже йдуть. 
— А чому?
— Не знаю.
— А не кажуть, бо всіх дітей виносить?
— Не знаю, не знаю.
(Люди приходять, кладуть на могили гілки клена, липи і горобини).
— А на Паску яїчка несуть.

783. Голосіння за сином (живе виконання)
  Ой синоньку мій!
  Ти моя дитино молодая!
  Та чого ж ти не пужив,
  Треба шоб ти ше дітки годував та білий світ бачив.
  Ти стілько по білому світу їздив,
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  Поїхав аж на Дальний Восток,
  В то… я забула,
  Вже їхав до хати — да й умер по дорози.
  Ой синоньку мій!
  Ой мій красавіц, ой.
 (цілує фотографію, плаче) /…/
  Ой синоньку,
  Якби ти бачив,
  Як вони до тебе приходять,
  Як вони до тебе приїжджають.
Зап. І. Коваль-Фучило від Єфимець Марії Андріївни, 1941 р.н., 7 класів, у с. Сварицевичі Дубро-

вицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.
Марія Андріївна прийшла з онуком. Непомітно для нього положила на могильний 

пам’ятник гроші і скла внукові, що то від діда, тобто померлого, що це його могила. Бабуся 
закликає внука звертатися до діда, сказати «шоб я стільки прожив, як ти»).

— Бачите, який дід добрий: виніс. Пенсію получає — то й виніс!
Люди приходять на цвинтар і на могили родичів кладуть потрохи зелені, квіти 

півонії, кладуть дві квітки. Ніхто не молиться, тільки хрестяться, цілують хрест.
— Вони повмирали — хай вони оддихають, а нам треба тута жити. Молодих шкода, а 

вже такиї як були… Як я вмру, Ірочка, то то вже мені треба вмирати. Я вже маю дев’ять внуч-
ков, а четверо дітей, всі подружені, всі построяні вже все — нехай живуть здорові. А мені вже 
треба, бо як ни будемо вмирати, то будем небо пудпирати!

784. Голосіння за сестрою (живе виконання)
Ой моя й сестриченько, моя рідненька,
Устань да прийми ж мене 
  на своє подіврєчко,
А чого ж ти так нагніваласа на мене, 
  сестриченько!
Та прийди ж до нас у гости,
Ми ж до тебе ходим, ходим,
А ти нам ніщо ж не говориш,
А ти нам ніщо ж не кажиш,
А ти на нас так нагніваласа!
А ми ж сиротами годувалиса,
А в нас і батьків не було.

Да ми й були голодниї,
Да були й голиї,
Та були й босиї.
Да і колосочки в калхозі збирали, 
  шоб пропітатиса,
Моя сестриченько ж рідная!
А ти й перед всіма завжди ж 
  одробила,
Завжди й одходила.
Моя сестриченька, прийди,
Хто ж тобі рани перев’язує?
Чи, може, тобі там легше?..

 — А вона хворіла?
 — Хворіла, операцію робили на єту біду.
 — Я так розумію, що похоронні відрізняються від тих, що зараз.
 — Тоді кажуть:
  Де ти йдеш,
  Нащо свою хату кидаєш,
  Да йдеш у чорную, у темную,
  Свою світлую великую покидаєш.
 — А кажуть: подивися, до тебе люди прйшли?
 — Там все шо хоч кажут. 
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 — А де ви навчилися так плакати?
 [Син:] — Сама по собі. Вони росли сиротами, то…
 — Але мелодія така. /…/
 [Син:] — Виливає все наболівшеє.
 — Сестра, не гнівайса, підем далі, — поцілувала хрест і йде.
Зап. І. Коваль-Фучило від Єфимець Марії Андріївни, 1941 р.н., 7 класів, у с. Сварицевичі Дубро-

вицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.

785. Голосіння за чоловіком (живе виконання)
От Іваночку!
Прийшов до тибе твій внучко’,
(… я буду плакати)
Шоб ти прийшов додоми,
Та ти вже … бачити,
Яку хату Петька построїв, красавицю,
Вже ми в теї старенькій не будемо жити,
А мій же Іваночко!
Мій старесенький,
Та ти молодий же,
Тобі було сорок год, як ти вмер,
Як ти нас покинув,
Як ти мої дітки маленькі оставив самиї,
Як я їх годувала,
Як я їх в школу провожєла самая,

І в армію,
І женила.
Я людей просила,
Шоб вони за батька,
Но ніхто не замінив батька,
Ой моя дружинонько, 
Моя голубинонько!
Ох тепер вже ноги болють,
Ти казав, шо будем жити,
«Я буду тебе шкодувати,
Та й будем помаленьку жити»,
А тепер з ким же?
Нема до кого хилитиса,
Бо в каждого свої клопоти,
В каждого свої клопоти. Ой!

Хай оддихают! Со святими хай спочивают, а нам із того світа добра пожелают. 
Вічний покуй, царство небесне. /…/ (онук взяв гроші з могили «від діда»). Дід добрий, 
правда добрий? Не схотів годувати. Я казала: не хоч годувати. Був би з нами, та й внуч-
ки бачив би. Вже Заренька будем в армію… нє, буде учитиса, вже кончив 11 класув.

Зап. І. Коваль-Фучило від Єфимець Марії Андріївни, 1941 р.н., 7 класів, у с. Сварицевичі Дубро-
вицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.

Див.: на компакт-диску файл «Голосіння-1».

786. Голосіння за сином (живе виконання)

Ой синоньку мій рі’дненький!
Якби ж ти бачив,
Тут люди приходять і фотографірують,
А мій же ж молоденький, ой синоньку,
А мій Андрійочку!
І братко’ приїхав, 
І чужії люди,
Ой мій синоньку дорогий,
Чо ж тобі не було жити,
І моя ж дитинонько,

Як тебе без пори забрало,
О мій синочок молоденький!
 (плаче)
Якби ж тобі би спірненько в нас було,
А ти ж … поклав головоньку
І свої дітоньки покинув, тройко!
О мій синоньку!
Чому ж ти ни пісемко ни пришлеш,
А я ж тебе — николи з голови не сходжу,
О моя дитинонько рідная!
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(хреститься і цілує пам’ятник, припадає до пам’ятника і плаче).
Зап. І. Коваль-Фучило від Войтович Ганни Димидівни, 1922 р.н. у с. Сварицевичі Дубровицького 

р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.
Див.: на диску файл «Голосіння-1».

787. Голосіння за сином (живе виконання)

А моя ж милая!
О Боже, Боже!
/…/

І братко приїхав, і жінка його,
А ти їх не вгощаїш,
А ти їх не привітаїш.

Мій рідненький,
(витирає фото на надмогильному 
  пам’ятнику)
Куда ж ти паошол?..
Мій синонькоу!
А моя ж дитинонько,
Без пори ж тіебе одіорвало,
Без пори зламало,
Ой синочка, ох дорогой!
А я ж дивлюсь на калітку,
А коли ж ти до мене дойдеш,
А його ж немає,

А ти ж нагнівавса,
Моя дитинонько!
Та такая ж бура шла,
Та тебе ізламала,
Тебе ж істрощила!..
Ох синоньку!
Я а й не здужаю,
Ох мій синочок рідненький!
А мій же ж збідований, мій,
Мій синонька!
Моя ж дитинонько!
Він хворів, мав у горлі рак.

Зап. І. Коваль-Фучило від Швайко Ганни Костянтинівни, 1929 р.н., у с. Сварицевичі Дубровиць-
кого р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.

Голосінню передувала така розмова: «— … ше в мене брат єстя, ше в мене матер єстя. / — Ка-
жуть, що головне — дати в церкві за померлих. / — … дай на службу — ето їм благодать, а шо ми так 
ходім, ну поплачем, — вони не чують. / — Може, чують. / — Ай, я не знаю. Шоб чули, то б встали 
б, побаяли б.

Див.: на компакт-диску файл «Голосіння-2-3».

788. Голосіння за сином (живе виконання)
А чого ж ти нагнівалося, моє дитя,
Ти ж не одпочив,
Ти ж не оддихнув,
Мій рідненький,
Мій дорогенький,
Чи ти говивса, шо до тебе гості 
   прийдуть…
А шо ж ми не так зробили,
Мішечка, мої руки золотиї!
Ти ни гнівайся!
Ти не оддихнув перед смертю.
Ти до останнього ходив,
Накривав хату, казав ходити.

Ой Мішечка,
Ой Мішечка!
Ой яка Трійця нещаслива.
Ти казав:
«Буду сидіти в холодочку з тобою»,
На тій лавочці, шо ти зробив.
А я кожен ранок дивлюса,
Чи ти сидиш у садочку,
Ой як же сумно,
Як же ж невесело!
Може, ти вже сидиш,
Да не дождуса тебе побачити.
Ой Мішечка,

)
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Рідні заспокоюють жінку.
— Як у вас кажуть?
— Хай там со святими спочиває, своїм діткам сприєї з того світу.
Зап. І. Коваль-Фучило від Крупко Олександри Іванівни, 1934 р.н. у с. Сварицевичі Дубровицького 

р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.
Див.: на компакт-диску файл «Голосіння-2-3».

789. Голосіння за чоловіком (живе виконання)

Ох Мішечка!
Такого жалю наробив,
Я тебе вже не побачу…
Ох Мішечка!

Ох рідненький!
Я тебе хоч на фотографії бачу,
Та цілий ранок дивлюсь.
Я ж до тебе буду йти…

… Чого ти мене не забереш до себе,
Чого ти до мене не приходиш 
  та не забереш мене,
Моя дружино!
Моя й хорошая!
А вже ж ти мене забув,
Та ти ж мене так возив, лікував все,
А тепер не хочеш полікувати,
А я ж два рази ногу ламала,
Да Бог дав — ше й ходю,
Ох Боже!

Ох моя ж дружино,
Ох красавиць мій хороший!
А він мене спасав,
Ой він ж мене лічив…
Ох мій дружинонько!..
А моя рідненькая,
Хорошая моя,
А шо ж ти забув про мене,
Да й не приходиш,
Да й не зовеш мене…

 
 [Родичка:] — Забере!
  Забере, свахо! (голосить у відповідь)
 [Родичка:] — Забере, забере, нікуди не дінеться!
 – Я знаю, шо забере, а як трудно без його уже другий год.
 – Де ви навчилися так плакати?
 – Сама собі навчилася.
Зап. І. Коваль-Фучило від Єфемець Ніни Олександрівни, 1937 р.н., нар. у Дніпропетровську, з 

1969 р. — у Сварицевичах, у с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.
Див.: на компакт-диску файл «Голосіння-2-3».

790. Голосіння за сестрою (живе виконання)
  Ох моя сестронько!
  Прийшла до тебе твоя сестра,
  А ти не хочеш мені сказати,
  А шо ти з твоєю дружиною першою говорила,
  А шо ви з нею говорили,
  А шо ви розмовляли,
  Ох моя сестринько,
  Ох моя хорошая!
 (Хреститься, цілує браму огорожі)
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  Ох моя сестричко, ох моя!
  Як ти шведенько померла,
  А до тебе дружина прийшла.
 – Ходіт побачите фотографію. /…/

Ох моя сестриченько!
Та ти четверо діто’к годувала,
Ще й не догодувала.
А я ж приїхала,
А ти ж посовєтовала Іванкові
Да забрати Нінку:
«Хай вона моїх дітей пошкодує,
Вона ж тьотка,

Вона ж їх не буде ні лаяти, ні бити,
Буде’ їх шкодувати».
А я так і робила.
Твої дітоньки
На мене й не обіжаюцца,
Да всі до мене приїжжают,
Вони всиї в Києві, і в Полтаві,
І в Курську — скрізь діти, розкиданиї.

– Їхали на роботу скрізь, познакомилиса... А я на Паску не була, а хто таку хуст-
ку нехорошую повішав?
Ох моя ж сестриченько!
Да пробач мені,
Шо я й не була на Паску до тебе, ни приходила.
Та я в гіпсу ж була,
Три місаца просиділа,
Как у тюрмі.

Ох Боже мой!
Моя міленькая!
Моя хорошая!
Ти така хорошая була,
Ой моя миленькая,
Да пробач мені.

– Вона мені попервах снилася, благодарила: «Спасібо тобі, сестричко, шо ти при-
шла, моїх дітей догляділа». Ше вони в школу ходили…

  Моя дорогенькая,
  А шо ж ти не приснисся мені,
  Та чи ти з Іванком балакала,
  Та чи зестрілася та зе своєю дружиною.
  Я ж протів нічого не сказала поганого.
  Іваночку!
  І ти мені не приснисса,
  Чи ти з Нюрою…
  Чи балакали ви з єю, чи стрілиса?
Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки у с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл., 

12 червня 2011 р.

791. Голосіння за чоловіком і його першою дружиною 
      (живе виконання)

Ой мій хазяїну,
Ой устань же ж, устань,
Прийшли ж люди знайомі,
А я ж тебе будю,
А ти ж мене ні слухаїш,
Устань же ж, мій же хазяїну,
Мій же ж косяру,

Наше ж сенокоси не косяні,
Наші ж полі не роблюні,
Наші ж дороги позаростали,
Де ми ж з тобою ж їздили,
Де ми ж з тобою ж хо’дили.
А ти ж мене покинув да на чужині,
Да всю ж жизнь …
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Да ти ж мене й до старости довів,
А нихай би ж ти мене сюди вислав,
Уперьод.
Хто ж мене буде прибірати,
Я й тебе ж похоронила,
Я ж тебе й прибрала,
А хто ж мене й буде?
Ох мій хазяїну!
Ох устань же ж, устань,
Устань, бо ж сіно некосяне,
Поле не обробляне,
Бульба ж не обігнана.

Усі ж полі наші заростают,
А ти ж був добрий хазяїн,
У нас всігда ж були сенокоси покосюні,
Поуля ж оброблюні,
Було все чисто й добре,
А тепер я сама нічого ж не можу 
   зробити,
Ох мій хазяїну,
Чого ж ти так за’бравса,
А мене ж покинув
У чужій же ж хати,
У чужому ж селі.

Ох Боже мой!
Моя міленькая!
Моя хорошая!
Ти така хорошая була,
Ой моя миленькая,
Да пробач мені.

– Бо я з другого села, Дубрівськ, Зарічнянський район. /…/
Ой мій хазяїну,
Чо ж ти лежиш,
Чо ж ти не озвався,
Я до тебе другий рочок ходжу.
А ти тут лежиш, оддихаїш,
А я ж до тебе ходю,
А я ж тебе будю.
Та вже не знаю, як тебе будити,
Не знаю ж, як розбудити.
А ти ж так моцненько заснув,
Ти ж був добрий хазяїн,
Ти ж ніколи й не засинав,
Та ж цалий вік тобі треба:
І в три часа, і в два часа.
Ти уставав і в чотири,
Ти й мене будив,
Та ми були й добрі хазяї,
А тепер же не стало,
А я ж постаріла,
Ой устань, побач,
Як я ж … постаріла,
Як я вже й посивіла.
Бо ж мені ж важко жити,
Бо ж мені важко ж бути без хазяїна.
Ох мій хазяїну!
Ох чого ж ти так лежиш,
То хоч озовиса до мене,
Та до мене хоч озовиса,
Бо ж я скрізь плачу.
Я ж не оно тепер плачу, — 
Я ж кожин і день.

А ж подивлюса,
Що люди вже сіно косять,
Я ж бачу, шо люди ж полі оброблєють,
А наші полі’ позаро’стали,
А наші полі’ не позапахувані,
А в нас ше нічого не роблюне,
А ти заснув таким міцним сном,
Шо я не можу тебе розбудити.
Ой моя сестричко,
Та ти свою дружину забрала,
Нашо ж ти забрала дружину,
А мого хазяїна (то його жінка перша),
Свою ж дружину,
А мого ж хазяїна,
А ти ж його не забрала,
Та він сам прийшов,
Хай би він мене сюди привів 
  до тебе вперьод,
Ох моя ж Марусьочко,
Моя ж добрая,
Я ж на тебе за 20 літ ніколи слова ж 
  поганого не сказала,
Завжди я й тобі приносила подарочки,
Я ж й твою й могилку прибіраю,
Я ж тобі подарочки носила 20 год,
Шо ж я й тобі не вгодила,
Шо ти свою дружину першу забрала,
Ох нашо ж ти його брала,
Хай би ще ж він зо мною побув,
Ше ж би управився прийти,
Ох мої хазяї добрі,
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Ох я ж тебе не знаю,
А я ж на тебе зроду не сказала,
Я тебе й ніколи не обідила,
Я тебе завжди вбірала,
Я тебе усігда ж …
А ти забрала свою дружину,
А мого й хазяїна,
Бо я ж і хазяювала з їм,

А ми з ним добре жили,
Я й тебе ніколи й не обідила,
Усігда прибирала,
А ти ж забрала.
А ви ж позабіралиса!
Хто ж тепер мене буде прибірати,
Хто мене й тепер буде хоронити,
Бо я ж сама і одінока…

   [Розповідь про себе, що зосталася одна]

Як мені ж важко жити,
Як мені ж важко бути,
Як ми жили добренько,
І нема ж в мене і нікого,
Нема ж в мене й прихілля.
Ой устань да розкажи,
Да порадь, де мені ді’тса,
Бо ж чуже село,
Да чужа хата,
Да в мене ж немає нікого,

Прихилля…
Де ж мені задітиса,
В яку мені сторону летіти?
Мій голубе, 
Чи на виход, чи на заход,
Чи на пувдень, чи на півноч?
Де ж мені поселитиса
До свого ж сконченія віку.
Бо ж мене й нема кому доглядати,
Бо ж мене й нема кому шкодувати.

Зап. І. Коваль-Фучило від невідомої жінки з сусіднього села Дубрівськ у с. Сварицевичі Дубро-
вицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.

792. Голосіння за сином і донькою (живе виконання)

Ой моя й дитинонько /…/
А моє дитинко ж молоденькеє,
А мої ж дітоньки,
А мої ж квітоньки молоденькі,
А мої ж дітки’ дорогії!
А як же ж ви ранесенько від нас пішли?!
А мої ж молоденькиї,
А мої ж солоденькиї!
А мої ж дітоньки рідниї,
А моя ж доненько рідная,
А твої ж синочки поприходили,
А вони ж всьо время до тебе бігают.
А моя ж дитиночко рідная,
А моя ж доненько мучо’ная,
А моя ж дитино дорогая,
А моя ж дочечко золотая!
А мої ж дітоньки,
А мої ж квітоньки!
А де ж мені подітиса, моя дочечко!

А моя ж доненько!
А чого ж не питаєш,
Чи екзамен здав Серьожка,
А куда ж ти пішла, моя дочечко,
А моя донейко!
А чого ж не вертаєш,
А моя ж доненько мучо’ная,
А моя ж дочечка дорогая!
А мої ж квітки золотиї, квітки дорогиї!
А моя ж мученая,
А моя ж страдальница ж милая,
А моя ж доненько дорогая,
А моя дочечка золотенькая!
А моя ж доненько дорогая, 
А моя ж мученая!
А як же ж мені тяжесенько без вас,
Моя дитинонько, 
А моя ж голубочко!
А мій синойко ж молодейкий!
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А мій синойко ж дорогейкий!
А мій сину дорогенький,
А я ж тебе не женила,
А ти казав: «Мамо, женитиса буду»,
А моя ж дитино дорогая!
А ти ж в мене’ був і за синочка,
А ти ж в мене’ був і за дочечку,
Бо ж ти завжди і попилососиш,
І пилюку повитираїш,
Моя сининойко!
А ти ж матери завжди ж допомагав,
А моя синино рідная,
А моя сининка дорогая!
А мій же ж синочок добрейкий!
А для чого ж ти в ту машину сів,
Моя сининойко,
Моя дорогая дитиночко!
А ти ж мені ніколи ж не давав плакати,
А тепер я щодень плачу, мої дітоньки,
Я ж світа не бачу.
А мої ж квітки молодиї,
А мої дітки’ золотиї!
А де ж мені подітиса,
А де ж мої дітойки?
Та прийдіте та мене заберіте!
Бо я ж нездужаю вже,
Бо я щодень же плачу, 
  мої ж молоденькиї!
А мої ж хорошейкиї!
А як же ж я так прогрішила,
Що мене так Бог обідив,
Шо моїх молодейких діток забрав од мене.
А моя ж дочечка,
А моя ж ріднейкая!
А хто ж буде твоїх діток годувати,
А я ж нездужаю, дочечко!
А хто ж їм буде готувати?

А моя ж дитино рідная!
А ти ж завжди, доченько,
До матери звонила,
А моя ж дитинко хорошая!
А мої ж дітоньки золотиї,
А мої квіточки моло’денькиї!
А мої дітки’ дорогиї!
А де ж я вас буду шукати?
А моя ж баючка ж хорошая!
А завжди ж, доченько,
А завжди ж я прийду з церкви,
Ти ж до мене все дзвониш, 
  моя дитиночко,
Да ми по два часа баїмо,
А моя ж дочечко,
А моя ж байка ж хорошая,
А моя байка золотая!
А ти ж хорошесенько завжди 
  з материю побаїш,
Моя донейко!
А я ж тебе так прохала:
Ходи ж, донейко, до мене,
Моя дитинонько,
А моя ж голубонько!
А ти завжди ж казала:
«Мамо, я батькову працу шкодую».
Моя ж доченько!
А тепер ти батькову працу покинула,
А моя дитинойко,
І діток своїх оставила,
А моя ж дочечко!
А моя ж голубочко ж рідная!
А моя ж дитинко дорогая,
А моя ж доченько!
А мій синонько!
А мої ж дітки дорогиї!
А мої ж дітки золотиї!

  (ходить від хреста до хреста і плаче)
А що ж ви мені наробили, дітойки!
А що ж ви мені наробили, мій синойко!
А моя ж дитинко дорогая!
А моя ж сининонько рідная,
А моя ж сининонько хорошая,
Мій красавчичок,

Мій голубчичок рідний,
А мої ж дітки золотиї!
А мої ж дітки дорогиї!
А де мені ж по’дітиса,
А й так шодень до вас ходю,
Мої дітоньки,
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Мої квітоньки!
А мої ж ріднесенькиї!
А моя ж донейко!
Та в Серьожки ж випускний,
То ж дев’ятий клас,
А він же ж каже: «Бабо, я ж не по’йду 
   на випуский»,
Моя ж дитиночко,
А моя ж голубочко!
А я ж не знаю, що мені робити,
А який же ж він обіжений судьбою,
Бо вже ж його ма’терки нема.
Бо вже ж його рідненькиї нема.
Мої ж дітоньки,
А мої ж квітки дорогиї!
А мої ж дітки золотиї!
А де мені й по’дітиса,
А я щодень у хаті ж плачу,
На ваші ж фотографиї дивлюса,
А мої ж дітойки!
А мої ж горобчики рідниї!
А мої ж дітки’ дорогенькиї!
А мої ж ді’тки золотиї!
А яку ж ви мені печаль задали 
   до самої смерти,
А я ж вже ж ніколи не буду співати,
То ж ви мені таку пісню дали
Невиселую!
А мої квітоньки,
А мої ж дітоньки хорошиї,
Синоньку!
Як я в Польщи ж була — 
То фотографіровали,
А ти ж ті карточки на мобілку брав,
Моя ж синино рідная,
А я кажу: «Нашо ти, синочок, береш?»
А ти кажеш: «Мамо, я ж го’рдюса тобою!»
Моя дитинонько!
Моя голубинонько!
«А я ж буду всім ті фотографії 
  показувати по мобілкі»,
Моя ж сининонько рідная!
А моя моло’денькая!

А хай би ж я тебе оженила,
Моя сининойко!
Нехай би ви біля моєї могили ходили,
Моя ж дитино дорогая!
А хай би ви своїх діток годували,
Мої дітоньки!
Нехай би ж я діждала невісточки, 
   як люди,
Моя сининонько дорогая!
А ти ж мені казав: «Мамо!
Я вже послє Паски буду женитиса».
А моя ж дитина дорога!
Хай би ти, синонько, 
  на мо’гилки ходив,
Хай би ти оженивса,
Хай би ж я в тий могилі лежала,
Хай би ж ви до мене ходили,
Мої дітоньки!
Я ж вже прожила.
А мої квітки хорошиї!
А мої дітки дорогиї,
Мої золотесенькиї!
А мої ж дорогесенькиї,
Мої ж молоденькиї!
А мої ж дітки рідниї!
Яке ж мені горенько,
Яку ж ви мені бідоньку задали,
Мої дітоньки!
А моя ж сининонько рідная,
А мій красавічок!
Та ти ж був такий спокойненький,
Ти ж був такий тихейкий!
А моя ж дитинойко рідная!
А я ж завжди за тобою: чи ти не йдеш,
То й на двір пройду,
Я своїм синочком не намилуюса,
Я би ж я знала, сердейко,
Шо скоро свого синочка не побачу,
Свого рідненького,
Свого добренького,
Свого ж миленького.
А моя ж дитинонько,
А моя ж рідная!

  (Люди підходять, хрестяться, цілують хрест)
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А мої ж дітки’ милиї!
А мої ж дітки’ дорогиї!
А хіба ж треба так:
На місяць двоє ж молоденьких 
  діток поховати?
А чи то ж я такая грішная,
Шо мене ж Бог так накарав?
Ох Боже ж мій, Боже ж мій,
Моя ж дитинойко!
А моя ж квіточко,
Моя ж терпеливая.
А моя ж мученая,
Моя ж донейко,
А до тебе ж синочки твої поприходили,
Моя ж дитинойко!
А моя ж дочечко рідная,
А моя доненько дорогая,
А моя ж квітко хорошая!
А чого ж ви мені такої біди наробили,
Мої дітоньки!
Хай би ж я лягла з батьком, а ви жили,
Мої дітки дорогиї!
Да вже ж ми трохи пожили,
Мої ж дітойки!
Хай би сами своїх діток годували,
А мої ж дітки’ дорогиї!
А мої ж дітки’ золотиї!
А мої ж дітки’ хорошиї!
Мої ж моло’денькиї!
А мої ж дубочки молодиї!
А чого ж так рано ви впали,
Мої ж дітойки!

А мої ж квітойки!
А мої ж дорогесенькиї!
А мої ж любесенькиї!
А я ж ніколи в хаті місця не находю,
А мої дітоньки,
А мої рідненькиї!
Мої дорогесенькиї!
О яке ж те серце міцне,
Тре шоб воно надвоє розкололоса!
Шо я таку муку терплю,
А мої дітойки!
А чого ж не питаєш, донейко,
Як твої синочки в баби живуть,
А моя ж дочечко,
А моя ж рідная,
Я ж все йдно не мати, йно баба,
Може, коли шо скажу на їх,
Но я знаю, шо їх обіда ж бере, донейко,
Бо як мати скаже — то то мати рідна,
А я ж, дочечко, оно баба,
Моя ріднесенькая!
Моя дорогесенькая!
Хай би ти са’ма своїх діток годувала,
Моя донейко!
Бо вже ж я не здужаю,
Моя дитинко рідная,
Моя дитинко ж дорогая,
А моя ж доненько миленькая!
О Боже ж, Боже мій,
А за шо мене так накарано,
А за якую ж …
Я таку покуту…

Люди зупиняють голосильницю, кожуть, що «хватить».
  А мої дітоньки,
  А мої ж квітки хорошиї,
  А мої ж дітки дорогиї!
  А мої ж дітки золотиї!

(далі промовляє речитативом без мелодії)
А мій синонько!
Ти ж мені не давав плакати ніколи,
А я, буває, плачу,
Я заховаюса та й поплачу,
А ти, синоньку, побачив, шо я заплакана,

Ти ж мені говорив:
«Мамо, тобі не можна плакати,
Бо тобі на очі операцію робили».
А я тепер за вами двома плачу,
Мої дітоньки рідниї!
А мій синонько рідненький!
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А моя дитинко дорогая!
А ти ж мені завжди, як мене 
   шо заболить,
Ти ж мені подушечку пуд голову 
  принесеш, синонько!
І пурошка принесеш,
І давлєніє поміряєш, моя 
  дитиночка рідная!
Моя сининонька дорогая,
Моя ж сининонька добренькая,
Моя ж сининонька золотенькая, 
   миленькая.
Мій синочок ріднесенький,
Мій дорогесенький!
Мої ж дітоньки рідниї!
А мої ж квітки солодкиї!
Ох Боже ж мій, Боже!
Яке ж мені горе,
Ой Боже, як же ж мені важко!
Ой мої квітки рідненькиї, ой…
Ой мої золотесенькиї… ой Боже! 
   (гірко плаче)
Мої дорогенькі дітоньки,
Мої квіточки!
А чого ж ви мені таке горе зробили?..
А мої ж золотесенькиї, 
Мої молоденькиї.
А мій синойку молоденький,
А мій добренький, мій золотенький,
Моя дитино дорогесенькая,
Ти моя рідна дитинонько,
Ти мені завжди, синонько,
І порошки давав, 
І подушечку под голову підкладав, 
   синонько!
Ти ж — матери ж недобре стане.
Моя дитино дорогая,

А моя сининка золотая.
Моя дитиночка ріднесенькая,
Моя добрусенькая!
А мій синонько,
Та тебе ж ніколи не було чути,
А моя ж дитинка дорогенькая.
А мій синочок рі’дненький,
Мій дорогесенький!
Моя ж сининонька рідная.
Моя ж сининька дорогая…
Ой людоньки,
Ой рідненькі мої,
Синоньку рідненький!
А чого ти в ту машину сідав, синоньку!
Нащо вона тобі була, 
  синочок ріднесенький!
Мій дорогесенький!
(поправляє зілля на могилі)
А я ж думала, шо ти до дівчини 
  де поїхав, синоньку,
А ти же ж казав: «Мамо, не переживай,
   та я не п’ю,
Чого ж ти переживаєш?»
Моя ж сининонька дорогая!
Моя ж сининонька золотесенькая!
Моя дорогесенькая,
Моя ж дитинка ріднесенькая,
А мої ж дітки милиї!
Мої дорогенькі!
(опирається на хрест на могилі сина)
І мої ж золотесенькиї!
Мої квіточки хорошиї!
А мій красавчичок дорогенький!
А мій красавчичок миленький,
Мій хорошенький,
Мій синоньку ріднесенький,
А мій дорогенький!

(підходить до хреста на могилі доньки, опирається і прихиляється до нього)

Моя доненько!
А моя ж мученая дитина рідная,
Ти ж бо помучиласа, донечко!
Яка ж ти терпелива була, моя дитинка 
   рідненькая,
Ох моя ж дитинко рідная,

Ти ж матери ніколи нічого 
  не розказувала,
Моя доненько рідная,
Ми ж тамтої хати не робили,
А ту зробили, дочечка ріднесенькая!
Дорогесенькі мої дітоньки!
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А мої дітки хорошиї!
А на кого ж ти свої синочки оставила,
Дочечко ріднесенька, та моя ж 
  дорогесенька моя!..
/…/
А хто ж буде, доненько, твої діти 
  годувати,
Та я ж нездужаю,
Моя доченька дорогенькая!
Моя доченька ріднесенькая, 
  моя золотесенькая!
Ой які ж я /нерозб./ з нею заробила,
Я не можу…

Хай би були вони мене поховали, 
  а не я діток своїх,
Хай би були вони мене поховали,
А не я дітей обоїх поховала за місяць!
А мої дітоньки рідниї!
Чи то нам хто шо зробив,
Чи то од Бога доля лиха?
Як то од Бога — то прости, Боже,
А як од людей — то суди ж, Боже!
Обоє дітей за місяць!..
Ох мої ж людоньки ріднинькі!
Ох мої ж дітоньки дорогесенькиї!
А мої ж квітки дорогесенькиї.

Родичка заспокоює: «Успокойса, тобі ж діти треба годувати!»
Мої ж ріднесенькиї,
А мої ж дітки дорогесенькі,
А мої ж дітки золотиї, рідненькі мої!
А мої ж дорогесенькі, мої ріднесенькі!
Ой дорогесенькі, мої любесенькі!
А моя ж синонька,
Ти такий добренький був,
То ніде такого добренького не було 
   синочка,
А моя ж дитина дорогая,
Я від тебе ніколи не почула 
 поганого слова, шоб він злився,
Моя ж сининонька дорогенькая,
Моя ж золотесенькая!
Мій синок дорогенький!
А чого ж нас так накарано, 
 мій синоньку рідненький,
Мій синочок дорогесенький, 
 мій любесенький!
Мої дітки дорогиї, та мої квітки дорогії,
Мої дітки золотенькиї, дорогесенькі!..
Мій синочок!
Ти ж був здоровенький,
Та Любця була хоренька,
А ти ж здоровенький, синоньку, був,
А ти ж був, синочок здоровенький,
А чого ж ти в ту машину сідав, 
  синочок рідненький!
Нащо вона тобі була, 
  синочок ріднесенький!

Знала б — я б пошла за тобою б 
  вслід ходила,
А моя ж дитина рідная,
А моя ж дитина дорогая,
Моя сининонька золотенькая,
А мій синочок, та ти мені в суботу казав: 
«Мамо, як я піду здавати екзамен,
Мамо, я ж буду жениниса», 
   мій синоньку!
Я питала хто, а ти мені не сказав,
Моя дитино ріднесенькая!
Моя ж дорогесенький, моя ж 
   любесенький!
А моя ж дитинка рідная,
Моя тихенькая,
Моя добренькая!
Моя ж золотесенькиї,
Моя ж добру’сенькиї!
Синоньку! Ти ж мені все помагав,
Ти ж і попилососиш, синоньку,
І пилюку повитираєш, моя дитиночка!
І штори повісив, і окна перед 
 Паскою помив, синоньку!
Моя ж дитина рідная!
Ти мені всі окна повимивав, 
  моя дитина рідная!
Моя ж дитинонька, все ти мені 
  помагав робити,
Синочок мій дорогесенький, 
  любесенький,

www.etnolog.org.ua

IM
FE



486

Моя ж дитинка дорогенькая!
А моя ж золотесенький, а моя ж 
   добренький!
А моя ж добротинькиї,
А мій синоньку рідний!
А мій синоньку дорогий, ох! (плаче)
А моя ж квітка хорошая!
(нерозб.) доненька!
Моя рідненькая!
А моя дорогесенькая,
Моя добрусенькая!
А моя ж байка хорошая,
А ніхто ж так не побаї, як ти,
Моя дочечка рідненькая і дорогесенькая!
А ти зо мною побаїш завжди, 
  моя рідненька,
А моя ж дитинка хорошая,
Ой, якби знала, я б тебе, дочечка, 
 ніде з села не пустила би,
Хай би ти в нашім селі була,

Чого я тебе пустила на роботу?
Моя дитиночко рідная!
Та ж тобі тут все було, чого ти туди?..
Моя ж донечко рідная, моя 
        дорогесенькая, моя любесенькая!
Та діто’к оставила си’ротами, 
   моя доненько!
Моя дочечко лю’бенькая,
Моя рідненькая!
Та Серожка на екзамени поїхав, 
  здавати, до батька,
Моя ж золотесенькая!
Моя дочечка рідненькая,
На екзамени їде, 
Удвох із Женькою завжди їдуть,
Моя дитиночка рідненькая,
Моя дочечка дорогесенькая, 
  моя любесенькая!
А моя рідненька!

 
Родичка заспокоює: «Хватить уже, бо вже тебе трібушить» [застерігають голо-

сильницю, щоб вона не втратила свідомості].
Інші родичі кажуть до шестирічного сина померлої: «Шо, не стає мама, Микол-

ко?» Згадують слова дитини: «Бабо, а мама казала, коли «скора» приїхала, шо “вже я 
додому не вернуса”», — та й давай плакати!

Після голосіння мати молиться на могилі доньки. І діти померлої також молять-
ся. Далі — знову голосіння:
А мої діти дорогенькі,
Мої молоденькі!
А мої ж дорогесенькі,
А моя ж доненько,
А я ж не знаю, шо з твоїми дітками 
    робити,
Моя ж дочечка рідненькая!
А ти ж їм завжди ж випікала і пирожки,
  і булочки, і біляші,
Моя ж дитинка рідная!
А я ж так не вмію!
Дочечко рідненькая, моя дитиночка,
Моя золотесенькая, рідненька моя,
А моя дитинка, ти ж нездужала завжди,
А ти ж все й наготовила, все й наварила,
Моя дитиночка рідненькая!
А моя ж доченька дорогенькая,

А моя слабененькая.
А моя ж квітка хорошая,
А моя ж молоденькая!
А мої ж дітоньки рідненькиї!
А чого ж нас так Бог покарав?
Чи то вже нас люди так покарали,
Мої ж дітоньки!
Мої квітки моло’диї!
Як од Бога, то хвали Бога,
А як од людей — то суди їх, Боже,
То ж моїх діто’к немає,
То ж моїх рі’дненьких немає,
Мої ж дороге’сеньких!
Та мої ж любесеньких!
А мої ж дітоньки,
А мої квітки хорошиї,
А мій синоньку,
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Та ти ж ніколи нікого не обідив,
Моя ж дитино рідненькая,
Моя синонька рідненькая,
А ви ніколи нікого не обіжали, дітоньки,
За шо ви так постраждали, 
  мої рідненькі!
А мої дорогесенькиї!
А мої розумнесенькиї,
А мої золотесенькиї,
А мої дітоньки рі’дненькиї!
А моя ж дочечка!
А в хлопців буде скоро й випускний,
А в Женьки на той год буде випускний,
А там Серьожка, дочечка, 
А хто їм буде рушники вішати,
А їм же ж буде обідно, доченько,
Шо в всіх батьки є, матері,
А в твоїх діток немає, моя дочечко!
А я ж їм всьо йно не заміню’,
А моя ж дитинко рі’дненькая,
А на той год у Миколки вже буде
штири класи — випускний,
А з ким же ж він піде? — 
З бабою!
А йому ж буде обідно,
Шо у людських дітей є матері, 
  а в його немає!
Доненько рідненькая моя!

А моя ж дорогесенькая,
А моя ж любесенькая,
Ох моя ж дитинка рідненькая,
А моя ж доненька!
А я ж думала /нерозб./
А ти ж казала: «Мамо! Нехай 
 хлопци школу кончать,
Да я вже ж прийду до тебе з хлопцами».
Моя ж дочечко рідненькая!
А я ж думала, моя дочечко,
Ми клубнічку будем вибирати,
Ти ж казала: «Я буду вам вечеру — 
Ви будете на роботу з хлопцями,
Я вам вечери навару».
Моя ж дитинка рідная,
А я ж думала, хоть ніченьку ти 
  зо мною побудеш,
Моя дитинко рідная!
Моя дочечко!
А моя ріднесенькая,
Моя дорогесенькая!
Моя ж дочечко рідненькая!
Ти ж казала: «Нехай хлопци 
  школу кончать,
Тоді підемо до вас».
А моя ж доненько рідненькая,
Моя голубочко золоте’нькая!
Ти ж оставила своїх дітей.

Підходить жінка-односельчанка, яка шість років тому також за короткий час 
втратила двох синів. Каже: «Плач, плач, я вже шість років плачу».

  І тобі ж було горе таке, Таню! /…/
  А моя ж дитино ріднесенькая.
Голосильниця трохи замовкає, стає в ногах могили, тихо плаче. Далі знеможена 

просто говорить:
  І по телефону ми побаяли,
  Моя дитинка рідненькая.
Дає дитині цукерки з могили: «Їж, тото мамині». Дитина засмучена, відмовляється.
До могили підходить двоюрідна сестра померлої, — мати знову голосить із мелодією:
… 

Не встаєш, не вгощаєш, — гості прийшли!...
Моя ж дитино,
Сестричка твоя!
Моя родна!
Ти ж завжди до її дзво’нила,

Ти ж завжди побаїш з нею!
Моя дитинонько!
Ти так тяжко нездужала,
Та ти все побаїш із єю,
Та ти ж прикинулась,
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Ти ж матери не казала, моя дочечко!
Моя дочечко, моя рідная,
А ти ж з нею все побаїла,
А ти ж її за рідненьку щитала,
Бо ж ти казала: «В мене 
 сестрички рідної немає».
Доненько!
А моя ж ріднесенькая!
Ти до Любки ж прийшла, а її ж нема!
А люди кажуть: в кого дочук сєм, 
  там доля всєм,
А в кого єдна — тому й нема!
Так само мені, доненьки,
Меї рідненькі!
Мої ж добренькиї!
А моя ж дитинонько рідная,
Моя ж доненько!
А завжди з Надькою побаїш,
Ти завжди її все розкажеш,
І до Галі дзвонила,
Да зі своїми сестричками двоюрідними
    поба’їш.
Да тобі ж було вже лекше, моя ж 
   дитиночко!
Та ти ж на чужині жила, моя дочечко!
А моя ріднесенькая,
Там не було до кого ж вийти,
Моя доненько,
Моя рідненька!
А моя ж голубочко!
Та ж доля нещаслива в мої’ 
  доненьки була,
Моя ж дитинка дорогая!
А моя ж дитинка золотая!
А моя ж мученая,
А моя ж терепеливая, моя доненько!
А моя ж голубочко!
А чого ж ти так терпіла довго, 
  моя ж дитиночко,
Чого ти ма’тери не розказувала,
Моя доненько рідная!
А моя ж дочечко ж дорогенькая,
А моя ж дочечко золотенькая,
А моя ж дитинка рідная!
А моя доненька нещасливая,

А я тім боліє,
Шо свою доню так закопала, молоденьки.
Хай би ж я тут лижела, моя дочечко!
А ти своїх синочкув годувала
Да в армію провожала,
Моя ж дитинонько,
Моя ж дочечко рідная,
Моя ж дочечко дорогая,
А моя дитинонько!
А чого ж ви такі нещасливі зародилиса?
А я… своїх діток таких нещасливих 
   зародила,
Ви ж маленький вік про’жили, 
  мої дітоньки!
А мої квітоньки!
А мої дорогенькиї!
Мої мулудесенькиї!
А чого ж ви такий коро’тенький 
  вік прожили,
Мої дітоньки!
А я вже состариласа,
А мої синоньку,
А мій рідненький!
А мій дорогесенький,
А мій любесенький!
А мій синочок рідний!
А моя ж дитинка добрая,
А моя ж молоденькая,
А моя рідненькая,
А мої ж діточки,
А мої ж квіточки рі’дненькиї!
А де ж подітиса матери?..
А мої дітоньки рідненькиї!
А мої квітки’ дорогиї!
Ох мої дітоньки рідниї!..
 Далі просто промовляє.
Ох мої дітоньки!
Моя дитинка хорошая,
Моя молодесенькая, дорогесенькая!
Діток оставила!
Шо ж ви мене остави’ли?
Да я ж думала, будем з батьком женити,
Мій синочок рідненький,
Моя дитиночка рідная,
Мій синочок рідненький.
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Підходять люди, цілують хрест, хрестяться і відходять.
Зап. І. Коваль-Фучило від Швайко Марії Степанівни, 1949 р.н., місцева, середня освіта. Втрати-

ла за місяць двох молодих дітей: син загинв в автокатастрофі, а донька хворіла і померла, залишила си-
ротами трьох неповнолітніх синів; с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.

793. Голосіння за племінницею (живе виконання)
Ох Любочка, Любочка!
Наша дитина, наша рідная!
Наша молоденькая,
Наша безпірная,
Ох мої ж діточки,
А хто ж буде материю твоїм діткам?
А вони ж мами шукають,
А ніде ж не бачуть,
А ніде ж не познають,
Та ніде ж не погукають.
Та встань, твої сироти плачуть,
Позабиралиса обоє дітоньки,
Устань!
Мо’ вона устане,
Мо’ вона вас пожаліє,
Ой Боже мій, Боже мій,
То нам Бог дав:
Та двойко забрав же ж зі світу!
Ой Боженько єдиний!
Господи, Господи,
Та з чужими про гріхи молити,
Та шо то так,
Та то Господь знає,
Ми нічого не знаїмо,
Дітоньки, дітоньки!
Хай би тьотка вмерла,

А ви молоденькі осталиса!
Та би ви діток годували,
Та проважєли би їх,
Та би ти їх проважєла,
І внучок дожда’ла,
І правнучок дожда’ла.
А ти нічого не бачиш,
У землю пішли святую,
Ох Боже мій, Боже мій!
Обоє дітоньки, обоє,
Покинула діточки…
Ой Господи,
Ох мої дітоньки, дітоньки,
Наші ж родненькиї!
Ох Боже!
Казала: «Вітька, жениса, жениса,
Бо баба вмре да не буде»,
А то…
Нехай би ще з тиждень побула,
Да діток своїх…
Да молоденька пошла в землю.
Що ж ти зробиш,
А їдному 28, а другому 38 (плаче, нерозб.).
Ой Господи!
Ох Боже ж мой!
Ох наші ж молоденькі дітоньки!

Зап. І. Коваль-Фучило від Легкої Катерини Антонівни, 1936 р.н., місцева; с. Сварицевичі Дубро-
вицького р-ну Рівненської обл., 12 червня 2011 р.

794. Голосіння за матір’ю
— А як у вас вчилися плакати: одна від другої чи чули?
— (1) Чого, — сам собі плачецца!
— А мелодія?
— (1) Саме собі плачецца. Швайчич як Галина плакала, — ой мамоньки! Як чита-

ла з книжки.
— То вона за ким плакала?
— (1) За материю.
— То давно було?
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— (1) 27 квітня [2011]. Ни стара ще така, але… Ой плакала. Сиділа в головах, 
плакала, поки не заховали. Вже їй сє’мдесят шесть було. 

— То донька плакала?
— (1) Донька, донька.
— А доньці скільки років?
— (1) Ше женицця, молода!
— Ну, 50?
— (1) Є, вже на пенсії.
— То як то вчилися, так якось…
— (1) Сами, шо напливає, те й плачиш. От шо мати була добра, шо доглє’дувала 

її, да вставала, да й плакала:
  Ой мамонько, 
  Ти ж мене гляділа,
  Да ти ж мене годувала дай все!
Да й плаче!
— А як ще кажуть?
— (1) Плаче:
  Да гляділа, да годувала, да давала мені гроші,
  Нехай тобі легенько в землици лежицця,
  Земля пушком.
  Шкодувала мене.
Да й плаче! О-о-о! Аж сльози течуть!
— (2) Да:
  Прости, старенька,
  Нам тебе шкода.
— (1) Так плаче.
  Да прости,
  Може, тебе обідили,
  Може, не послухали,
  Мо’ що, прости нам. /…/
— (1) Саме воно, саме вучицця, ніхто не вучить.
Зап. І. Коваль-Фучило від (1) Єфимець Мокренії Василівни, 1949 р.н., місцева, середня освіта і 

(2) Мерзун Олени Романівни, 1942 р.н., місцева, 7 класів; с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської 
обл., 12 червня 2011 р.

Далі інформатори розповіли історію про невдале голосіння.
…А якраз їх баба чи дід… баба. То тая прийшла й Манька вигнала її, виганила.
— А що там було?
— (1) А вона, ха, плаче:
  Анночко, прости мені,
  Я на курсах не була,
  Плакати не вучиласа…
— А вона її в товк: «Да хто ж на курсах плакати вучицця?! Не вмієш плакати — дак сиди! Іди!». 

«Я, — каже, — на курсах ни була».
— А то хто за ким так плакав?
— (1) Потя, да по бабі. Нам мати, а вона нам приходицца двоюрідна сестра.
— То вона так казала.
— (1)«Я на курсах ни була, плакати не вучилася». А вона її — в руку, турк в плечо: «Іди!»
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Запис Людвіка Куби на Львівщині, 1880-ті рр.

795. Голосіння за сестрою

Бойківсько-опільська  
голосильна традиція

Ой сестрінько моя! (і подібне)
Зап. Людвік Куба у с. Волків на Львівщині (нині с. Вовче Турківського р-ну Львівської обл.) у 

1880-х рр.
Перша публікація: Людвік Куба про Україну / Упор. М. Мольнар. — К., 1968. — С. 151. До 

тексту подано такий коментар: «Це спів плакальниць, як я його записав на волківському цвинтарі. 
Те, що до нього я не маю більше тексту, не вадить, бо він складається із знайомих скорботних ліній» 
(С. 150).

Записи Ірини Рибчаківни 
з Яворівського р-ну Львівської обл., 1889 р.

796. Голосіння за матір’ю
Ой моя мамунейко, моя рідненькая,
Звідки я вас буду виглєдатоньки,
З котрої сторонойки,
З котрої доріжейки?
Кого ж я сї буду радити,
Хто ж мене навчит?
Хто мене нарадит?
Хто нас потішит?
Ми сі бідні сиротойки зістали.
Хто ж нас буде годувати?
Хто нас буде прикривати?
Тії стежейки позаростали,
Куда мої мамунейка ходили.
Мої рученьки білейкі,
Мої ноженьки,
Мої воченьки, жи ви сі дивили на нас.
Хто сї буде теперка на нас дивитоньки?

Моя мамуньцю рідна,
Коли ви до нас прийдете?
Всї діти мами мают,
Но я, бідна сирота, не маю.
А де ж я сї подїю бідна сиротойка?
Чо ж ви лєгли, чо ви не встанене,
Чо до нас не промовите словонька?
Моя мамунейко, моя господинонько!
Хто ж нам буде господарити?
Хто нас буде научати,
Хто нам буде правду казатоньки?
Таке лїто гріє, а вас будут 
 в сиру земленьку класти.
Та вас там під сиру земленьку сховают,
Та там сонце не загріє,
Та там вітер не завіє,
Та там вам буде темно.
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Зап. Ірина Рибчаківна від Касі Бандик у с. Жорниска, пов. Городок (нині с. Жорниська Яворівський 
р-н Львівської обл.) у 1889 р. 

ІМФЕ, ф. 29-3, од. зб. 170, арк. 13. Текст записаний в рядок, під назвою «Голосіння за ма-
мою».

797. Голосіння за батьком

А ви нас так голубили, 
  як ті ластівочки,
А теперка нема кому нас голубити.

Ой моя мамунейко,
Моя зазулейко.
На кого ж ви мене бідну зіставили?

Мій ти татунейко, мій ти голубойку,
Де ж ти від нас йдеш?
Кого ж ми сї порадимо,
Кого ж ми сї поспитаємо?
Коли ж ми тебе будем видїти?
Та хто ж нам буде тепер 
  господарювати?
В котру ж ти сторонойку йдеш, 
  в котру дорожейку?
Коли ж ми тебе зобачимо?
З котрої сторононьки будем ми 
  вас виглєдатоньки,
З котрої дорожейки?
Мій ти татуньцю, мій ти зазульцю,
А з ким же ти нас лишив?
З ким ти нас покинув?
Та з ким ми будемо спати?
Хто сї буде на нас старати,
Хто нас буде доглєдати?
А хто ж за нами обстане?
Така велика зимойка, такий сьнїг,

А ти сї від нас забираєш.
Та ми тебе вже нїколи не будем видїти.
Мій ти татунейко, мій ти ластівочку,
Що ж ми будем робити,
Як ми будем мати другого тата?
А він вже нас не буде бавив,
Не буде тїшити сї нами,
Як ти сї тїшив, як ти нас любив.
Ти нас нїколи не бив,
Ти нас так пригортав до свого серцї,
А хто ж нас тепер пожєлує?
На кого ж ти нас покидаєш,
Хто нас оборонит?
Як ми будем мати другого тата,
А він нас буде бив.
Аби ми знали в котрі твої сьлїдоньки 
   вступати.
Ми не раз тебе не хтїли слухати,
А ти нам завше говорив,
Ще не раз гірко будете плакати 
І в мої сьлїдоньки вступати.

Зап. Ірина Рибчаківна від Марії Ребчинської у с. Жорниска, пов. Городок (нині с. Жорниська 
Яворівський р-н Львівської обл.), 1889 р.

ІМФЕ, ф. 29-3, од. зб. 170, арк. 14-15. Текст записаний в рядок. Має назву «Голосіння за 
батьком».

798. Голосіння за донькою
Моя дитинойко,
Моя голубонько, моя гусонько!
А я тебе доглєдала,
Я тебе прикривала,
А сї на тебе старала.
Я ночейки не доспала,
Я годинойки не засидїла,
Я сьнїданї не доїла.

Я сї тобою так тїшила.
Мої дитинойки нема,
Мої потїшейки нема,
Мої розмовойки нема.
Мої послужейки нема,
Мої робітничейки нема.
Коли ж ти до мене прийдеш?
Прийди до мене, хоть словойко скажи.
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Зап. Ірина Рибчаківна від Пазї Майор у с. Жорниска, пов. Городок (нині с. Жорниська Яворівський 
р-н Львівської обл.) у 1889 р. 

ІМФЕ, ф. 29-3, од. зб. 170, арк. 16. Текст записаний в рядок. Має назву «Голосіння за дити-
ною [дівчинкою]».

799. Голосіння за чоловіком

Всї дїти пасут, а мої дитинойки не буде.
Ти жиби йно іскрочку мала,
Ти би сї була зі мнов подїлила.
Ти сї так збьориньками тїшила,
Ти за мнов так ходила, так просила:
«Купіть менї, мамо, яку хустинойку,

Як другі дївчатойка мают, а я не маю».
Чому ж ти менї тепер так не скажеш?
Кому ж я тепер буду куповатоньки?
Моя квітонько, моя калинонько,
Зїленько позацвитало,
Ти сї в него не убираєш, а ти го садила.

Мій ти господарейку, мій ти соколойку,
Хто ж тепер буде господарити?
Хто ж мене порадит,
Хто мене потїшит?
А яку ж я тепер тим дїточкам раду дам?
А хто ж тепер ті довги повіддає?
А ти ходив, ти сї радив,
Як би то ті довги віддати.
Моє ж ти серце любе,
А хто ж сї буде до тих дїточок притулював,
А хто ж їх буде потїшав?
А де ж ти йдеш?
А чо ж ти мене покидаєш?
А що ж я тобі злого зробила?
Мій ти татунейко!

Йдеш в таку велику зимойку,
В сиру землейку.
Ой Боже, Боже, потїш ми яков радостев.
Та ти нїкому кривди не зробив,
Та ти сї так зі всїми сусїдами годив,
Та ти сї так з ними любив.
Мій ти татунейку, мій ти соколойку,
Та нащо ж ти сї тих дїтей відрікаєш?
А що ж они тепер будут робити?
Хто ж їм дасть на одїж?
Ким же они будут сї тїшити?
А як ти прийшов не раз з роботи,
То они сї тобою так тїшили,
Як ті ластівки в гнїздї.
Та що ж они тепер без тебе будут дїяли?

Зап. Ірина Рибчаківна від Марії Ребчинської у с. Жорниска, пов. Городок (нині с. Жорниська 
Яворівський р-н Львівської обл.) у 1889 р.

ІМФЕ, ф. 29-3, од. зб. 170, арк. 17. Текст записаний в рядок. Має назву «Голосіння за мужем».

Запис Івана Колесси, 1890-ті рр.
800. Голосіння за дитиною
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  Мойа ти дитинко, солодка мойа!
 Куда ж ти йдеш від мене, куда?
 Рибочко, лебідочко, верниж ти сьі, верни!
Зап. Іван Колесса у с. Ходовичі Стрийського повіту (нині с. Ходовичі Стрийського р-ну Львівської 

обл.) у 90-х роках ХІХ ст.
Перша публікація: Колесса І. Галицько-руські народні пісні з мелодіями // ЕЗ. –1901. — Т. ХІ. 

— С. 248. Це слова під нотами. Подано без назви в контексті опису похоронної традиції; з таким комен-
тарем: «Жінка умерлого, або коли єї нема, котрась із найблизших своячок на голос оплакує мерця через 
цілу дорогу від хати аж до гробу, добираючи якнайжалібніших слів, щоби висловити свої жалі і значінє, 
яке для неї мав умерлий. Всі майже плачки ходовицькі заводять менше-більше на отсю нуту» (с. 248).

Передрук:
Свєнціцький, с. 34. Надруковано віршем. Подано під № 1 у розділі «І. За дітьми малими». 

Відмінності у передруку: ся.
Іваницький, с. 575. Подано з коментарем записувача під назвою «Моя ти дитинко солодка 

моя» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».

Записи з Холмщини, 1899 р.

801. Голосіння за матір’ю

 Ой матюнко моя рідная,
 Ой на кого мене покинула?
Зап. Л. Плосайкевич і Я. Сенчик у с. Докудов на Холмщині (нині Республіка Польща, Люблінське 

воєводство) у 1899 р.
Перша публікація: МУЕ. — Т. 16. — С. 79. Подано під назвою «Похоронні (Голосіння)». 

802. Голосіння

 Ой на кого ти мене покинув?
Зап. Л. Плосайкевич і Я. Сенчик у с. Жещинка (нині Республіка Польща, Люблінське воєводство) 

у 1899 р.
Перша публікація: МУЕ. — Т. 16. — С. 79. Подано під назвою «Похоронні (Голосіння)». Про 

голосильну традицію Я. Сенчик подав інформацію до видання голосінь І. Свєнціцького: «“Заво-
дять” по мерцеві тільки свої рідні, а нігде не наймані плачки. Голосять усі члени без усякого ладу: 
хто набереться більш жалю, той і починає заводити, а за ним другі /…/ По сироті майже ніхто не 
плаче /…/ Голосити по вмерлих менші учаться від старших, чуючи, як плачуть й заводять на похоро-
нах. Крім похоронів, голосінь ніхто нігде не учиться.
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Якби рідня не голосила по вмерлому, то сусіди сміяли б ся, називаючи родину мерця невдяч-
ною, жорстокою /…/ Плачуть, щоб віддати послідню услугу. Зачинають заводити зараз по смерти. 
При чужих людях плачуть надто більше й голоснійше, особливо при вкладаню в трумну, по дорозі, 
а особливо при опусканю померлого до гробу /…/

Голосять на могилках в задушну суботу й на Великдень, але далеко не всі.
Голосіння по вмерлому — се не жарти і перелицьованих голосінь тут не чути» (Свєнціцький, 

с. 28–29).

Записи із с. Салаші на Львівщині, 1904–1910 рр.
803. Голосіння за матір’ю
 Ах моя мамуненько, моя порадойко, моя зазуленько!
 Коли ж я вас вигляну?
 Тілько-м я надії мала, що-м до вас прийшла!
 Тепер менї нї до кого,
 Тепер я вже не маю до кого забесїдувати, нї ся з ким порадити.
Зап. в с. Салаші коло Угнова (нині Яворівський р-н Львів. обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 80. Надруковано в рядок, № 149 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

804. Голосіння за дитиною
 Моя’ ж ти дити’нонько, моя’ потї’шенько!
 Я ж тобо’ю не натї’шилась, на те’бе не надиви’лась!
 А чому’ до ме’нe не обі’зветеся, чому’ до мене не загово’рите?
Зап. в с. Салаші коло Угнова (нині Яворівський р-н Львів. обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 34. Надруковано в рядок, № 2 у розділі «І. За дітьми малими».

805. Голосіння за чоловіком
 А мій ти мужу, з ким ти мене покидаєш?
 А з ким я тепер пораджуся?
 А як же ти сироти покинув,
 До кого они ся пригорнуть?
 А хто нашого Івана буде вчити за плугом ходити?
 Тілько я мала порадоньки, 
 Коли я тї зобачу, а ти мене покинув!
Зап. в с. Салаші коло Угнова (нині Яворівський р-н Львів. обл.) у 1904-1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 63. Надруковано в рядок, № 103 у розділі «VІ. Вдовиця за 

мужом».

Записи із с. Убинє на Львівщині, 1904–1910 рр.
806. Голосіння за батьком
 А мій же ж ти татуненьку, а мій же ж ти сивий голубоньку!
 То ж то ти ся положив, то ж то ти ся наробив!
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 Хто нам робитоньки буде, хто нам помагатоньки буде?
 А ти то зі сходом сонця в поле без їдла пішов, голодний працював!
 А я тобі капустицї наварила та в поле винесла.
 Їв ти капустицю та хвалив: «Аж то капустиця, як смажениця!»
 А ти ся ї наїв і собі смерти нажив...
Зап. у с. Убинє (нині с. Убині Кам’янка-Бузький р-н Львів. обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 105. Надруковано в рядок, № 219 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

807. Голосіння за бабою
 Моя бабуненьку, коли я вас вигляну?
 З котрої сторони мі вас виглядати, моя ви порадонько!
 Як ви нас доглядали, як ми всї малейкі були.
Зап. в с. Салаші коло Угнова (нині Яворівський р-н Львів. обл.) у 1904-1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 124. Надруковано в рядок, № 280 у розділі «ХІІ. За 

бабою».

Записи Андрія і Пилипа Сала у Равському пов., 1904–1910 рр.
808. Голосіння за батьком
 Ой мій ти татунейку, мій ти соколойку!
 Звітки ж я вас буду виглядатойки,
 С котрої сторонойки, с котрої доріжейки?
 Мій татунейку, тамто я бідна сиротойка!
 Мій татунейку, де ж ви сї вибираєти від нас y таку далеку сторонойку,
 Під зилену муравочку!
 Що ж я буду робитойки?
 Хто ж мине буде радитойки, де що’ сїятойки, де що’ садитойки?
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 103–104. Надруковано в рядок, № 215 у розділі «ІХ. Си-

роти за батьком».

809. Голосіння за батьком
 Ой мій татунейку, мій соколойку!
 Звідки я вас буду виглядатойки,
 З котрої сторонойки, з котрої стежойки?
 До кого ж я буду ходитойки,
 Та ж я не маю мамунейки.
 Хто ж мене буде вінуватойки?
 А хто ж буде війтуватойки?
 Ой мій татунейку, мій соколойку, голубойку!
 До кого ж я буду приходитойки,
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 Хто ж мене буде радитойки,
 Що ж я буду робитойки?
 Мій татунейку, мій голубойку!
 Ой де ви ся вибираєте, в котрую сторонойку,
 Під сиру землейку, під зелену муравойку!
 Ой ви ж нас лишаєте, бідні сиротойки, навічейки!
 Ой мій татунейку!..
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904-1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 104. Надруковано в рядок, № 216 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

810. Голосіння за батьком
 Мі татунейку, мі соколойку!
 Що я буду робитойки?
 Ви йдети від нас в сирую землейку.
 Хто нам буде робитойки,
 Хто нами буде радитойки?
 Що ж ми, бідні, пічнемо?
 Мі татунейку, мі голубойку!
 Коли ж ми вас будем оглядатойки,
 Коли ж ми будем з вами розмовлятойки,
 Хто ся буде на мене старатойки?
 Нї татунейка, нї мамунейки!
 Ой що ж я буду робитойки, бідна сиротойка.
 Ой мі татунейку, возміт мене за собою до свої халупойки.
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 104. Надруковано в рядок, № 217 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

811. Голосіння за батьком
 Вой мі татунейку, ой мі соколойку, мі голубойку!
 Чого ж ви від нас так хутко йдети?
 Що ж ви там будити робитойки в ті халупойцї:
 В такі малейкі, в такі темнейкі?
 Анї розмавлятойки!
 Ой як ви там будити лижатойки, в ті сирі землейцї?
 Вой мі татунейку, до кого ж я буду, бідна, приходитойки в гостинойку?
 С ким же я буду розмавлятойки?
 Звітки же я вас буду виглядатойки,
 С котрої сторонойки, с котрої дорожийки,
 З котрої стежийки, з котрого садойку, с котрої халупойки, ой (мі) соколойку!
 Де ж ми ся будим сходитойки на порадойку, на забавойку, на гостинойку?
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 Ой, ой! Що ж я буду, бідна, робитойки?
 Boй мі татунейку, с ким жи там будити розмовлятойки, в ті темні халупойцї?
 Вой там анї соняйко ни засьвітит, анї не загріє,
 Анї вітер не завіє до вашої халупойки.
 Ой мі голубойку, моя порадойко!
 Там анї родинойки, анї сосїдойків, анї кумойків!
 Як ви там будити сами лижатойки?
 Та ви не встигнети анї слова до своїх дїтий промовити,
 Анї їх не порадити, що вони мают робитойки.
 Кого ми ся будим радитойки?
 Ой моя землейко, розступи ми ся,
 Най я впаду в тую землейку, щоби я, бідна, так не плакала, ой, вой-вой…
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904-1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 104–105. Надруковано в рядок, № 218 у розділі «ІХ. Си-

роти за батьком».

812. Голосіння за матір’ю
 Ой моя ти мамунейко, моя зазулейко,
 Моя потїшейко, моя ж ти розмовойко, моя ш ти порадойко!
 Що ж я буду робитойки?
 Я не маю своєї мамунейки, анї свого татунейка, що ж я буду робитойки?
 Ой моя ти мамунейко,
 Коли ж ви прийдети до мене в гостинойку з такої далекої дорожейки,
 З-під зеленої муравойки, с тої халупойки?
 Ой мамунейко, моя зазулейко, я не знаю, що я маю робитойки, садитойки!
 Не маю ся кого порадитойки, ой моя ти мамунейко!
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 80. Надруковано в рядок, № 150 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

813. Голосіння за матір’ю
 Моя мамунейко, моя зазулейко!
 Хто ж нас буде радитойки, що ми маєм робитойки під тую веснойку,
 Де що садитойки?
 Моя мамунейко, моя зазулейко, моя розмовойко,
 Возміт мене за собою під сиру землейку на другу недїлейку.
 Що ж ми будем робитойки без мамунейки, як ми будем житойки?
 Ви ся на нас нагнївали навічейки.
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 80. Надруковано в рядок, № 151 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».
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814. Голосіння за матір’ю
 Моя мамунейко, моя зазулейко, моя голубойко!
 С ким я буду тум домойку робитойки, с ким ви мене ту лишаєти?
 Вой моя рибойко, моя ластівойко, шо я буду бідна робитойки?
 Вой, де ж я ся бідна подїю?
 С ким я буду розмавлятойки, до кого ж я буду приходитойки?
 Звітки ж я вас буду виглядатойки:
 С котрої дорожейки, с котрої стежийки, с котрої вуличийки?
 На кого ж я буду дивитойки ся?
 Вой моя мамунейко, возьміт мене до тої свої халупойки!
 Вой моя мамунейко, що ви там будити робити в тії сирії землейцї?
 С ким ви ту будети розмавлятойки?
 С ким же ви лишаїти мене, такую молодейкую?
 С ким же ви лишаїти ті дрібні дїтойки?
 Що ж вони, бідні, будут робитойки?
 Та як же ви не маєти жалю лишати такі малі сиротойки?
 Вой моя землейко, розступи ми ся;
 Вой моя зазулейко, встаньте хоч нa їдну годинойку,
 Отворіт свої вочийка: подивіться на ті свої голубятка, дрібнії сиротятка.
 Вой моя соколойко, коли ж ми ся будемо видїтойки?
 Моя мамунейко! Вой, вой! Де ж я бідна тепер ся подїю?
 Вой землейко, розступи ми ся, най я бідна піду під землейку,
 Най не буду плакати за свою мамунейкою.
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904-1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 80–81. Надруковано в рядок, № 152 у розділі «VІІІ. Си-

роти за матір’ю».

815. Голосіння за чоловіком
 Мій господарейку, мій соколойку,
 Чо ж ти ня ту лишаєш з тими дїтойками?
 Що ж они будут робитойки?
 Хто ж ними буде радитойки,
 Бо они не мают свого татунейка.
 Там-то пустий той дворойко і та халупойка без твого голосойку,
 Мій господарейку, мій соколойку.
 Там-то позаростали тії стежейки і тії дорожейки, куда ти з нами їздив.
 Чи ти не мав з ким житойки і що робитойки?
 А ти ня тут лишаєш з тими дрібними дїтойками.
 Ой мої дїтойки, мої соколойки, мої сиротойки!
 Що ви будите робитойки без свого татунейка?
 Там-то ся будут люцкі дїтойки над вами збиткуватойки;
 Не буде вас кому жалуватойки (плаче).
 Мій господарейку, чи ти не мав по чім ходитойки,
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 Чи ти не мав свої хатинойки?
 А там тобі збудували такую малейкую,
 Що в нї нема анї дверойків, анї воконяйків,
 Що там навіт вітер не завіє, анї сонце не загріє, анї дощик не закропит.
 Прийшла по тебе порадойка, де ж ти ся будеш вибиратойки від мене:
 В далеку дорожейку, під зелену муравойку.
 Ой щоби я ішла від краго до краю, то я такого господарейка ніколи не здибаю!
 Ой мій господарейку (плаче).
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 63. Надруковано в рядок, № 104 у розділі «VІ. Вдовиця 

за мужом».

816. Голосіння за чоловіком
 Мі(й) ж ти господарийку, мій ти соколойку, моя ти порадойко!
 С ким же ти мене полишаєш, бідную?
 Що ж я буду робитойки з тими дїтойками дрібнейкими?
 Хто ж мене буде радитойки, мій господарийку, моя ти порадойко!
 Хто ж менї буде оратойки?
 Я не маю свого господарейка.
 А де ж ти ся вибираєш в дорожейку —
 В сирую землейку, в зеленую муравойку?
 Мі(й) ж ти господарейку, мій ти соколойку!
 Чого ж ти мене покидаєш?
 Що ж я буду робитойки з тими дїтойками такими дрібнейкими?
 Они ни мают свого татунейка!
 Хто ж їм буде сїятойки,
 Хто ж їм буде воратойки?
 Коли ж ти прийдеш до мене в гостинойку?
 Мій ти господарейку!
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 63. Надруковано в рядок, № 102 у розділі «VІ. Вдовиця 

за мужом».

817. Голосіння за донькою
 Ой моя ти дитинойко, моє соколойко, моя ж ти душейко!
 Відки я тя буду виглядатойки, з котроє сторонойки?
 Коли ж ти прийдеш до мене в гостинойку?
 Ой моя ж ти дитинойко, ой моя ж ти голубойко, ой моя ж ти потїшейко!
 А де ж я ся сподївала на тебе смерточки?
 Я казала, що я буду мати с тебе потїшойку, ой моя ж ти дитинойко!
 Ой коли ж ти прийдеш до мене в гостинойку?
 Ой м[оя] ти д[итинойко], ой м[оя] ти голубойко, Ганусюнейку,
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 Ой моя ти дївойко, ой моя ти квітойко!
 Що ж я буду бес тебе робитойки?!
 Я не маю свої дитинойки, своєї Ганусюнейки!
 Що ж ти будеш робитойки в тії халупойцї?
 Ой моя ти дитинойко, моя же ти голубойко, моя ж ти розмовойко!
 По чім же я тя буду памнятати, моя ж ти Ганусюнейко?
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 37–38. Надруковано в рядок, № 15 у розділі «ІІ. За малою 

дочкою».

818. Голосіння за донькою
 Моя дитинойко, моя ягідойко!
 Хто тебе там буде доглядатойки,
 Хто тебе там буде годуватойки?
 Чи ти не мало з ким житойки,
 Чи ти не мало свої мамунейки?
 Моя послужейко, моя пастушейко!
 Я гадала, що ти менї будеш пастойки,
 А ти пішло в сиру землейку гнитойки!
 Ой моя дитинойко, де ж твоя дружинойка?
 Моя дївойко, моя голубойко!
 А де ж твої старостойки, де ж твоє вісїляйко?
 Тамто ти ся не поминаєш анї волойків, ані коровойків,
 Анї скринойки, нї перинойки!
 Тамто прийшла по тебе порадойка,
 Тамто поїдиш до шлюбойку — під сирую землейку, під зелену муравойку!
 Що ж ти там будеш робитойки без мамунейки, 
     без родинойки і без свого королейка?
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 38. Надруковано в рядок, № 16 у розділі «ІІ. За малою 

дочкою».

819. Голосіння за братом
 Мі ти братієйку, мі ж ти соколойку, мі ж ти королейку!
 Де ж ти ся вибираєш в таку дорожейку —
 Під сирую землейку, під зелену муравойку?
 Мі ти братієйку, наша порадойко, наша розмовойко, наша потїшейко!
 Я не маю кого ся радитойки, 
 Я не маю нї татунейка, нї мамунейки, ані жадноє родинойки.
 Мі ти братієйку, мі ти соколойку, наша порадойко.
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
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Перша публікація: Свєнціцький, с. 120. Надруковано в рядок, № 268 у розділі «ХІ. За 
братом».

820. Голосіння за братом
 Ой мій братїєйку, мій соколойку!
 Де ж ти ідеш від нас, бідних сиротойків?
 По чім ми тя будем пізнаватойки:
 Чи по ножейках, чи по ручейках, ой чи по головойцї?
 Звідки ми тя будем виглядатойки,
 З котрої сторонойки, з котрої стежойки?
 Мій братїєйку, мій голубойку!
 Чо ж ти ідеш від нас під сиру землейку, під зелену муравойку?
 Та там навіть сонце не загріє і місяць не засьвітить!
 Що ж ти там будеш робитойки без татунейка, без мамунейки?
 А що ж ми будем дїлатойки, хто ж нас буде радитойки,
 А хто ж до нас буде приходитойки, хто ж нас буде прийматойки?
 Де ж ми ся подїєм, бідні сиротойки, без татунейка, 
      без мамунейки і без братїєйка.
 Ви всї пішли від нас, бідних сиротойків під сиру землейку.
 Чи ви не мали з ким житойки і з ким робитойки, чи ви не мали свої хатинойки?
 А ви дістали такую малую, без дверойків і без воконяйків,
 Що ви ся в нїй навіть не обернити, анї ся навіть не подивити, ой мої соколойки.
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 120. Надруковано в рядок, № 269 у розділі «ХІ. За братом».

821. Голосіння за сестрою
 Моя сестройко, моя голубойко!
 По чім я тя буду пізнаватойки:
 Чи по голосойку, чи по ножейках, чи по ручейках?
 Моя зазулейко, моя княгинейко!
 Де ж твій королейко, а де ж твоя дружинойка?
 Моя зазулейко, моя сестройко!
 Там то ся посходили до тебе дївойки на вісїляйко,
 А ти до них анї слівойка не промовиш.
 Як тобі не жаль покидатойки тих дївойків.
 Моя Дарцунейко, моя княгинейко!
 З ким я буду розмовлятойки,
 Та я не маю свої сеструнейки, анї братїєйка, анї мамунейки,
 Що ж я буду робитойки, бідна сиротойка?..
Зап. Андрій і Пилип Сало у с. Лавриків Равського повіту (нині Жовківський р-н Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 117. Надруковано в рядок, № 257 у розділі «Х. За 

сестрою».
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Записи Олени Охримович зі Стрийського пов., 1904–1910 рр.

822. Голосіння за матір’ю
 Йойой мамко ти моя люба, дорога; пріятїлику мій, порадойко моя!
 Хто мене потїшит, ай хто мя пожалує, хто менї порадойку дасть?
 Ой не ти ўже будеш ми розказовати!
 Ти уже не будеш по світкови ходити, ани говорити!
 Що ж я буду дїяти без тебе, йой мамко ти моя, срімна, золота?
 ІІорадочко моя! Устань! Устань!
 Поговори зо мноў, порадь мене у недоумних лїтох!
 Йойой мамко ти моя люба, дорога!
 Ой що ж бо то усї жіночки поуставали, лиш ти заспала.
 Устань, устань, подивися, як ся ґаздує по твоїм дво’рі:
 Дїточки твої немиті, нечесані дивлятся на тебе,
 Ци ти їм їсти не даш, косойку не змиєш, сорочечку не ўнесеш?
 Твої коровицї стоят недоєні, волики не їли,
 Телятка не пили, бренят за тобоў у стаєнцї.
 Ой що ж бо ти так заспала?
 Ўставай, уставай, сонийко уже високо!
 Йойой мамко ти моя люба, золота!
 На кого ти свої сирітки лишила?
 Устань, устань, розкажи, що маємо чинити?
Зап. Олена Охримович у с. Волосянка Стрийського пов. (нині Сколівського р-ну Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 81. Надруковано в рядок, № 153 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю». О. Охримович автор невеликої розвідки «Голосіння в селі Волосянці, пов. Стрий», у 
якій описала голосильну традицію цього села. «За помершим голосять, по-місцевому “заво’дять”, 
усі дорослі жінки, що належать до родини. Найманих плачок нема». Давніше для безрідних наймали 
голосильниць за продукти. Кажуть «тота жона’, що заводила». Першенство у праві голосити мають 
найближчі родичі.

Тексти переймають на похоронах, а також «вчаться заводити малі дівчата, “скотарьки”, на 
толоках, там де пасуть свої “маржини”, уряджують похоронні обряди і заводять при тім; заводять 
не раз жартовно, насміхаючись з того, що удає мерця». Не вміти голосити — сором. Голосять, бо 
“годиться”. «Зачинають заводити зараз, як нарядять мерця; заводять у хаті коло мерця і перед ха-
тою “на лавка’х” усі домашні жінки, а відтак заводять усі прихожі своячки, які приходять “д тілу”. 
Підчас дороги на кладовище заводять тягом — хіба що утомляться дуже, то перестають на хвильку, 
або як “пан-отець” Євангеліє читає; також голосять над гробом перед тим, як засиплють землею.

На поминах і в задушні дні не заводять. Мати не йде за “деревищом” і не заводить за першою 
дитиною» (Свєнціцький, с. 23–24).

823. Голосіння за донькою
 Йойой донечко моя люба, золота!
 Потїшейко моя, розрадойко моя!
 Йой доньцьо моя, робітничко моя!
 Хто менї водицї винесе,
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 Хто ми хатку замете, хто д стаєнцї піде, коровицї подойит?
 Йойой зозулько ти моя срімна, дорога!
 Чогось так борзийко від ня полетїла?
 Хто ж мене на старі лїта обийде, поратує?
 Йойой дитинко ти ма люба, золота!
 Не буде ми кому повісемце спрясти, полотенце виткати!
 Йойой донцьо ти моя мила, дорога,
 Не буду ўже ти весїля справляти, ани віддівати.
 Віддала-м тя ўже сирі землици.
 Вернися, донцьо ма,
 Сонейко без тя зайшло, бервінок у городойку изсох.
 Устань, устань, подивися на мня.
 Йойой дитинко ти моя,
 Ў далеку йдеш стороночку!
 Не буду я у оконце зазирати, ци не йде моє дитятко до мнї ў гостину.
 Йойой донечко моя, люба, золота!
Зап. Олена Охримович у с. Волосянка Стрийського пов. (нині Сколівського р-ну Львів. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 45. Надруковано в рядок, № 35 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».
Передрук:
Плісецький, с. 251.

Записи Михайла Зубрицького у Старосамбірському пов., 1910 р.

824. Голосіння за матір’ю
  Мамунцю наша, мамунцю,
  То ви юж нас лишаєте,
  То ми вас юж не ввидимо.
 Дівка віддана на боці ще таке додає:

То ви юж мене не спитаєтеся:
«Що ми повіш, дївко?
То ви мене юж не погостите.

Хто ж типирь мене розмовит,
Хто менї розведе,
Хто ж мене ся спитат, порадойко моя!

Зап. М. Зубрицький у Старосамбірському повіті (нині Львівська обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 225. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду.

825. Голосіння за чоловіком

Ой ґаздойку мій, порадойко моя,
Хто ж мене теперь порадит,
Що я буду робити з дрібними дїтьми?

Таку ти хижечку збудували,
Що на тя сонце не загріє, не засьвітит,
Що на тя вітер не подує!

Зап. М. Зубрицький у Старосамбірському повіті (нині Львівська обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 224. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного об-

ряду.
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826. Голосіння за дитиною
  Дїтинко моя солодойка,
  Ти ж така молодейка ідеш гнити,
  Людські дїти жиють,
  А таке молодейке пішло гнити.
  Порадойко моя, потїхо моя!
  Хто ж типирь до мнї прийде і заговорит?
Як умерло друге, трете, а гріб беруть близько, то віповідає мати, що попередне при-

кликало друге і разом будуть лежати, а вона, мати, не має вже чого йти домів і воліла би 
разом з ними лягти в сиру землю. Подібно виводять сестри над гробом брата або сестри.

Зап. М. Зубрицький у Старосамбірському повіті (нині Львівська обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 225. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду.

827. Пародійне голосіння за чоловіком
  Ци буде, ци не буде чорне руно,
  А я виплакала вочи дурно.
Обіцяли їй дати чорне руно, зн[ачить], вовну з вівці, а вона не була певна, що 

сповнять обіцянку.
Зап. М. Зубрицький у Старосамбірському повіті (нині Львівська обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 225. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду.

828. Пародійне голосіння
  Ой, ой, ой! За горнець бобу
  Проваджу невісту до гробу!
Зап. М. Зубрицький у Старосамбірському повіті (нині Львівська обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 225. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду.

Записи Антона Мусяновича з Яворівського пов., 1910 р.
829. Голосіння за батьком
 Муї ш ти татуниньку, муї ш ти гулубуньку,
 Та де ж ви сї від нас забираїти,
 Куди ж ви від нас підетунькі,
 На куго ви нас лишиїти?..
Зап. А. Мусянович у с. Віжомля Яворівського пов. (нині Яворівський р-н Львівської обл.) у 1904 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 381. Надруковано віршем в контексті опису похоронного об-

ряду, разом з іншими голосіннями; № 314, як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, без назви. У 
примітці до голосіння подано «Приблизний напів голосіння»:
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 830. Голосіння за чоловіком
Мій ти гуспударуньку!
Мій жи ти голубоньку,
Моя ж ти головоньку,
Мій же ти суколуньку,
Моя ж ти сива зазуленьку!

Кудий жи ти сї від нас забираїш,
На куго ш ти мине ту лишиєїш?
З ким я буду гуспударити,
Хто буде дїтий дуглїдатунькі?..

Зап. А. Мусянович у с. Віжомля Яворівського пов. (нині Яворівський р-н Львівської обл.) у 1904 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 382. Надруковано віршем в контексті опису похоронного об-

ряду, разом з іншими голосіннями; № 315, як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, без назви.

831. Голосіння за братом
 Мій жи ти братуниньку, мій жи ти суколуньку!
 Ду куго ш я прийду в густинуньку? (сестри замужні і з дому віддані).
 З кутрої стурунонькі я буду тибе виглїдатунькі?
 Ду куго ж я прийду пу пурадуньку?
 Ой, йой, йой... йой, йой, йой!.. (береся руками за очі).
Зап. А. Мусянович у с. Віжомля Яворівського пов. (нині Яворівський р-н Львівської обл.) у 1904 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 382. Надруковано віршем в контексті опису похоронного об-

ряду, разом з іншими голосіннями; № 316, як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, без назви. 
Після текстів зауваження: «При такім голосіню плачуть і мущици о найтвердшім серци» (С. 382).

832. Пародійне голосіння
 Вчера-м ти комперий зварива,
 А гнеска ся над тобов біда згрива!
Зап. учитель Тимко Перейма у с. Ропиця Руська Горлицького пов. (Ряшівське воєводство) (нині 

територія Польщі) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Гнатюк, с. 208. Надруковано віршем у контексті опису похоронного об-

ряду. Зазначено, що «за умерлими лемки в цілих горах не голосять, чути лише плач і тихе ридання. 
На допити, чи в давних часах голосив хто за помершим дорогою, відповідали старики, що ні, бо з 
сего люди сміяли би ся. Се вже такі з давен-давна звичаї, що за помершим не голосять, лише тихо 
плачуть. Хлопці заводять часами при яких-будь оказіях смішком» (С. 207–208).

Запис Юрія Кміта в Турчанському пов., 1915 р.

833. Голосіння за батьком
 Татцуню наш солоденечкий, золотийко наше!
 Ой ти вже заверташ на тоту дорогу від нас і від свойих сусїдойків…
 Йо-йо-йой, золотийко наше солоденейке!
 Та ти туда до нас в гостинойку ходив,
 Та ти туда до ня дарунойки носив,
 А типир твоя хижа вже нидалеко…
 Коли ж я тя ввиджу, татцуню мій солоденейкий…
 Йо-йо-йой, золотейко наше!
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 Та ти свою дївойку лишаєш!
 Коли до ня завитаєш?
 Вже ся зимля виметала…
 Ой, ой ти, сестрице, його вже ся приждала…
 Татцуню наш солоденейкий…
 Йо-йо-йой, золотейко наше!
 Йо-йо-йой, надїйойка моя, вже тя забирают, та вже тя до гробу спущают…
 Ту тя сонїйко ни догріє,
 Ту тя вітир ни додує…
 Золотийко моє!
Зап. Юрій Кміт у Турчанському пов. (нині Турківський р-н Львівської обл) у 1913 р. 
Перша публікація: Кміт Ю. Похоронні звичаї і вірування у бойків // ЗНТШ. — 1915. — 

Т. СХХІІ. — С. 163. Текст записаний у рядок в контексті опису похоронного обряду. Про виконання 
голосіння подано таку інформацію: «Був я теж свідком, як донька “розчала” плач за “татцьом”, 
але якось не складалося їй се, тоді зібрані довкола неї жони стали їй підповідати незамітно. Дочуте 
виголошувала вона на співний лад» (С. 163).

Запис Осипа Роздольського з с. Зубрик, 1913 р.

834. Голосіння за сином
 Чого’с ту, мой си’ну, прі’шов на меджибрі’два?
 Не при’шоў ти ту по же’ну, але по смерть вели’ку.
 Чого’с ти (ту) на ту бере’зу ві’шоў,
 Хто’ тьа на’ ньу віпра’виў?
Зап. Роздольський Осип Іванович від Уляни Куч у с. Зубрик повіт Новий Санч (нині територія 

Польщі) у 1913 р. 
ІМФЕ, ф. 40-1, од. зб. 66, арк. 51. Текст записаний в рядок разом з іншими фольклорними 

жанрами. Має номер 31. Голосіння супроводжує такий коментар: «Голосять («льаменту’йут») лише 
по угорськім боцї. Мама «льаменту’йи» за сином, що в кілька днів по шлюбі впав з берези і забився». 
Далі в цій одиниці збереження містяться записи О. Роздольського — № 186 «Дещо з похоронних 
звичаїв і вірувань» (арк. 124–126).

Запис Філарета Колесси, 1920 р.

835. Голосіння за матір’ю
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 Ой-йой-йой!.. Мамцю моя солоденька!
 Ой-йой-йой!.. Стінонько моя золотенька!
 Хто ж мене порадит,
 Хто ж мене розважит?!
Зап. Колесса Ф. М. за допомогою фонографа в с. Бітля Турчанського повіту (нині Турківський 

р-н Львівської обл.) у 1920-х рр.
ІМФЕ, ф. 27-2, од. зб. 44, арк. 25. Текст під нотами у розвідці «Речитативні форми в 

українській народній поезії».

Записи Михайла Гайдая з Холмщини, 1920-ті рр.

836. Голосіння за донькою

 Ой моя дитиноньку!
 Куда ти од нас виражаєшся, в яку дороженьку?
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 З ким я тепер буду розмовляти,
 Хто мене буде розважати?
 Ой Боже муй!
 Ой бувало, каже:
 «Мамо! А коли ви мні купите нові чоботи?»
 Моя дитинонько, муй соколику ясний!
 Ой чобітки тобі справили.
 Хто в них буде ходитоньки,
 Хто буде носитоньки?
 Ой Боже муй, Боже муй!
Зап. М. Гайдай від Миколи Матчука у с. Довгоброди Більського пов. на Холмщині (нині Люблінське 

воєводство, Польща) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 1. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння», 

підрозділ «1. А) Мати голосить за донькою».
Передрук:
Іваницький, с. 580–582. Подано під назвою «Ой моя ти дитиноньку (мати голосить за донь-

кою)» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».

837. Голосіння за сином

 Ой моя дитино, моя дитино!
 Ой як же я тепер буду, шо й тебе немає?..
Зап. М. Гайдай від Василька Воруського у с. Долобичево Грубешівського пов. на Холмщині (нині 

Республіка Польща) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 8. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 

під назвою «9. Г) Мати голосить за сином».

Запис Володимира Гошовського з Мукачівщини, середина ХХ ст.

838. Голосіння за матір’ю

www.etnolog.org.ua

IM
FE



510

 Мамко мої, мамко, де вы мене лишили?
 Што я буду тепер сама робити?
 Боже мüй, Боже мüй! Мамко моя, мамко,
 Де ваші кüстки будуть у гробі лежати?
 Боже мüй, Боже мüй! Што я буду робити?
 Ще вам є коли було в темнüй гріб іти.
Зап. В. Г. Гошовський від Бігарі Олени Андріївни, 61 рік, у с. Страбичово Мукачівського р-ну 

Закарпатської обл. у середині ХХ ст.
Перша публікація: Гошовський В. Украинские песни Закарпатья. — М., 1968, № 204. 

Подаємо за передуком.
Передрук:
Іваницький, с. 582. Подано під назвою «Мамко моя, мамко, де вы мене лишили» у розділі 

«Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».

Запис Володимира Гоголя-Царенка з Дрогобицького р-ну, 1968 р.
839. Голосіння за донькою
 Дітинко моя золота!
 Шо-с тото наробила?
 Ти ше квіточка молода,
 Тобі ше жити і цвисти, а ти в землю йдеш.
 Приб’ют твої оченька глинов та й не увидиш сонічка…
 Дітино моя золота,
 Отож ні порадувала!
 Мала би-м ті до слюбу відправ’єти,
 А я тебе на цвинтар відправ’єю.
Зап. В. Л. Гоголь-Царенко від Євдокії Василівни Дуліб’яник, 1939 р.н., в с. Східниця Дрогобицько-

го р-ну Львівської обл. 17 березня 1968 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1278, арк. 318. Текст має назву «Плач матері по дитині»; записаний у 

рядок. Голосіння подане разом із описом похоронного обряду в с. Східниця (арк. 308–317).

Записи Михайла Мишанича зі Львівщини, 1975–1977 рр.

840. Голосіння за матір’ю
Мої мамуньцю мої зозульцю!
Та відки вас буду визирати?

Та до кого ся буду жалувати?
Мої мамуньую!
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Зап. М. Мишанич (ноти), В. Гошовський, В. Зеленчук, Б. Луканюк від Благої Марії, 64 роки у 
с. Сидорівка Жидачівського р-ну Львівської обл. у 1975–1977 рр.

Музично-етнографічний архів М. Мишанича. — Кн. 2. — Зап. 47. — Львів, 1984, № 1008. 
Подано віршем у розділі «Похорони» під загальною назвою для всіх голосінь «Заво’ди». У розділі 
подано також «Пісні при небіжчикові».

841. Голосіння за донькою
 Моя дитино!
 Та чи ж я ся… Де ж би я ся того сподівала!
 Та я била радше

Та прийдіт скажіт мені,
Що я маю робитойки?
Та до ког’ я ся поскаржу,
Що я кому повім?
Мої мамуньцю!

Та де ж ви від нас йдете,
Та чо’ ви нас зіставляєте?
Мої зозульцю!
Та в яку дорогу йдете?..
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 В тую яму сама залягла навічейки лежати.
 Такий світойко веселий,
 А ти мене лишила таку стареньку!
 Шо я буду робитойки тепер.
Зап. М. Мишанич (ноти), В. Гошовський, В. Зеленчук, Б. Луканюк від Благої Марії, 64 роки у 

с. Сидорівка Жидачівського р-ну Львівської обл. у 1975–1977 рр.
Музично-етнографічний архів М. Мишанича. — Кн. 2. — Зап. 47. — Львів, 1984, № 1008. 

Подано віршем у розділі «Похорони» під загальною назвою для всіх голосінь «Заво’ди». У розділі  
подано також «Пісні при небіжчикові». Перед текстом коментар: «На мелодію цього ж типу [йдеть-
ся про мелодію до голосіння № 840] було наспівано ще одне голосіння». Після тексту ремарка: «За-
значене Poco rubato стосується і темпу, і ритму, але: усі відхилення від записаного музичного тексту 
незначні».

842. Голосіння за матір’ю
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Зап. М. Мишанич від Благої Марії, 64 роки у с. Сидорівка Жидачівського р-ну Львівської обл. у 
1975–1977 рр.

Мишанич М., № 98. Подано віршем у розділі «Похорони» під загальною назвою для всіх 
голосінь «Заво’ди». У розділі подано також «Пісні при небіжчикові».

843. Голосіння за матір’ю

Ой мамуньцо ластовонько!
Підойміт свою головоньку,
Подивітсьи в віконенько,
Ци далеко ще сонінько,
Ци далеко ви зайдете?
Йдете в високу могилоньку.
Сонічко там не догріє,
Ані дожджик не докропит.

Ой мамунцьо голубонько!
Ой коники вороненькі!
Везіт мою мамуньцю поволеньки.
Ой смертенько субраная,
Ци ти від Бога післаная,
Ци ти з водов прилинула,
Ци зазульков прилинула…

 

Ой мамуненько!
Та де ж то ви нас лишийте,
Та де ж ви сі забирайте,
Та з якої сторони вас визирати,
Та хто ж по тім подвір’ю буде ходити,
Та хто нам буде помагати?

Ой йой-йой йой-йой!
Мої мамунцуню! 
Мої золотенькі руки,
Що ви сі наробили,
Кілько ви нас нагодували,
Як ви сі нами тішили…

Зап. М. Мишанич від Біляк Марії, 41 рік у с. Містковичі Самбірського р-ну Львівської обл. у 
1975–1977 рр.

)
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Мишанич М., № 99. Подано віршем у розділі «Похорони» під загальною назвою для всіх 
голосінь «Заво’ди». У розділі подано також «Пісні при небіжчикові».

Записи Василя Сокола на Львівщині, 1983 р.
844. Голосіння за батьком

Ій-йо-йой, татку мої, татку,
На кого нас лишаєте?
Ій-йо-йой, татку наші, татку,
Робітничку наш, робітничку.
Ій-йо-йой, татку мої, татку.
Де вы ся від нас забираєте?
На кого нас лишаєте?
Що мы бдеме робиточки сами пусті?
Ій-йо-йой, накажіт свойим сусідкам,
Обы на нас уважали,
Обы з нас ся ни збытковали.
Ій-йо-йой, татку наші, татку,
Бо мы такі пустийкі без вас.
Що мы бдеме робити?
Хто нам буде розказоватки?
Хто бде на нас робитки?
Ій-йо-йой, татку наші, татку,
Де вы ся від нас забираєте?
Ни час было іщи вам ся від нас забирати.
Ій-йо-йой, ни час было вам ся будовати.
Мы ся могли всі ту зміститки,
Нам было всим широко.
Ій-йо-йой, татку наші, татку,
То вы ся від нас забираєте.
Ій-йо-йой, стінко наша, стінко,

То-сь ся проломила.
Ій-йо-йой, татку наші, татку,
Сінокосы приходят,
Хто буде травицю косити?
Ій-йо-йой, а вы йдете в сыру 
   землю гнитки.
Татку наші, татку, чого так 
   нас лишаєте?
Ій-йо-йой, татку наші, татку,
Що-сьте ся на нас огнівали?
Всі ваші сусідки прийшли,
Вы з ними ни говорите,
Та й вы ся ниг[ґ]да ни любили гніватки.
Ій-йо-йой, у вас гнівників ни было.
Вы типирь із ними ни говорите.
Татку наші, татку, устаньте, встаньте,
Ваша родинка поприходила
Та й з вами ни говорит.
Ій-йо-йой, ваші братці поприходили,
Чому їм гостинку ни заладжуєте?
Ій-йо-йой, ваші діточки поприходили.
Чому їх ни встрічаєте?
Татку наші, татку, д’ кому 
  ваші діточки прийдут,
Як вы з ними ни говорите?

Зап. В. Сокіл у с. Ялинкувате Сколівського р-ну Львівської обл. від Хрипти Марії Михайлівни, 
1929 р.н., 10 жовтня 1983 р. 

ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 23–24, текст має назву «Ій-йо-йой, татку мої, татку». 
Перша публікація: Сокіл, с. 118–119 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 

віршем, під назвою «Ій-йо-йой, татку мої, татку (За батьком)». Від рукопису відрізняється незнач-
ними пунктуаційними змінами.
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845. Голосіння за сестрою

 Сестричко моя, сестричко, 
 Ни час было тобі, ни час у землицю йти, бо ты ся щи ни приділала, 
 Діточки ты ни выгодовала, бо щи малийкі.
 Щи найменчый ни пішов у першый клас.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Обізвися, вбізви до свойих діточок, вни хотят щи мамки,
 Бо мы всі великі ы всі ся мамі тішиме,

А ты свої лишила діточки.
На кого-сь їх лишила, на кого?
Накажи їм, накажи, що вни мают робитки.
Ни вспіла-сь ся попращати.
Ни з г[ґ]аздиком, ни з діточками,
Бо-сь з роботы прийшла.
Ни мала-сь коли, бо-сь ни знала,
Що тя смерточка поспіє на дорозі.
Сестричко моя, сестричко,
Ай ни надумуйся, ни надумуй,
А й розкажи їм, що мают робитки.
Хто їх рано збудит — твої діточки?
Хто їм їсти зварит?
Хто їх до школы выладит?
Людські діточки бдут іти ранийко,

Їх ни буде кому збудити.
Сестричко моя, сестричко,
Ни подумала ты, ни подумала,
Що такі малі діточки лишаєш.
Гм… Попращайся, сестричко, попращай
Із свойими товаришками,
З якими-сь была на роботі,
Та й із своєв хатков.
А з свойими діточками ни забывай.
Обы-сь за ні ни забывала, 
Обы-сь до них выходила. 
Накажи свому газдикови,
Вбы діточки ни збытковав,
Вбы вни ни замічали, що вни 
  мамки ни мают.

Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львівської обл. від Коруд Агафії Миколаївни, 1941 
р.н. 30 травня 1984 р. 

ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 43-44 текст має назву «Сестричко моя, сестричко». 
Перша публікація: Сокіл, с. 121–123 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 

віршем, під назвою «Сестричко моя, сестричко (За сестрою)». Від рукопису відрізняється незнач-
ними пунктуаційними змінами.
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Мамко моя, мамко,
На кого вы мене лишили, на кого?
Мамцьо моя, мамцьо,
Ци чуєте мене, ци чуєте,
Що я до вас говорю?
Ій-йо-йой, мамко моя, мамко,
Встаньте, встаньте, щи нам накажіт.
Порадочко наша, порадочко,
Як сердечко ваше затвердло,
Як оно ни чує свої дітинки.
Гм… Мамко мої, мамко,
Ручки мої, ручки,
То вы ся наробили,
То вы ся набідили,
Вам легойко ни было, ніт,
Бо колись было тяжко жити,
А типирь нам легойко,
Лиш нима коли жити, ніт.
Ій-йо-йой, мамцьо моя, мамчику мій,
Чи чуєте мене, чи чуєте?
Най ся мамков накличу,
Бо вже ни бду кликати свою мамку.
Вже ї більше ни ввиджу і ни вчую.
Ниг[ґ]де свою мамку ни посліджу, 
   ни ввиджу:
Ни на сніжку, ни на обліжку,
Ни на росици, ни на водици.
Вбы-м куды ходила,

Обы-м що робила,
Нима тых гроший, свою мамку выкупити.
А… Отпустіт ми, мамко, отпустіт,
Що-м вам ни раз доказала,
Що-м вам ни раз докорила,
Нидобре-м вам была зробила,
Бо-м вас ни раз ни послухала.
Дякую вам, мамко, дякую,
Що-сьте мої діточки поратовали, 
   выгодовати.
Вже бы нам ся, мамко, пращати.
Як міні страшно, що ся навіки 
   розыйдеме.
А… Мамко мої, мамко,
Вже бы вам ся збирати 
  у далеку доріжечку.
Ни йдіт, ни йдіт, мамочко моя, 
  бо то далека дорога,
З ниї ся нихто ни верне.
Ни йдіт, мамко, ни йдіт,
Ідут за вами, ідут, ни дайтеся 
   взяти, ни дайте.
Гм… Возьмут вас, мамко, 
  у землицю, узьмут,
Землиця вас приляже.
Нилегойко під нев лежати, ніт,
Прошу вас, мамко, прошу,
   іщи єнно слівце.
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Повіджте ми, де ключики будут від вашої хатки,
Вбы-м до вас приходила із свойими діточками, із свойими онуками.
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Коруд Агафії Миколаївни, 1941 р.н., 

30 травня 1984 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 41–42. Текст має назву «Мамко моя, мамко». 
Перша публікація: Сокіл, с. 119–121 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 

віршем, під назвою «Мамко моя, мамко (За матір’ю)». Від рукопису відрізняється незначними 
змінами.

847. Голосіння за донькою

 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко57, 
 Чого ся від ня так скорийко забираєш, Лесинко моя?
 Ій-йо-йой, смерточко погана,
 Чого-сь від ня дітинку забрала? (плаче)
 (приєднується друга)
 Ій-йо-йой, Лесько моя, Лесько58, 
 Позаростают доріжки, куды ты ходила, свою мамку служила.
 Ій-йо-йой, Лесинко, дітинко, ягідочко моя,
 Як-ісь скорийко обпала.
 Дітинко, дітинко!..
 (продовжує друга, перша плаче)
 Ластівочко моя, як-ісь ся від ня скорийко забрала59,
 Дітинко моя, зозулько моя, пташинко моя.
 Ій-йо-йой, ластівочко моя, коли до мня прилетиш?
 Коли на тя ся надіяти?
 Коли до тя в гостинку прийду?
 Дітинко моя, ластівочко моя, пташинко моя.
 Ій-йо-йой, ручки мої золотийкі, то-сьте ся наробили,
 То-сьте ся наслужили свою мамку.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, зозулечко моя,
 То-сь я тебе ниг[ґ]де ни ввиджу,
 Я тебе ниг[ґ]де ни посліджу.

57 Починає голосити Павлюк Ганна Петрівна, 1937 р.н. – Примітка В. Сокола в рукописі.
58 Приєднується Хрипта Марія Михайлівна, 1929 р.н. – Примітка В. Сокола в рукописі.
59

 До кінця голосить Хрипта Марія Михайлівна, 1929 р.н. – Примітка В. Сокола в рукописі.
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 Ій-йо-йой, дітинко моя, зозулько моя,
 Де ты ся від мене забираєш?
 Ни час тобі было, дітинко, від мене ся забиратки.
 Ій-йо-йой, ластівочко моя,
 Як ты скоро ся від мене забираєш.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Який міні тягаричок,
 Як ты мене засмутила.
 Ій-йо-йой, всі дівочки ходят,
 Я свою Леську ниг[ґ]де ни ввиджу,
 Я свою дітинку ниг[ґ]де ни посліджу.
 Дітинко моя, зозулько моя...
 Ій-йо-йой, дітинцьо моя, зозулечко моя,
 То ты ся скоро від нас забираєш.
 Ій-йо-йой, вже годинка, доки ты горі мнов,

Вже мінутки минают.
Дітинцьо моя, зозулько моя.
Ій-йо-йой, Лесько моя золотийка,
Татко пішов за музиками.
Ій-йо-йой, дітинцьо моя,
Яке сумне вісілічко твоє.
Дітинцьо моя, зозулечко моя,
Пташку мій золотийкий.
Ій-йо-йой, дітинцьо моя,
Коли ты до мене прийдеш?
Ій-йо-йой, Лесько моя золотийка,
Повідж міні, відки в тебе молодый,
Що я його ни виджу, ни родинку, ни його?
Ій-йо-йой, дітинко моя,
То я ся того ни сподівала,
Що в мене таке вісілічко сумнийке.
Ій-йо-йой, дітинко моя,
Я щи тобі віно ни зладила,
Я щи тобі убранічко ни рыхтовала.
Ій-йо-йой, дітинко моя, зозулько моя,
Чого-сь ся від мене відбудовала?
Яку тобі хатку красну положили,
Дітинцьо моя, лиш я до ниї ся 
   ни подивлю,
Бо ни віконця, ни дверий.
Дітинцьо моя, до тебе сонічко ни загріє.
Повідж міні, де бдут твої ключики
Від твоєї хатки, обы я прийшла.
Ій-йо-йой, ластівочко моя, ластівочко,

То-сь ты ся скоро забираєш.
Ій-йо-йой, дітинко моя, зозулечко моя,
То-сь я тебе ниг[ґ]де ни ввиджу,
Ій-йо-йой, дітинко моя, зозулько моя,
Як ты свої ніжки ни замастила,
Як-ісь на вісілічко просила.
Ій-йо-йой, ци всю-сь родинку спросила,
Бо ты мене ся ни звідала, куды йти 
  просити на вісіля?
Дітинко моя, зозулько моя,
Бо тебе чуджі люде збирали.
Ій-йо-йой, ци в тебе родинки ни было,
Вбы твою кісочку розплели,
Вбы твою кісочку розчесали,
Зозулько моя, дітинко моя,
Тебе всі людкове чуджі выладжовали.
Дітинцьо моя, мене ни допущали, 
  вбы я ся ни дивила.
Лесько моя, зозулечко моя, то-сь 
  я тебе утратила,
Дітинко моя, служничко моя!
Ій-йо-йой, Лесько моя золотийка,
То ты ся від мене забираєш.
Ій-йо-йой, Лесинко моя, пташинко моя,
Де я тебе ввиджу?
Дітинцьо моя, зозулечко моя…
Ій-йо-йой, Лесько моя, дітинко моя,
Чого-сь тілько доста напросила?
Я ся на тілько ни заладила,
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 Чому-сь ни повіла, вбы вікно зробили, вбы я ся подивила.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, зозулечко моя, тягарику мій.
 Ій-йо-йой, Лесько моя, Лесько, де я тебе увиджу?
 Ій-йо-йой, Лесько моя, Лесько, вже музики ідут, уже.
 Як міні ся тяжийко з тобов розходити.
 Дітинцьо моя, ни дам тебе взятки, ни дам.
 Я тебе ни кохала так скорийко віддавати.
 Дітинко моя, зозулечко моя,
 Я ни придам тя, бо ми серце розрываєся.
 Ій-йо-йой, Лесько моя, дітинко моя,
 Вже час уставати, а ты щи спиш.

Я тільку гостинку людьом ни гонна дати.
Дітинко моя, зозулька моя,
Повідж, відки в тебе музики?
Повідж міні, відки в тебе староста?

Дітинко моя, зозулечко моя,
Повідж міні, відки в тебе майстры былы,
Що тобі таку хатку сумну збудовали? 
Ій-йо-йой, дітинцьо моя, зозулько моя,

Дітинцьо моя, роботиця стойит.
Худобиця ни пасла,
Худобиця ни доєна.
Дітинко моя, ластівочко моя.
Устань, дітинко, устань,
Ты ни любила так довго спатки.
А чого-сь типирь так заснула?
Дітинко моя, ластівочко моя,
То-сь я тебе ни ввиджу.
Дітинцьо моя, уставай,

Бо я ни можу ся дивитки,
Що ты тілько довго лежиш,
Що ты тілько довго спиш.
Дітинцьо моя, будут люде казатки,
Що ты така лінива,
Як тебе за нивістку брати?
Дітинко моя, ластівочко моя,
Повідж ми, ци всьо-м ти выладила?
Може-м, ти щось забыла датки?

 

 Накажи ми, дітинко, може, щось-ім ти так ни дала?
 Може-м, ти ни так постелила?
 Дітинко моя, ластівочко моя...
 Устань, устань, дітинко, та ми дащо розкажи щи,
 Бо мы вже ся ни ввидиме більше.
 Дітинко моя, зозулько моя,
 Чого-сь так ся на мня вгнівала?
 Та ты на мня ся ни гнівала, ми николи ни сварилися.
 Дітинко моя, служничко моя, ручки мої золотийкі,
 Чому ни встаєте, чому ни йдете, ніжки мої золотийкі?
 Та чому ни йдете, слідків ни робите?
 Бо травиця росте – слідки зарастає.
 Ій-йо-йой, Лесько моя, дітинко моя,
 Ідут твої товаришечки з роботиці.
 Чому д’ ним ни йдеш? Чому з ними ни говориш?
 Дітинко моя, ластівочко моя,
 Як ты мою хатку засмутила та й всю мою родинку.
 Дітинко моя, ластівочко моя, пташцю мій золотийкий,
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 Чому ни встаєш? Чому з ними не говориш?
 Чому їм гостинку ни заладжуєш?
 Лесько моя, дітинко моя,
 Та я тебе так чекаю з роботиці.
 Дітинко моя, та коли тя ся дочекаю?
 Боже мій, Боже, дітинцьо моя золотийка,
 Ластівочко моя, прилети до мня, прилети.
 Дітинко моя, я ни бду хатку свою замыкати.
 Я ї буду втворену лишати,
 Чий моя Леська прийде.
 Дітинко моя, я тя ся ни бду боятки.
 Я тя буду під віконцьом чекати.
 Лесько моя, дітинко моя,
 Пташку мій, прилети до мня, прилети,
 Дітинко моя золотийка,
 То-сь я ся тебе ни дочекаю...
Зап. В. Сокіл у с. Ялинкувате Сколівського р-ну Львів. обл. від Хрипти Марії Михайлівни, 

1929 р.н., 10 жовтня 1983 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 17–22. Текст має назву «Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко». 
Перша публікація: Сокіл, с. 123–127 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 

віршем, під назвою «Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко (За дочкою)». Від рукопису відрізняється 
відсутністю підсторінкових коментарів про зміну виконавця.

848. Голосіння за донькою60

60 28 серпня 1977 року трагічно загинула Марія Безульчак і ще двоє односельчан біля с. Волосянки. Вона залишила троє 
маленьких дітей, які ростуть у своєї бабусі. – Примітка В. Сокола біля назви голосіння в рукописі.

 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Ни сподівалася я, ніт, ни сподівала,
 На таке горе тяжийке, дітинко, якого я ся сподівала,
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 Дітинко моя, дітинко.
 Ій-йо-йой, я тебе в нидільку цілый динь вызирала.
 Я ся тебе ни могла дочекати.
 Ій-йо-йой, міні ввичирі прийшли й повіли,
 Що моя дітинка перевернулася в тракторі.
 Дітинко моя, дітинко.
 Ій-йо-йой, я Галинку на руки взяла та й до сусід побігла.
 А сусідки — вни всьо знали, лиш міні, дітинко, ни казали.
 Ій-йо-йой, я голийка, дітинко, бігла пониж села (плаче).
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Я пониж села зыйшла, мене люде д’ тобі ни пущали,
 Бо міні люде стали казати:
 «Ваша Марька здорова, лиш троха побита,
 Єї взяли у больницю, їх обоє».
 Ій-йо-йой, та й мене завернули.
 Я выйшла д’ хатці, цілу ніч ни спала.
 Дітинко моя, дітинко, я ся тебе навызирала, ци ты йдеш домів.
 Ій-йо-йой, я ранийко встала,
 Оде Андрій машину заправляв та й усьо він знав.
 Ій-йо-йой, та й мене закликав.
 «Ци ни йдете вы у Славсько?»
 Я сіла в машину та й поїхала.
 Свою-м дітинку ниг[ґ]де ни виділа,
 Лиш свої дітинки сумка стояла.
 Ій-йо-йой, як-ім стала тоту сумку в руки брати,
 Ни могла я ї підняти, ни могла перед свойими слызами.
 Бо моя дітинка дітьом накупляла усьо в сумку: і цукерки, і яблыка.
 Ій-йо-йой, ни могла я їх поділити, ни могла, у хатці,
 Як-ім ід нім выйшла.
 Дітинко моя, дітинко, ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 То-м тя ся в понидільок навызирала,
 Ци скоро йдеш д’ свойим діточкам, ци скоро?..
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Твій братцьо взяв Федорця у Львів, бо він шкодовав, що бде плакати.
 Дітинко моя, дітинко,
 Бо твій братчик пішов усьо куповати на тобі… на комашню.
 Ій-йо-йой, він як выйшов, я го до хаты ни могла завести,
 Ани твій братцьо, дітинко моя, дітинко,
 Ластівочко моя, ластівочко!
 Ій-йо-йой, сусідки ся насходили, мою дітинку й убрали.
 А мене з хаты мої сынки ни пущали, пок сусідки ї ни вберут.
 Як они ї та й убрали...
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 На кого-сь ня лишила таку нигоннийку?
 Хто бде твої серіточки обходити?
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 Хто їх буде кохати, дітинко моя, дітинко,
 Ій-йо-йой, бо я вже негонна, я вже шістдесят і три роки маю.
 Нигонна я їх-обходити, нигонна.
 Нигонна я їх в школу выправляти, дітинко моя, дітинко.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Ни квапся, ни квап від мене йти, дітинко.
 Ій-йо-йой, попращайся, дітинко, попращай
 Із свойими братцями, попращай,
 Та й свойими діточками,
 Ій-йо-йой, бо ты їх ни бдеш видіти.
 Дітинко моя, дітинко.
 Ій-йо-йой, як-ісь, дітинко, выйшла з Стрия,
 А Василькови сорочку купила,
 Ци ты, дітинко, віщовала, що ты довго жити ни бдеш?
 Бо ты, дітинко, як ї вынесла та й-ісь Василькови казала:
 «Поміряй, Васильку, сорочку, поміряй, ци ти буде файна?
 Бо то, Васильку, бде послідна,
 Ій-йо-йой, бо я, братцю, довго жити ни бду,
 Як ї будеш на ся брати...» (плаче)
 Ій-йо-йой, ты казала, Марько, що-сь братцьови сорочку купила.
 Як буде на ся брати — будеш ня все, братцю, споминати,
 Бо міні, братцю, нидовгий вік.
 Ци ты, дітинко, знала?.. (плаче)
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко, ластівочко моя,
 Як ты ся від мене скоро забираєш.
 Ни час было тобі, дітинко моя, так скоро від мене йти.
 Ій-йо-йой, ци ты ни могла мене хоронити?
 Дітинко моя, дітинко, то было веселіще было.
 Ій-йо-йой, бо я вас уже повыкоховала,
 Я вас з людьми порівнала.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Як была я того знала, была я тя на тілько ни віддавала.
 Дітинко моя, дітинко,
 Лиш такого-м горя зазнала тяжкого, дітинцьо моя золотийка.
 Ій-йо-йой, ни можу ся, дітинко, ни можу на твою хатку подивити,
 Бо така сумнийка, дітинко моя, дітинко,
 Ты мала де быти, ты мала де г[ґ]аздоватки.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Де ты ся від мене выладжуєш?
 У таку далеку дорогу, дітинко...
 Ій-йо-йой, хто ся в тоту дорогу выладжує, нихто ся з ниї ни вертає.
 Та й ты ся, дітинко, до мні ни вернеш.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Куды я ходжу, тебе вызираю уже семый рік,
 Тебе ни можу вызиратки.
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 Ій-йо-йой, у нидільку прийду на могилу з Галинков,
 Та й ся молиме, та й тя просиме:
 «Вбізвися до мня, вбізви, дітинко».
 Ты ся до мня ни обзываш.
 Що-м тя так, дітинко, прогнівала?
 Дітинко моя, дітинко,
 Ій-йо-йой, повідж ми, дітинко, повідж, як тя твій татко стрічав?
 Ци весело, ци смутнийко,
 Бо він тобі ся ни тішив, що ты д’ ньому прийшла, 
 Бо ты сирітків троє лишила.
 Ій-йо-йой, повідж ми, дітинко, повідж,
 Яку ти татко гостинку заладив?
 Ци довго-сьте ся гостили, дітинко?
 Ци довго-сьте говорили?
 Ій-йо-йой, всьо ми выйди, дітинко, розкажи,
 Як вы там ся гостили, що вы говорили, ци всьо-сь му розповіла?
 Дітинко моя, дітинко,
 Бо ты ся як выладжовала в Славсько,
 Ты ся, дітинко, убрала, ты ходила понад хату, 
 В вікенця-сь зазирала, ци ты красно вбрана.
 Ій-йо-йой, а до хаты-сь, дітинко, зайшла та й стала міні-сь казати:
 «Дайте ми, мамко, свого платинчати, дайте».
 Ій-йо-йой, я ти, дітинко, ни пошкодовала, я ти, дітинко, дала,
 Ты ся в нього завила,
 Понад хату-сь пішла подив’ятися в вікно, ци ты красно вбрана.
 Ій-йо-йой, як была я, дітинко, знала, що то уже навіки,
 Бы была я тя, бы была я тя, дітинко, ни пустила.
 Ій-йо-йой, ластівочко моя,
 Я тото платинча в див’ять місяців найшла пониж села у гучелі,
 Де ты своє житя скінчила, дітинко моя, дітинко.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
 Навызира-м тя ся в понидільок, навызирала.
 Ни могла-м тя ся дочекатки.
 Ій-йо-йой, я понад хату ходжу, а машина д’ хаті заїжджає.
 Дітинко моя, дітинко.
 Ій-йо-йой, я ся див’ю — то моя дітинка, ластівочко моя, ластівочко.
 Ій-йо-йой, як-ісь свого братця в Тухли вбыйшла,
 Що-сь на гостинку ни повернула.
 Та й ты його ниг[ґ]да ни вбыйшла, обыла-сь куды ходила,
 Все ты до братця свого повертала, дітинко моя, дітинко, 
 А тогды-сь го обыйшла та й він із тобов ішов.
 Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко!
 Ни знаєш ты, ни знаєш, яке міні тяжке горе было,
 Ластівочко моя!
 Ни могла я тото пережити та й типирь ни можу.
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 Ій-йо-йой, вже, дітинко, семый рік,
 Я за тебе ни можу забыти.
 Такого дника нима, обы я ни поплакала,
 Обы я за тобов ни позаводила:
 Ци д’ стайни выйду, ци в другі хатці, ластівочко моя!..
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Безульчак Єфросинії Іванівни, 

1921 р.н., 11 жовтня 1983 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 27–33. Текст має назву «Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко». 

Примітка до тексту в рукописі – на арк. 47. 
Перша публікація: Сокіл, с. 128–132 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 

віршем, під назвою «Ій-йо-йой, дітинко моя, дітинко (За дочкою)». Від рукопису відрізняється 
відсутністю примітки перед текстом, коментарів у дужках; опущено третій рядок; помилково 
переставлено місцями фрагмент від слів «Ій-йо-йой, ты казала, Марько» до «Де ти ся від мене 
выладжуєш?» після слів «Ани твій братцьо. / Дітинко моя, дітинко, / Ластівочко моя, ластівочко».

849. Голосіння за кумою
Ій-йо-йой, кумцьо моя, кумцьо,
Куминчику мій золотийкий.
Ій-йо-йой, сусідице моя золотийка,
То-сьте мня ся наслужили,
То-сьте ми ся діточок накохали. 
Ій-йо-йой, кумцьо моя, кумцьо, 
То-сьте ми ни раз діточки купали, 
То-сьте їх ся наповивали. 
Ій-йо-йой, кумцьо моя, кумцьо, 
Де ты ся від нас забираєш? 
Ій-йо-йой, кумцьо мої золотийкі, 
Що-сьте ся на мня вгнівали? 
Чому зо мнов ни говорите? 
Ій-йо-йой, кумцьо моя золотийка, 
  хатку тобі будуют. 

Ій-йо-йой, чому ни встаєш, 
Чому майстрам ни даєш гостинку? 
Ій-йо-йой, кумцьо моя золотийка, 
Вже хатку збудовали, що їм 
  гостинку ни даєш? 
Ій-йо-йой, кумцьо моя золотийка, 
Як ты свою хатку будовала, як ты 
  ся тішила,
Як ты ходила коло ниї, а типирька 
  ни йдеш ід свої. 
Ій-йо-йой, кумцьо моя золотийка, 
Й устань, устань та подивися,
Яка в тебе хатка сумнийка!
Хто до ниї прийде? 

 
 Ій-йо-йой, кумцьо моя золотийка, чому ни встаєш?
 Чому свому г[ґ]аздикови обідиць ни ладиш?
 Ій-йо-йой, чому ся ни подивиш, який він сумнийкий ходит?
 Та ты його так шановала, ты за ним так переживала,
 Кумцьо моя золотийка!
 Й устань, устань та подивися, як твої діточки плачут.
 Кумцьо моя золотийка, чому ни встаєш,
 Чому ни йдеш подивитися?
 Чому ни йдеш майстрам платитки?
 Кумцьо моя, кумцьо...
Зап. В. Сокіл у с. Ялинкувате Сколівського р-ну Львів. обл. від Хрипти Марії Михайлівни, 1941 р.н., 

10 жовтня 1983 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 25–26. Текст має назву «Ій-йо-йой, кумцьо моя кумцьо». 
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Перша публікація: Сокіл, с. 133–134 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 
віршем, під назвою «Ій-йо-йой, кумцьо моя кумцьо (За кумою)». Від рукопису відрізняється не-
значними виправленнями.

850. Голосіння за сусідкою

 Сусідко наша, сусідко,
 Як я вчула за твою смерточку, —
 Із гадки ми ни сходило,
 Бо-сь ся на вісіля заладжовала свойим діточкам.
 Ты мала два сынки та й ты їм хотіла заладити. 
 Ты ся хотіла веселити, а то смерточка тебе поспіла. 
 Ни виділа-сь ї, ни виділа.
 Ко’ была-сь ї виділа, бы была-сь ся відкупила, 
 Ко’ была тя відпустила хоть діточкам вісіля заладити. 
 Ни мала-сь коли, ніт. 
 Стоят коло тебе Михайлик і Іванцьо, 
 Два сыночки, як голубы, плачут коло тя, плачут, 
 Просят, обы-сьте встали, вбы їм вісілічко заладити. 
 Ни бде кому, ніт, бо їх мамка йде в землицю.
 Вже їм ни бде весело, ніт.
 Сусідко моя, сусідко, як мы добре жили з вами.
 Мы ся ни сварили,
 Мы ся всим ділили.
 Сусідко моя, сусідко, все-м до вас бігла.
 Типирь до кого прибігну, — ни бде мої сусідки, ніт.
 Вы мене помагали, вы мене всьо радили,
 Бо вы были старші, а я щи нич ни знала.
 Сусідко наша, сусідко, будеме ся пращати,
 Попращайтеся найперше із свойими сынками,
 А потому з сусідами.
 Нам дуже за вами жаль, бо вы были файна сусідка меже нами.
 Накажіт свойим сынкам, обы приїжджали на вашу могилу,
 Обы ни забывали, що їх мамка у горах Карпатах лежит.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



526

Зап. В. Сокіл у с. Ялинкувате Сколівського р-ну Львів. обл. від Хрипти Марії Михайлівни, 1941 р.н., 
10 жовтня 1983 р. 

ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 45–46. Текст має назву «Сусідко наша, сусідко». 
Перша публікація: Сокіл, с. 134–135 (з мелодією). Текст опубліковано в розділі «Голосіння», 

віршем, під назвою «Сусідко наша, сусідко (За сусідкою)». Від рукопису відрізняється незначними 
виправленнями.

851. Голосіння за батьком
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
 На кого ня лишаєте, на кого?
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
 Чому з нами не говорите,
 Чому нам не розказуєте, шо мы маєме робитки?
 Ій-йо-йой, бо мы пустийкі вже серіточки.
 Ій-йо-йой, в нас нима ни татка, ни мамки.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
 Вголосіт ми ся, вголосіт.
 Ій-йо-йой, вы свому сынкови вісілічко заладжовали,
 Вы ни знали, що тото вам буде на комашню.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю, озьміт ня з собов, озьміт, 
 Бо вы таку хатку маєте, що мене не озьмете, малийку.
 Ій-йо-йой, я ваші майстры просила, щобы велику збудували,
 Они мене ни послухали.
 Ій-йо-йой, повіджте, татцю, повіджте,
 Де будут ключики від ниї стояти.
 Ій-йо-йой, як прийду до вас, обысте мня пустили, бо я їх ни найду.
 Ій-йо-йой, в вас ключики твердийкі, що я ї ни розімкну.
 Ій-йо-йой, ключики ни бду глядатки,
 У вас ключики — сыра землиця та й зелена травиця.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
 Півіджте ми, повіджте, коли нас бдете кликати,
 Як бдете йти з роботиці, бо мы три серітки лишаємеся.
 Ій-йо-йой, все-сте нас жаловали,
 А хто типирь буде нас жаловатки,
 Що мы такі лишаємеся малийкі? 
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
 Повіджте ми, повіджте, коли до нас выйдете?
 Бо мы до вас якбы й прийшли, та й вы нас ід собі ни пустите.
 А мы вас бы пустили, лиш мы вас ни бдеме видітки.
 Ій-йо-йой, яка в вас хатка сумнийка,
 Бо на ны нима ни двериць, ни окониць,
 До ниї сонічко ни загріє,
 До ниї вітрик ни подує.
 Ій-йо-йой, татку мій, татку, як вас твердо позамыкают.
 Ій-йо-йой, мы вашу хатку ни розімкнеме.
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 Ій-йо-йой, татку мій, татку,
 Що-сьте ся на нас так огнівали твердейко?
 Ій-йо-йой, ручечки мої, ручечки,
 Хто на нас буде робитки, хто?
 Бо мы щи всі три нигоннийкі ся лишаєме.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю, обізвіться, обізвіт.
 Ій-йо-йой, ніжечки мої срібні-золоті,
 Ни раз-ісьте бігли з роботиці,
 Оби-сьме всю роботицю ни зробили, оби-сте нам поратовали.
 Ій-йо-йой, ніжечки мої, ніжечки, де вас посліджу,
 Ци на травици, ци на росици?
 Уже ниг[ґ]де вас ни бду видітки.
 Ваші, татцю, слідки ни лишаєте ниг[ґ]де, ни лишаєте.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
 Накажіт нашим братцям, накажіт, обы нас ни збытковали,
 Бо вны всі великі, а мы три малі.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю, що-сте ся так огнівали?
 Ій-йо-йой, вічка мої срібні-золоті, вічка, глипніт на нас, глипніт.
 Ій-йо-йой, ни кажете, татцю, обы-сьме Марьку гет узяли,
 Обы вна ни плакала, бо вна малийка, вна ни знає нич.
 Ій-йо-йой, повіджте, татку, братцім, повіджте,
 Обы нас іщи шановали так, як із-за вас.
 Ій-йо-йой, татцю мій, татцю, повіджте ми, повіджте,
 Ци заладила вам мамка гостинку?
 Бо вже від нас пішла півтора року та й ни приходила й раз до нас.
 Ій-йо-йой, повіджте, татцю, як вас мамка привитала,
 Як-істе з нев говорили.
 Повіджте, татцю, повіджте мамці, чого так за нас забыла?
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Гавриляк Олени Матвіївни, 1909 р.н., 

30 травня 1984 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 1-3. Подано віршем із назвою «Ій-йо-йой, татцю мій, татцю». 

852. Голосіння за сином
 Ій-йо-йой, Васильку мій, Васильку,
 Сынцю мій, сынцю, то я тебе ни знала, як кохатки.
 Я тебе так любила, ліпше, як свої.
 Ій-йо-йой, Васильку мій, Васильку,
 Дітинко моя, дітинко, тілько що-м тя ни родила,
 А я тебе выгодовала, а я тебе викохала,
 Бо ты ни мав ни татка, ни мамки, ты ся лишив малийкий.
 Ій-йо-йой, Васильку мій, Васильку,
 Як тобі товариші збираються усьо в дорогу,
 Як тебе товариші выладжуют.
 Васильку, Васильку, ни дай ся зрадитки,
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 Ни лишай нас, ни лишай, бо вни тебе відпровадят, та й тамка лишат.
 Ій-йо-йой, Васильку мій, Васильку,
 А ты нам повідж, коли до нас прийдеш, коли?
 Ій-йо-йой, ты за мене вже ни відознаєш,
 Бо ты йдеш в далеку доріжечку.
 Коли я до тебе би-м прийшла, ты зо мнов ни бдеш говорити,
 Дітинко моя, зозулько моя.
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Гавриляк Олени Матвіївни, 1909 р.н., 

30 травня 1984 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 4. Подано віршем із назвою «Ій-йо-йой, Васильку мій, Васильку». 

853. Голосіння за сестрою
 Ій-йо-йой, сестрице моя, сестричко,
 Чого ты ся выд нас забираєш?
 Ій-йо-йой, ни час тобі было, сестрице,
 Так скорийко від нас ся забирати, бо ты щи молодийка.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Який ты цвіток молодийкий, та й ты так скоро зов’яв.
 Ій-йо-йой, сестрчко моя, сестричко,
 Всі дівочки ходят по світкови, а тебе не видко.
 Ій-йо-йой, сестрчко моя золотийка, сестричко,
 Цвіток усе цвите, а ты вже обпала.
 Ты вже почорніла, сестричко моя, сестричко! 
 Ій-йо-йой, то-сь ты ся мало нацвила, то-сь ты мало ся набыла.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко, яке сумне вісілічко!
 Мы на нього ся ни надіяли,
 Мы на нього ся ни сподівали.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Я ни виджу твого молодого,
 Я ни виджу твою пару.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 То-сь ты свою родинку ни всю попросила на вісілічко.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ты всю родинку засмутила із свойим вісілічком.
 Ій-йо-йой, ты свою мамку засмутила,
 Ты свойого татка вбідила.
 Сестричко моя, сестричко,
 То ни знаю, відки в тебе пара,
 То ни знаю, відки в тебе г[ґ]аздик.
 Ій-йо-йой, сестричко моя золотийка, сестричко,
 Я того ся ни сподівала, що ты так скоро йдеш в сыру землицю гнити.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, цвіточку мій,
 Як ты скорийко ся выладжуєш у таку далеку дорогу,
 Що ты з ниї николи ни прийдеш.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



529

Бойківсько-опільська голосильна традиція

 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Де твої дружечки, що я їх ни виджу, лиш тебе саму?
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ты никого ся ни радила, що ты ся бдеш віддавати.
 Ій-йо-йой, ты свої мамці ни повіла, що ты будеш вісілічко мати.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ни час тобі было ся забирати.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Як веселийко надворі, як сонічко гріє,
 Лиш я свою сестричку ни виджу.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 На тебе вже сонічко ни гріє,
 На тебе вже вітриць ни дує.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ты ся від мене відчуджала,
 Ты зо мнов ни хочеш говорити.
 Ій-йо-йой, та й мы ся ниг[ґ]да ни гнівали,
 Мы ся ниг[ґ]да ни сварили.
 Ій-йо-йой, сестричко моя золота, сестричко,
 Чого-сь нам завдала таке велике горе,
 Що ни можеме го перенести,
 Що ни можеме поділити го?
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ты всі свої братці засмутила,
 Ты всю свою родинку засмутила.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ни могла я ся подивити, як тебе убирали,
 Ій-йо-йой, на яке вісілічко, на який тягаричок.
 Ій-йо-йой, сестричко моя золотийка,
 То-сь я тебе вже ни ввиджу.
 Ій-йо-йой, сестрчко моя золотийка,
 Повідж мені, сестрице, коли до нас прийдеш,
 Коли в нас бдеш ходитки?
 Сестричко моя, я бду тебе чекати,
 Я буду тебе вызиратки.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Повідж мені, сестричко, ци всьо-сьме ти выладили,
 Ци всьо-сме ти подали?
 Ій-йо-йой, може-сьме, дащо ни дали,
 Вбы-сь на нас ся ни гнівала, сестричко моя золотийка,
 Мы тобі щи віно ни ладили,
 Мы тебе щи ни думали віддавати.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 А ты так поскорила, ты нас ся ни звідала…
 Ій-йо-йой, цвітку мій, цвітку,
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 Як ты скорийко й обпав,
 Як ты скорийко, дружечко, відпала.
 Ій-йо-йой, та наш городчик буде вже сумнийкий,
 Бо в нашім городчику цвітків нима.
 Ій-йо-йой, цвіточку мій, цвіточку, тобі было щи цвисти,
 Тобі щи было ни час обпасти.
 Ій-йо-йой, сестричко моя золотийка,
 Чого-сь так ся скоро забрала?
 Ій-йо-йой, сестричко моя золотийка,
 Де я тебе й увиджу, де я тебе посліджу? 
 Ни на росици, ни на травици.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Вже твої слідки позаростают,
 Вже твої доріжечки ни бде.
 Ій-йо-йой, сестричко моя золотийка, 
 Накажи свої мамці, обы вна ся ни журила,
 Обы вна ни плакала, що в тебе доля плоха,
 Бо в тебе доля добрийка.
 Розрадь свою мамку, розрадь,
 Обы вна ся ни журила, що ты в плохі ручки пішла,
 Що тебе бде г[ґ]аздик бити.
 Ій-йо-йой, що в тебе свекриця добрийка,
 Тебе буде шановатки,
 Тебе ни бде ранийко будитки,
 Вна буде тебе шановатки.
 Розрадь мамку, розрадь, та й всю нашу родинку,
 Вбы вна так ни бановала. 
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко, 
 Тобі мамка віно зладила,
 Лиш його ни треба, сестрице моя золотийка.
 Накажи свому таткови, вбы він ся ни турбував,
 Обы він ся ни журив, що тобі бде плохо.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Оби-сь ми ся хоть приснила,
 Оби-сь ми ся хоть привиділа.
 Сестричко моя, сестричко,
 Я тебе бду вызиратки, я тебе ся ни бду боятки.
 Сестричко моя золотийка, 
 Цвіточку мій, цвіточку!
 Ій-йо-йой, зозулько моя, дітинко наша.
 Ій-йо-йой, сестричко моя золотийка,
 Як ты нашу родинку засмутила, сестричко моя золотийка,
 Устань, устань, подивися, кілько коло тебе родинки,
 Кілько коло тебе товаришок твойих, а ты з ними ни говориш.
 Ты ся ни любила гнівати, ни сваритки,
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 Сестричко наша, сестричко, чого-сь ся так угнівала?
 Що в тебе нима ніякого приятеля, хто тебе так любив, 
 Мамка тебе шановала,
 Мамка тебе любила, а ты ся від ниї так скорийко забрала.
 Дітинко моя, дітинко,
 Сестричко наша, сестричко,
 Й устань, сестричко, й устань
 Та подивися, ци файно-сьме тя вбрали,
 Ци файно-сьме тя на вісіля выладили?
 Подивися, сестричко, ци всьо-сьме ти дали,
 Ци, може-сьме, щось забыли?
Зап. В. Сокіл у с. Ялинкувате Сколівського р-ну Львів. обл. від Хрипти Марії Михайлівни, 1929 р.н., 

2 червня1984 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 5-10. Подано віршем із назвою  «Ій-йо-йой, сестрице моя, сестричко». 

854. Голосіння за матір’ю
 Ій-йо-йой, мамко моя, мамко,
 То вы ся зо мнов розходите,
 На кого мене лишаєте, на кого?
 Ій-йо-йой, щи вчори мы, мамко, говорили,
 Вы мене ся всьо звідали,
 Вы міні всьо наказовали, що я маю робиточки, що.
 Ій-йо-йой, маминко моя, срібна, дорога,
 Прятелику наш, прятелику,
 Скотарику мій, домарику мій.
 Ій-йо-йой, мамко моя, мамко…
 Як выйшла від мої дітинки фотокарточка,
 Та й вы міні кажете: «Уже можу вже умирати, 
 Бо я свою дітинку виділа».
 Ій-йо-йой, а я за нев теліграму дала,
 Тай він міні відбив таку сумнийку:
 «Хороніт, мамко, бабку, хороніт, бо я на похорон ни выїду».
 Ій-йо-йой, мамко моя, мамко,
 Ручки мої срібні, дорогі,
 То вы нас ся навбрабляли,
 То вы нас ся наслужили.
 Ій-йо-йой, домарику мій, домарику,
 Куды-м хотіла, туды-м пішла,
 Было мене кому пустити, было.
 Де-м лиш хотіла, там перша-м была.
 Ій-йо-йой, маминко моя, срібна, дорога,
 То вас ся ручки наболіли у тяжкі хворобици,
 Я вас ся всяко налічила,
 Я вам радиці ни могла дати.
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 Ій-йо-йой, ни было тых, мамко, лікарів, ни было,
 Бы была я вас уратовала,
 Бы была я вам здоровічко да’де найшла.
 Ій-йо-йой, мамко моя дорога, мамко,
 Вже бы нам ся розлучати, вже.
 Ій-йо-йой, подякуйте, мамко, подякуйте
 Нашім сусідкам та й наші родинці.
 Ци файно мы вас в доріжку выладили,
 Бо вы ся в ню збираєте.
 Ій-йо-йой, нихто з ниї ни верне…
 Вы в далеку доріжку йдете.
 Та й вы нам, мамко, нич ни кажете,
 Вы нас нич ни наказуєте,
 Та й вы д’ нам більше ни прийдете.
 Ій-йо-йой, маминко моя, домарику мій дорогий, домарику!
 Ци всьо я вам выладила, ци всьо?
 Може, я дащо забыла, 
 Повіджте нам, мамко, повіджте,
 Ци всьо мы вам ізложили,
 Бо мы вас більше ни ввидиме,
 Гостинко наша дорога!...
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Гриців Ганни Гаврилівни, 1930 р.н., 

14 червня 1984 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 11-12. Подано віршем із назвою  «Ій-йо-йой, мамко моя, мамко». 

855. Голосіння за сестрою
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 На яку-сь ня сумну гостинку вызвала, на яку,
 Що я ся на ню ни сподівала.
 Ій-йо-йой, щи в суботу до нас письмо было,
 Що до ня в гостинку приїдеш,
 А до суботы я до тебе была змушена їхати.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, срібна, дорога,
 Повідж ми, повідж, яку ты смерточку мала?
 Бо на тебе смерточка была готова, ты на ходу вмерла,
 Ты з роботиці йшла та й на дорозі погинула.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, гостинко моя,
 Коли вже до ня в гості приїдеш, коли?

Бо я до тебе скоро приїхала,
Я до тебе мусіла скорийко їхати,
Самольотом ся добирати,
Бо бы была-м тя ни застала,
Бо бы были тя похоронили.
Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
Повідж ми дащо, повідж.

На кого Федорці лишаєш, на кого?..
То й він такий щи малийкий.
Хто го в школу рано збудит?
Хто му сніданічко заладит?
Ій-йо-йой, хто го покупле 
  та й ранийко збере,
Вбы чистойкий ішов у школу?
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 Сестричко моя, срібна, дорога, сестричко,
 Який ми тягарець за тобов, який!
 Ій-йо-йой, а наша мамка была нигодна д’ тобі приїхати,
 Обы были тя ввиділи.
 Приїхали мы, сестричко, до Львова четверо,
 А відтам ся мій чоловік мусів вернути,
 Бо наша мамка дуже приболіла
 Та й ни могла до тя приїхати,
 Та й она тебе ни бде видіти.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Який ти сніжок пуховый пішов на похорон,
 Як усі люде тебе хвалят, що тобі буде легойко в землици спочивати.
 А нас сердечко болит, бо мы тебе ни бдеме видіти.
 Ій-йо-йой, сестричко наша, гостинко наша,
 Коли до нас уже приїдеш, коли?
 Коли я тебе ввиджу,
 Коли до ня письмо напишеш?
 Вже ся наші письма покінчили.
 Ни бдеме єдна до другої писатки, ніт.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, срібна, дорога,
 Який-їсь нам тягарик тяжкий нанесла.
 Мамка наша си ни вірят, що ты умерла, певно.
 А й собі думают, що ты яку шутку впорола.
 Бо в суботу было письмо, що до нас у гостинку приїдеш,
 А в другу суботу теліграма прийшла,
 Ій-йо-йой, оби-сьме тя їхали хоронити.
 Та мы собі нияк ни вірили.
 Мы си думали, що ты дащо пошутковала,
 А но тото ни шуточка, а й то, сестричко, розлукочка.
 А й то, сестричко, правда, що мы тебе мусім хоронитки,
 Бо тобі така судьба прийшла,
 Що-сь на дорозі мусіла вмерти.
 Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко,
 Ци мала-сь коли подумати,
 Що треба ся з світком розставати?
 Певно, що ты того ни думала,
 Бо ты щи была молодийка, тобі щи было ни час умирати.
 Ій-йо-йой, щи было, Настасько, лиш жити.
 То щи ни было, лиш тридцять три роки житя,
 А дванадцять — г[ґ]аздівства.
 Ты ся, сестричко, ни нажила, лиш ты ся набідила.
 Ій-йо-йой, всьо-сь, сестричко, придбала, всьо.

Типир-ісь ся доробила, 
Усьо в хатці маєш,
І грошики-ісь наскладала,

Усьо в тебе є — я виджу,
Лиш тебе нема та й уже ни бде.
Мы вже тебе більше ни ввидиме.
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Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Гриців Ганни Гаврилівни, 1930 р.н., 
14 червня 1984 р. 

ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 13-15. Подано віршем із назвою «Ій-йо-йой, сестричко моя, сестричко». 

856. Голосіння за батьком

Ій-йо-йой, гостинко наша, гостинко,
Вже більше до ня в гості ни приїдеш,
Вже тя ни бде мій г[ґ]аздик зустрічати,

Та й моя дітинка визирати,
Та й наша мамка тебе ни будут чекати.
Вже бы нам ся типирь усим розставати, вже.

Ій-йо-йой, татку мої, татку,
То вы нас лишили серітками 
  таких малийких троє,
Що нас мамка тяжко кохали.
Ій-йо-йой, людські діточки мают тата,
А мы татка ни маєме,
Мы ниг[ґ]да ни такі, як другі,
Мы підеме дорогов та й ни так, 
  як тоты з татками,
Бо нас серіточок хоть хто вызбыткує,
Бо за нами нима кому стати.
Ій-йо-йой, татцю мої, татцю,
Татинко наша, татинко,
Хто нас буде кохати,
Хто нас буде віновати,
Хто нам буде гроші складати?

Ій-йо-йой, хто нам буде, татку, 
  вісілічко справ’яти, хто,
Як мы татка ни маєме.
Наша мамка мусят ся усим журити.
Наша мамка мусят бысти й за татка, 
  й за мамку.
На їх головочці велика забота,
Они дуже нас тяжко кохают.
Ій-йо-йой, татцю мій, татцю,
Як вы від нас далеко поїхали,
Що мы вам смерточку ни виділи,
Бо вас, татцю, в Львовім похоронили.
Я на ваші могилі лиш раз была,
Бо я ни знаю, де вы ся знаходите,
Татинко моя, гостинко моя.

 
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Гриців Ганни Гаврилівни, 1930 р.н., 

14 червня 1984 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 16. Подано віршем із назвою «Ій-йо-йой, татку мої, татку». 

857. Голосіння за матір’ю
Ій-йо-йой, мамко мої, мамко,
Де вы ся від нас забираєте?
Маминчику мої золотийкі, маминчику.
Ій-йо-йой, на кого нас лишаєте,
Порадочко наша, порадочко.
Ій-йо-йой, мамцьо мої золотийкі,
Куда я вас увиджу?
Мамцьо мої, мамцьо!
Ій-йо-йой, мамко мої золотийкі,
Всі ся діточки посходили, та й 
  вы з ними ни говорите.
Ій-йо-йой, на кого ся так 
  твердийко гніваєте?
Чому з нами ни говорите?
Ій-йо-йой, мамцьо наші, мамцьо,

То-сь вы ся наробили,
То-сь вы ся набідили.
Ій-йо-йой, мамко наші, мамко,
Чому ни йдете даг[ґ]де до роботиці,
Чому ни йдете даг[ґ]де, мамчитки?
Мамцьо мої, мамцьо,
То я вас ся ни дочекаю,
То я вас ся ни причекаю.
Мамко мої, мамко!
Ій-йо-йой, повіджте, мамко, 
  нашому таткови,
Як мы ся набідили,
Як мы ся наробили.
Нас ни было кому жаловатки,
Мы ся накосили,
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Мы ся дровиць наносили.
Мамцьо мої, мамцьо,
Накажіт їм усьо, накажіт,
Ій-йо-йой, повіджте нам, 
  мамко, повіджте,
Ци виділи-сьте там татка,
Чи виділи-сте сестричку мою?
Ій-йо-йой, мамко мої, мамко,
Чому зо мнов ни говорите?
Та й мы ся ниг[ґ]да ни сварили,
Мы ся ниг[ґ]да ни гнівали.
Мамцьо мої, мамцьо,
Йа вже друга добиця, як я з вами говорю,
Та вы до мене ни говорите.
Ій-йо-йой, мої діточки 
  ни йдете устрічатки,
Ни йдете внучків бавитки.
Маминчику мої, маминчику!
Ій-йо-йой, яку вам хатку збудовали,
Яку темнийку, яку смутнийку.
Мамчику мої, мамчику,
Я до ниї ни поверну, бо я ни виджу 
  ни віконця, ни дверий.
Мамко мої, мамко,
Типирь вам буде добрийко,
Типирь будете собі сами.
Мамцьо мої, мамцьо,
То-сьте ся набідили,
То-сьте ся наробили.
Ій-йо-йой, мамцьо мої, мамцьо,
Подякуйте сусідкам, що вас 
  так устрічали,
Що вас так убрали.
Мамко мої, мамко,
То-сьте всюгды ішли, усюгды-сьте ся 
  наробили.
Мамцю мої, мамцю,
Ій-йо-йой, ни дякуєте свойим братцям,
Що вни до вас прийшли,
Та й вы з ними ни говорите.
Ій-йо-йой, мамко мої, мамко,
Чому ни встаєте,
Чому ни йдете до роботиці?
Мамко мої, мамко,
Та й вы ни любили досыпляти,

Вы любили ранийко вставати.
Мамко мої, мамко,
Вже зорі зоряют, та й вы щи спите.
Коровиці нидоєні, мамцьо мої, мамцьо,
Водиці треба до хат нести, 
  мамко мої, мамко,
Чому ни встаєте?
Чому ни розказуєте, хто що має 
  робиточки?
Мамко мої, мамко,
Устаньте, мамцьо, та йдіт до роботы,
Мої діточки вас чекают, 
Мамцьо мої, мамцьо, на кого я їх лишу?
З ким я їх лишу дома?
Мамко мої, мамко,
Я на вас надію лишинь мала, 
  мамцьо мої, мамцьо!
Ій-йо-йой, як скорийко вы ся забираєте,
Ій-йо-йой, вже личені годиниці, 
 як вы з нами тутки лежите.
Мамцьо мої, мамцьо,
Вже мінутка доходит, та й вы ся 
  від нас забираєте.
Ій-йо-йой, коли до мене 
  в гостинку прийдете?
Коли на вас ся надіятки?
Коли вас чекати, мамко мої, мамко,
Я ни буду хату замыкати, 
  бо я бду ся надіяти,
Що моя мамка прийде, що мене розбудит.
Мамцьо мої, мамцьо,
Бо вы ни раз прийшли, що я щи спала,
Та й вы мене збудили.
Мамко мої, мамко,
Вы мене шкодовали,
Вы міні водиці ни дали внести,
Все-сьте казали: «Я вже стара, мене 
  вже не шкода,
Тебе щи шкода, бо ты щи діти 
  малі маєш».
Мамко мої, мамко,
Ій-йо-йой, мамцьо мої золотийкі,
То-сьте ся наробили,
То-сьте ся набідили і холодом, 
  і голодом ни раз.
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Мамко мої, мамко,
Бо то ни так было колись, вы всього 
   зазнали.
Ій-йо-йой, мамцю мої золотийкі, мамцьо,
Де вы ся збираєте?
Ій-йо-йой, мамко мої, мамко,
То я вас ся ни дочекаю,
То я вас ся ниг[ґ]де ни посліджу,
Ни на росици, ни на травици.
Мамко мої, мамко,
Вже слідки позаростают.
Уже я свою мамку ниг[ґ]де ни ввиджу.
Ій-йо-йой, мамко мої золотийкі,
Чого ся на сусідки гніваєте?
Та й вы з ними ниг[ґ]да ся ни гнівали.
Чому з ними ни говорите?..
Ій-йо-йой, мамко мої золотийкі,
Промовте до нас слівце, промовте, 
  мы так його чекаєме,
Мы так бы хотіли, вбы вы з нами 
  заговорили.
Мамко мої, мамко, приятелику 
  наш, приятелику!
Я свою мамку ниг[ґ]де ни ввиджу.
Ій-йо-йой, мамцьо мої золотийкі,
То я вас ся ни дочекаю.
Ій-йо-йой, повіджте ми, мамко,
Де будут ключики стояти 
  від вашої хатки,
Вбы я ся до ниї подивила.
Мамко мої, мамко,
Накажіт свойим діточкам,
Обы вни ся всі шановали,
Обы вни ся всі любили.
Мамко мої, мамко,
Бо вы все хотіли, обы было добрийко,
Мамко мої, мамко.
Ій-йо-йой, мамцьо мої золотийкі,
То-сь вы ся міні діточок наповивали,

То-сь вы їх ся накупали.
Мамко мої, мамко,
Вы впівночи до мене йшли,
Вы впівночи міні рубутя прали.
Мамко мої золотийкі, 
То-сьте все мня любили,
То-сьте мня все шкодовали.
Ій-йо-йой, мамко мої золотийкі,
Приятелику мій золотийкій,
То я вам ся вже ниг[ґ]де ни ввиджу.
Мамцьо мої золотийкі,
Ій-йо-йой, вы ся внучків набавили,
Вы їх ся наповивали.
Мамко мої золотийкі, 
Та й вы ни йдете звідатися,
Ци пишут мої діточки, 
  мамко мої золотийкі,
То-сьте їм ся тішили, 
  мамко мої золотийкі, 
Ій-йо-йой, то-сьте ся находили,
То-сьте ся наробили,
То-сь вашої роботиці всюгда повно,
Всюгда вас бдут споминатки,
То вы їм ся наробили,
Вы ся ниг[ґ]де ни ліновали.
Ій-йо-йой, в вас ни было годинки
  вільної, мамко мої, мамко,
То-сьте ся навышивали, 
  мамцьо мої золотийкі, 
Ночами-сьте сиділи,
Бо вы свої діточки кохали,
Бо вы ся лишили самі,
Бо вы мусіли і косити, й молотити.
Мамко мої, мамко,
То-сь вы ся наробили,
Вы хотіли вбы мы ни были гірші 
   від людий,
Мамцьо мої золотийкі.

 
Зап. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівського р-ну Львів. обл. від Хрипти Марії Михайлівни, 1929 р.н., 

13 жовтня 1983 р. 
ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1118, арк. 34-40. Подано віршем із назвою «Ій-йо-йой, мамко мої, мам-

ко».  На аркуші 47 – примітка упорядника В. Сокола до голосінь: «Здавен і до нині тут збереглося опла-
кування померлого. В селах, у яких зроблено записи голосінь, люди кажуть, що за покійником треба 
«заводити». Жоден похорон не обходиться без цього. «Заводять» за померлим тоді, коли його «наря-
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дять» на ослін. І плачуть переважно вдень. Вночі читають псалтир і тому зберігається спокій. Похорони 
вважають гарними там, де багато «заводять». Голосять переважно родичі, рідше – чужі люди. Роль пла-
чок виконують жінки. Надзвичайно рідко – чоловіки. Не так давно в Ялинкуватому Сколівського р-ну 
Львівської обл. можна було почути, як «заводив» за своєю дружиною Федина Петро. Але це рідкість!».

Записи Григорія Дем’яна 
з Дрогобицького і Сколівського р-нів Львівської обл., 1983 р.
858. Голосіння за матір’ю

Мамочко моя ріднесенька,
На кого ти мене лишєєш?
На кого наших сиріток ти полишила?
Діточки мої дорогесенькі.
Чого ж ти нас так зарано лишила,
Мамочко рідненька?
Нащо ж ти нас так зарано лишила?
Що тобі та така судьба ся стала?
Йой-йой-йой, мамочко ріднесенька,
Чому ти ни забереш свої сирітки з собою?
Мамочко моя рідна,
Чому ж ти ни забереш мене?
На кого ти лишила нас?
На кого лишєєш?
Що ми будемо робити без свої мамочки?
Мамо моя ріднесенька!
Йой-йой-йой-йой-йой,
Що ж ти зробила, мамо моя рідна, 
   солодка?
Як ми маєм без тебе житочки?
Коли ж я вже свою мамочку найду?
Де ж я її вже ввиджу?
Хто мені розкаже?
Хто мені тепле слово про неї розкаже?

Хто нас приголубит, своїх сиріток,
Мамо моя рідна, мамо?
Мамочко нашє, дивисє, як ми за тобов
  плачемо, діточки всі твої.
Кілько людей у тебе на похороні!
Що ти зробила, мамочко рідненька?
Йой-йой-йой-йой!
Моя ріднесенька мамочко,
Нащо ти лишєєш нас, нащо лишєєш,
Мамочко рідна?
Йой! — уже в ямі!
Йой! Ми вже ніколи тебе не ввидимо,
Ми сє вже лишєєм на вічні віки самі.
Мамочко наша! (плач без слів)
Йой-йой-йой-йой,
Йой-йой-йой-йой-йой,
Йой-йой-йой-йой, мамунцю 
  моя дорогенька,
Йой-йой-йой-йой,
Йой-йой-йой,
Йой! Коли ти до нас прийдеш?
Хоть приснисє нам.
Йой-йой-йой-йой,
Йо-йой!

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Підляшецької Розалії Дмитрівни, 1918 р.н., в с. Івана Фран-
ка Дрогобицького р-ну Львівської обл. 9 серпня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 12-14. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та похоронні 
пісні 1982–1984 рр.»; має назву «Мамочко моя ріднесенька»; записаний віршем. Тексту голосіння передує 
коментар-діалог з інформатором, де повідомлено, що голосильниць тут не наймали, а найсильніше го-
лосять, коли виносять з хати (арк. 12). Голосіння подане в рубриці «Дочка голосить за матір’ю».

859. Голосіння за матір’ю
Мамунцю моя ріднесенька,
На кого ви мене лишєєте?
Мамунцю моя, мамочко,
Та я з вами все зробила,

А нині на кого я сє бду надіяти?
До кого я прийду,
Мамунцю моя ріднесенька?
До кого ж я прийду?
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Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Твердовської Анастасії Матвіївни, 1904 р.н., в с. Івана 
Франка Дрогобицького р-ну Львівської обл. 8 серпня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 15. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та похоронні 
пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Мамунцю моя ріднесенька»; записаний віршем. Тексту 
голосіння передує коментар-діалог з інформатором: «Як то у вас називають: заводять чи голосять?» 
– «Голосять». – «А то робили тільки рідні за своїми, чи...?» – «Рідні, рідні. Тільки рідні. Кожне собі». 
Після голосіння відбувся такий діалог: «Так во плакали». – «Тільки свої за своїм?» – «Так». – «А тако-
го, щоби наймали не було?» – «Ні» (арк. 15). Голосіння подане в рубриці «Дочка голосить за матір’ю».

860. Голосіння за батьком

Хто мене пожєлує?
Хто ж мене тепер приголубит,

Мамунцю моя ріднесенька?
До кого ж я прийду поговорити?

Ой татунцю мій дорогенький,
Тату мій ріднесенький,
Нащо ж ти нас лишєєш?
Куди ти йдеш?
Та ми вже тепер круглі сирітки,
Та ми не маєм ні мами, ні тата.
Татику наш рідненький,
Чого ж тебе так лиха доля скосила 
   зарана, чого?
Та в тебе хіба п’ятдесєт четвертий рік.
Та люде живут та й живут,
Та й живут, та й мучутсє,
А тебе так лиха доля скосила не в той час,
Коли ти мав помирати.
На кого ти своїх четверо діточок лишєєш?
Що ми будем тепер робиточки?
Та я ж кругла сирота
І ті діти: ні мами, ні тата.
Хто ж нам тепер допоможе?
Та й хто за що нам роботицю зробит?
Хто нам виоре, хто нам покосить,
Татунцю наш рідненький?
Хто ж нас тепер послухає?
Йой-йой-йой!
Де ж ми підем порадочки шукати,
В кого, татику наш солодкий?
Та ж подивисє на нас, бідний,
Бідненький! Йой! Що ти нас ли/шив/.
Та ти нас тішив,
Що мене бдеш за кравчиню вчити,
Та ти нас всіляко тішив,
Що ще буде чєс, що ми будем панувати,

Татунцю мій дорогенький.
А в таку біду і ти нас лишєєш!
Що ми будем робити, 
 татунцю мій рідненький?
Як нам дальше жити?
Йой-йой-йой-йой!
Йой-йой-йой!
В такім чєсу ти нас лишєєш,
Кругом війни, кругом біда.
Що ми зробимо, татику 
  наш рідненький?
Йой! Та ти з війни вернувся,
Та ти з війни* вернувся,
А тут умер, а тут умер,
А ту тє за’били!
Йой-йой-йой-йой-йой,
Долечко наша нещаслива.
Йой-йой-йой-йой!
Йой-йой-йой! Хто ж буде нас тішити?
Хто нам буде допомагати?
Хто нам розкаже про село своє,
Йой, як ми проживали колись,
Як ми бідували.
Й що ми бдем кому розказувати, 
   свойим дітям?
(ридання без слів)
Йой! Татунцю мій дорогенький!
Устаньте, мої воченька!
Заговори хоть до нас раз, татику наш рідний,
Заговори до нас, подивисє!
Йой-йой, подивисє на свої сирітки.
Чого ти нас лишєєш? Йой!

* Він повернувся з I Світової війни. — Прим. Г. Дем’яна.
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Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Підляшецької Розалії Дмитрівни, 1918 р.н., в с. Івана Фран-
ка Дрогобицького р-ну Львівської обл. 9 серпня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 17–19. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 
похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Ой татунцю мій дорогенький»; записаний віршем. 
Тексту голосіння передує розповідь інформатора про те, як німець застрелив її батька, який вже був 
повернувся з війни (арк. 17). Голосіння подане в рубриці «Голосіння дочки за батьком».

861. Голосіння за батьком
Татунчику мій ріднесенький,
До кого я вже тепер прийду порадитисі?
Та ж ви мене радили на всьо добре,

А я нині...
До кого я прийду, аби мене порадив?
Татунцю мій ріднесенький.

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Твердовської Анастасії Матвіївни, 1904 р.н., в с. Івана 
Франка Дрогобицького р-ну Львівської обл. 8 серпня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 20. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та похоронні 
пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Татунчику мій ріднесенький»; записаний віршем. Голосіння 
подане в рубриці «Голосіння дочки за батьком».

862. Голосіння за донькою (живе виконання)
 (Оплакування померлої, яка лежить на ослоні біля стола в хаті)
  Йо-йо-йо-йой, дітинко моя, дітинко,
  Як я тебе чекала, я тебе ся не діждала.
  На яку я гостинку до тебе попала,
  Дітинко ж моя, дітинко.
  Хто ж мене типирь розвеселит?
  Хто ж до мене типирь заговорит?
  Йо-йо-йо-йой, Божечку мій,
  Що ж міні вже типирь робити?
  На кого ж моя надія типирь?
  Йо-йо-йо-йой, де ж міні типирь ся діточки?
  Я всю надію на тебе мала,
  А ти так мене лишила.
  А чого ж ти до мене ни заговориш,
  Та я над тобов стою?
  Йо-йо-йо-йой, Боже мій, Боже мій!
  Йо-йо-йо-йой, люде мої,
  Йо-йо-йо-йой! Гк, гх...
 (здушуване в собі схлипування без слів)
  Устань, дітинко, встань!
 (здушуване в собі безсловесне ридання)
  Чого ж ти до мене не промовиш?
  Чого ж ти так...
 (безсловесне ридання, схлипування).
 (померлу дочку кладуть у домовину і виносять з хати)
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  Йо-йо-йо-йой, де ж ви від мене дітинку забираєте?
  Йо-йо-йо-йой, Боже мій, Боже!
  Дітинко моя, дітинко,
  В яку ти доріжку тяжийку йдеш!
  Я думала, що то за тобов свати прийшли,
  А то тебе забирают.
  Я вже тебе більше не ввиджу. Йо-йо-йо-йой!
 (безсловесне схлипування і ридання)
  Які ж твої сумнийкі бояри прийшли за тобов.
  Йо-йо-йо-йой, дітинко ж моя, дітинко,
  В яку ти доріжку темнийку йдеш.
  Я вже тебе не ввиджу,
  Боже мій, Боже!
 (Здушуване в собі схлипування)
  Йо-йо-йо-йой, всі відступіться ви,
  Де ми забираєте дітинку з хати!?
  Йо-йо-йо-йой! (здушуване в собі ридання).
  Та тебе в таку темницю провадят,
  Боже мій, Боже! (здушуване в собі ридання)
 (померлу опускають у могилу)
  Йо-йо-йо-йой! Хаточко моя, хаточко, яка ти сумнийка!
  В яку тебе глубоку яму пущают.
  Я думала тобі весілля робити,
  А типирьки я ни можу ся навіть подивити,
  В яку тебе темницю відпровадили.
  Йо-йо-йо-йой!
  Як над тобов твої бояре стоят,
  Як вони див’ятся, де вни тебе відпровадили!
  Йо-йо-йо-йой, Боже ж мій, Боже!
  Не вернеш ти ся вже відти, ни вернеш!
  Хто ж мене типирьки розвесе...
  Йо-йо-йо-йой! (здушуване в собі ридання)
  Йой! Йой! (здушуване в собі ридання)
  Устань, дітинко, встань, подивися,
  Кілько над тобов твойих подружок стойит,
  Як вони див’ятся, як тебе відправили,
  В яку темноту ти пішла.
  Йо-йо-йо-йой! (здушуване в собі ридання).
Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Довган Анастасії Данилівни, 1925 р.н., в с. Славське 

Сколівського р-ну Львівської обл. 5 березня 1975 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 22–24. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 

похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Йо-йо-йо-йой, дитинко моя, дітинко»; записаний 
віршем. Після голосіння уміщено коментар записувача про те, що в цьому селі навіть не чули про 
найманих голосильниць, – «зробиться жаль та й плачу», а записане голосіння виконане безпосе-
редньо на похороні. Дію голосити  тут називають «заводити» (арк. 24). Голосіння подане в рубриці 
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«Голосіння матері за дочкою». У записі цього плачу чітко дотримана тенденція, властива для фіксації 
голосінь у живому побутуванні: записи живого виконання голосінь супроводжувані коментарями 
записувача, водночас для записів на замовлення характерні коментарі інформатора.

863. Голосіння за сестрою
Сестричко моя ріднесенька!
Де ж ти сі вже забираєш?
Коли ж я тебе ввиджу?
З ким я буду говорити,
Моя сестричко ріднесенька?

Та коли ти до мене прийдеш, моя сестричко?
Та ти прийшла все до мене та сказала:
«Сестричко моя, не журисі,
Якось тото вже буде».
Сестричко моя ріднесенька.

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Твердовської Анастасії Матвіївни, 1904 р.н., в с. Івана 
Франка Дрогобицького р-ну Львівської обл. 8 серпня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 26. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та похоронні 
пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Сестричко моя ріденесенька»; записаний віршем. Після 
голосіння уміщено діалог з інформатором: «А за братом як голосять?» — «Так само, тільки “Братчи-
ку мій ріднесенький”». — «А дівчина за хлопцем?» — «Нє! Встидалася. Тілько «Угр-уг» (здушуючи 
ридання в собі. — Г. Д.)» (арк. 26). Голосіння подане в рубриці «Голосіння сестри за сестрою».

864. Голосіння за подругою
Про мою товаришку: ми були з одного року. Недалеко. І вна також вийшла замуж. 

Пішов її чоловік так само на во’йну, як і мій. Мій в сороковому році, а ї пішов в сорок 
четвертому році на во’йну. В Радянську армію… А як же. Його забрали тут до Самбора. 
Вна так бідна ходит та й плаче. Вна каже: «Ти, Рузуню, так не плачеш, як я. А я, — 
каже, — плачу, бо я маю чого плакати, бо він тепер пішов. А твій вже… Ти вже троха 
забула». А я кажу: «Та що то, Настунцю, забула то забула, а все плачу». І плаче бідна…

Вмерла ї єдна дітинка — хлопчик у чотири роки. Потому десь пішов хлопчик знов, 
перестудився й до року вна двоє дітий поховала. Й так, як вна дістала запалення мозку… 
Тогди ні лікарів не було. Були якісь ту німецькі, ніби-то воєнні лікарі. Якийсь був у Дрогоби-
чу. Вна поїхала, дали ї якісь там чи уколи, чи щось. І вна приїхала й на возі щи ся дужче пе-
рестудила… І приїхала додому і вна так, бідна, до тижня вмирала… Я прийшла там до неї 
(каждий день я ходили до неї) та й кажу: «Настунцю, Настунцю, не плач, що ти вмираєш, 
може, ти бдеш щаслива у Бога». Вна каже: «Рузю, ти міні ворог великий: ти на білий сьвіт 
сє дивиш. Може, ще з войни мій чоловік вернесє, може, ще буде на сьвіті ліпше, може, що. Як 
ти знаєш? А ти мені таке кажеш. Боже! Не гнівай мене, не розривай моє серце».

Я кажу: «Ну, та я відки знаю, сестричко. Може, може, буде нам добре, бо ми 
надіємося на добре». І так вна, бідна, і померла. Приходжу я до неї — Боже, як я зачєла… 
Йой-йой-йой… Як народик та й мамочка, сестри… Ще сестра живе донині тут в селі. 
Мамочки вже нема її, тата, нікого. І я стала плакати за нею:

 Настунцю моя дорогенька,
 Сестричко моя, так як рідна ти мені,
 Та я нікому ніякого горя не розказала, кромі її,
 Та я ні з ким ним не поділилась,
 Бо в мене такого нема, і не було батьків уже тоді.
 Та в мене нікого вже тоді не було на сьвіті,
 Та я не мала ні чоловіка, ні батьків, ні тата, ні мами — 
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 Нікого, нікогісінько, хіба тих двоє:
 Сестра і братчика, отого рідненького.
Брата мого забрали на войну — не вернувся з войни. Забили го. Могила десь під 

Кальварійов. Я плакала... І так плакала-м цілих три дни, доки ї не похоронили.
 Настунцю моя, — кажу, — Настунцю,
 Йой, що я маю робити,
 Сестричко моя ріднесенька?
 Йой, до кого я вже тепер прийду?
 Та я все прийду, та ти мені заміняла, навіть і тата, маму.
 Та ти всьо...
Всьо вна міні заміняла, а тоді я вже її утратила на все життя. І я зараз, я нині 

плачу ще за нею. Йой-йой-йой, так ховали, йой-йой-йой, що народу було в селі.
 Люди плакали, моя дорогесенька, солодка.
 Мої рученьки солодкі зложилися, такі білесенькі.
Така була красненька, як єдна ляльочка, лежала в труні. Та вна плакала все, хіба 

свого чоловіка чекала і не дочекалася... І була сє й не дочекала так, як я свого. Бо й її 
чоловіка забили і мого также. Як я свого сє не дочекала, ні вна була сє свого не дочекала.

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Підляшецької Розалії Дмитрівни, 1918 р.н., в с. Івана Фран-
ка Дрогобицького р-ну Львівської обл. 9 серпня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 36–38. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 
похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Настусько моя дорогенька»; записаний віршем. 
Перед голосінням подано розповідь інформатора про стосунки з подругою, її важку долю (арк. 36). 
Голосіння подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння», в підрубриці «Товаришка голосить за под-
ругою». Подаємо розповідь і голосіння за рукописом.

Записи Ірини Коваль-Фучило на Львівщині, 1999 р.
865. Голосіння за дитиною
  Моє сонечко ясне,
  Нашо ти мені так скоро загасло?..
Хто має жєль – заводит, а хто не має жєлю – той не заводит.
Зап. І. Коваль-Фучило від Слоцької Єви Іванівни, 1924 р.н., у с. Малі Мокряни Мостиського р-ну 

Львівської обл. у 1999 р.

866. Голосіння за матір’ю
  Моя мамунцуненько!
  Де сі забирайте, шо мене лишайте?
  Шо я буду без вас робила,
  Чо ви мені ніц не сказали, шо ви будете вмирали,
  Шо я маю туткай тепер робити без вас?
  Йно мі сти так лишили саму…
То тре плакати.
Зап. І. Коваль-Фучило від Слоцької Єви Іванівни, 1924 р.н., у с. Малі Мокряни Мостиського р-ну 

Львівської обл. у 1999 р.
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867. Голосіння за дитиною
Йой моя донечко,
Йой моя Ганусю,
Та ти так від нас далеко поїхала,
Та ти так листоньки писала,
Та ти нам так всьо розказувала,
Та ми так від тебе вістоньки чекали,
Та ми так листонька визирали,
А його так довго ни було,
Та ми так причували,
Шо то шось є погано, —
Шо від тебе вісточки так довго немає.
Йой моя донечко,
Йой моя Ганусю,
Та я ті йно йдну мала,
Як ту ластівоньку,
Та я ті так чекала,
Коли ти додому приїдеш.
Та ти така ше молоденька,
Та тобі йно двайці минуло,
Де ж я сі того надівала,
Шо я ті буду вже хоронила,
Та чо ж ти так від дому
Далеко поїхала?
Та чо ж ти ни була коло мене, —
Та, може, я би ті була виратувала,
Та, може, я би ті була тут
  від смерті відіймила.
Моя Ганусю,
Та подивисі,
Як твої брати плачут,
Поставали коло тебе, як соколики.
Та ми так на тебе чекали,
Та тебе так довго ни було,
Та я цілий тиждень місці си ни находила,
Та тебе так здалека везли…
Тай у мене нема сльозів,
Та я їх ю так виплакала;
Йой моя донечко,
Та нашо ж я ті пустила
В ту далеку Росію,
Та чо ж ти ни була коло мене,
Та чого ж тебе так там було далеко…
Йой моя дитинонько,
Та шо я буду без тебе робила,

Та як я ті буду забувала,
Та нашо ж ти ту крихітку лишила?
Йой моя Ірусю,
Та ти ни будеш мала свої матіноньки,
Та вона така молоденька,
Та ти ї не будеш памітала,
Йой моя зозуленько,
Йой моя сирітонько,
Та на кого я ті лишу,
Та ти ни маєш свої матіноньки…
Йой моя Ганусуню,
Та оповіч ми,
Та шо тобі сі зробило,
Ганусуню дорогенька,
Та як я тепер то витримаю,
Та як я то перенесу,
Та чо ж ти сі так далеко забрала?
Та ми ті так визирали,
Та ми так листонька чекали,
А його ни було.
Та де ж я сі того сподівала,
Жи тебе привезут;
Та ти ю до мене ни примовиш,
Та ю нічогонь не розкажеш,
Та шо ті боліло,
Та шо тобі сі зробило;
Йой моя дитинонько,
Та ти йно їдна була.
Та подивисі на свої братики,
Та як вони за тобов плачут,
Як вони ті обступили,
Та вони сі тобов так тішили,
Як ти написала,
Жи їдеш додому,
Та вони сі так ладували,
Так ті зустрічали.
Йой моя Ганусуню,
Та де ж я сі того сподівала,
Жи ти така молоденька,
Ю сі будеш забирала…
Йой моє сонечко,
Та ти ю ни будеш світило,
Та ти ю не будеш гріло.
Та нашо ж ти си таку хатинку вибрала:
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Зап. І. Коваль-Фучило від Войтик Теофілії Іванівни, 1944 р.н., освіта 7 класів, у с. Малі Мокряни 
Мостиського р-ну Львівської обл. 10 липня 1999 р.

868. Голосіння за матір’ю

Таку темненьку,
Таку невидненьку.
Йой моя Ганусуню,
Та як я буду до тебе ходила,
Та як я буду до тебе говорила,
Як ти ю того ни почуєш,
Як ти до мене ни примовиш,
Йой моя дитинонько,
Йой моя ластівонько,
Нашо ж я ті пустила

Так далеко від себе?
Як я сі буду на твої товаришки дивила,
Як вони будут коло нас ходили,
А тебе ни буде?
Як твоя могила 
Травоньков буде заростала,
Іно будут пташки співали,
Будут мені жалю додавали,
Йой моя Ганусуню,
Йой моя донечко…

Ой моя мамунцуню,
Чого ви сі так скоро забрали,
Нащо ви нас так полишєли?
Та ми вже не маймо нікогунь,
А ми вас йно їдну мали,
А ми не маймо нікогунь.
До кого ми будем приходити,
Та кого ж ми сі будем тепер радили,
Ой шо ми маймо робити,
Та з ким я буду свої діти лишєла,

Та кого ж я сі буду всього питала,
Та ви нам так помагали…
Мої рученьки,
Та ви так на нас робили,
Ви ю до нас не будете приходили,
Йой мої дітоньки,
Та ми ю не маймо свої мамунцуні,
Та до кого ми будем ходили,
Та шо ми без них будем робили…

Зап. І. Коваль-Фучило від Войтик Теофілії Іванівни, 1944 р.н., освіта 7 класів, у с. Малі Мокряни 
Мостиського р-ну Львівської обл. 10 липня 1999 р.

869. Голосіння за чоловіком
Йой мій господаронько,
Та чого ти сі так скоро забрав,
Та на кого ти тиї діточки полишєв,
Та я їх маю п’єтеро,
Як тиї соколики,
Та хто на них буде робити,
Та хто їх буде раненько будити,
Йой мій Романцуню,
Та оповіч, та шо тобі сі зробило,
Та ти ше їхав такий здоровий,
А ми ті ю застали неживого,
Та ти ю до нас нич ни примовиш,
Та ми сі ю нич тебе ни спитаймо,
Та ти ю нас нич ни порадиш,
Та чо ти сі так забираїш?
Таке літо тепленьке,

Іно можна косити, орати, —
А в нас ни буде кому робити.
Йой мій господароньку,
Та шо я буду з тими дітьми робила? —
Та вони ше такі маленькі,
Та вони ше так хочіт теплого слова,
Та вони так ше хочіт допомоги,
А ю не буде від нікого.
Та ти ше такий молоденький,
Іно ти було жити,
На тиї діточки робити,
І шо я буду з ними робила?
Йой мої дітоньки,
Та я вас маю п’єтеро,
Йой мої синочки,
Йой мої соколики,
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Та як ви будете свого тата забували,
Та як ви го будете на могилу 
   проважали,
Та він сі ю до вас не верне,
Та він ю до вас не примове слова.
Йой мої дітоньки,
Йой мої сирітоньки,
Та так сонечко світи,
Та так вітер повіває,
А ти йдеш в таку темненьку хатину, —
Де сонечко не засвіти.
Йой мій господарю,
Шо ми будем без тебе робили?
Та оповіч нам,
Як ми маймо жити,

І шо ми маймо завтра раненько робити,
Звідки починати,
Як ми будемо то кінчити?
Йой, мій Романцуню,
Та чого ти сі так скоро забираєш?
Йой мої дітоньки,
До кого ж ви сі притулите,
Хто ж вас до себе пригорне…
Йой мої ноженьки,
Йой мої рученьки,
Та ви ю не будете робили,
Та ноженьками не будете ходили,
Та хто ж вас буде, дітоньки, будити,
Та хто ж вам буде всьо помагати,
Та ви ю не майте нікогонь.

Зап. І. Коваль-Фучило від Войтик Теофілії Іванівни, 1944 р.н., освіта 7 класів, у с. Малі Мокряни 
Мостиського р-ну Львівської обл. 10 липня 1999 р.

870. Голосіння за братом
Йой мій братику дорогенький,
Я ті йно їдного мала,
Та ти сі так від нас забираєш,
Та ти нам такий був добрий,
Та ти нам так всьо помагав.
Йой мій братику,
Та ти такий був бідненький,
Та ти сі лишив такий без тата, 
  без мами маленький…
Та ти такі будинки повибудовував, — 
Тепер ти йно було жити
Коло своїх діточок,
Та ти йно би був сидів на порозі
І їм роботу розпорідив:
Шо мают робити,
Де мают ходити;
А ти собі ліг і не встаєш,
До нікогонь слова не промовиш,
Та подивисі,
Скілько до тебе людей поприходило,
Та як всі за тобов плачут,
Та як ті всі добрим словом споминают.
Йой мій братику,
Та подивисі як твої діти плачут,
Як сі сльозами заливают,

Та нашо ти їх так полишив?
Та ти їх ю пооженював,
Та ти їх ю повидавав,
Йно ти було тепер сидіти,
Та вони би ти були помагали,
Та вони би ти були всього довозили;
Та чо ти сі так скоро забираєш,
Йой мій братику,
Йой мій соколику,
Та ти мі ніколи не лишив,
Жби-с до мене ни ступив,
Йно шораненька питав,
Шо буду робила,
Чи ти шо привезти.
Та ти мі так всьо слухав,
Та я ті так все визирала,
Жиби ти до нас прийшов;
Йой мій братику,
Та ми ті мали йно йдного,
Та ти нам такий був добрий,
Та ти такі болі терпів,
Та ти нам нич не повів, —
Жи тебе так всьо боліло,
Та ти так до самого остатку робив,
Та ти сі не пошкодував,
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Все казав: «Ше ми треба хати,
Ше ми треба стайні», —
А тепер ю всю вибудував,
Тепер сі забираєш,
В таку хатину маленьку,
В таку темненьку.
Йой хто ж то буде тепер 
  на тії діти робити,
Хто ж їх буде тепер порідити? —
Та хоть вони ю великі,
Але хочіт тата;
Йой мій братику,
Та ше промов хоть слово,
Та ше порадь їх,
Шо мают робити,
Та чо ти сі так забираєш,
Та на кого ти то всьо лишєєш?
Йой мій братику дорогенький,
Та примов ше,
Та шось ше розповіч,

Йой Романцуню,
Та подивисі,
Які сини, як соколи,
Стоят коло тебе…
Та як вони ті будут випроваджали,
Та як вони ті будут забували?
Та з якого боку
Будут ті визирали?
Йой дорогенький братику,
Та ти такий був слабенький,
Та ти такий був нездоровий,
Та ти нікому ніц не повів,
Жи ти такий хоренький.
Та чо ж ти сі борше не лікував?
Та чо ж ти до лікарні ни йшов?
Йой мій братику,
Та примов хоть слово,
Та коли ти до нас прийдеш,
Та коли мені шо поможеш…

 

Зап. І. Коваль-Фучило від Войтик Теофілії Іванівни, 1944 р.н., освіта 7 класів, у с. Малі Мокряни 
Мостиського р-ну Львівської обл. 10 липня 1999 р.

871. Голосіння за сестрою
Йой моя сестронько,
Та нас іно дві було,
Та ми так йдна другій помагали,
А нині ми сі розлучеймо,
До кого ж буду приходити,
З ким буду розмову вести, —
Бо тебе ю не буде.
Буде до тебе стеженька заростати
Зеленов травичков.
Я ю не буду до тебе ходити,
Нащо ти мі лишєєш ?
Та нас іно дві було,
Та ми ю не маймо нікогунь,
Йой моя сестронько,
Та ше до мене промов хоч слово,
Та ше мені шось скажи,
Та ше мене шось порадь, —
Як я маю тепер жити,
Шо я маю тепер робити,
Моя сестронько,

Та ми сі так обі любили,
Та ми так ідна до другої ходили,
Та ми сі так обі всім ділили,
Та йдна другій всьо помагали,
Тепер я сі сама лишєю.
Вже тебе не буду мала,
Як я ті буду забувати?
Йой моя дорогенька,
Йой моя сестронько,
Та ти така ше молоденька,
Йно ти було жити,
Та чого ж ти сі так скоро забрала?
Та чо ти ліпше чого не оповіла,
Та шо тебе боліло.
Йой моя зозуленько,
Та промов хоч слово,
Та чо ти сі не обизвеш,
Та нашо ти ми такого жєлю додала,
Та чо ти така молоденька сі забрала,
Йой моя сестронько…
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Зап. І. Коваль-Фучило від Войтик Теофілії Іванівни, 1944 р.н., освіта 7 класів, у с. Малі Мокряни 
Мостиського р-ну Львівської обл. 10 липня 1999 р.

872. Голосіння за батьком
Йой мій тату,
Та на кого мі лишєйте,
Та я нікогунь ни маю,
Та повічти ми хоть йдно словонько,
Шо я маю робитоньки;
Та я так коло вас ходжу,
Та я так допкочу,
Та ви ми словонька ни повісьте.
Та повічти ми, тату,
Шо я маю робити,
Звідки вас маю визиратоньки,
З якої сторононьки,
З якої дорожоньки?
Та тату,

Та де сі забирайте? —
Та  така хата весола,
Та так сонечко світи,
А ви сі забирайте
До такої темненької,
До такої невидненької.
Ані вам соненько не загріє,
Ані вам вітер не повіє,
Та татуньцю,
Та повічти ми, шо я маю робитоньки?
Ігорку, та ни пусти діда,
Та з ким нас лишєют,
Та шо будем обоє робити…

 

Зап. І. Коваль-Фучило від Балабух Софії Петрівни, 1929 р.н., освіта 4 класи, у с. Малі Мокряни 
Мостиського р-ну Львівської обл. 11 липня 1999 р.

Записи Лідії Федоронько на Львівщині, 2006 р.

873. Пародійне голосіння за чоловіком

 Ой не везіт го коло плота,
 Бо вивалив кіль з плота 
 Та мни буде бити.
Зап. Л. Федоронько від Вінсковської Розалії в с. Гаї Нижні Дрогобицького р-ну Львівської обл. 

25 червня 2006 р.
Перша публікація: Народні пісні сіл Гаї Верхні та Гаї Нижні на Дрогобиччині / Записи, нотні 

транскр., упоряд., передм. Л. Федоронько. — Дрогобич, 2008. — С. 166. Подано у розділі «Голосіння 
та жалобні пісні» під назвою «Ой не везіт го коло плота».

Передрук:
Іваницький, с. 585. Подано під назвою «Ой не везіт го коло плота» у розділі «Поховальні 

ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».
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874. Голосіння

 Ой звідки ж тебе чикати,
 Чи з глибокої долини,
 Чи з високої могили?
Зап. Л. Федоронько від Вінсковської Розалії в с. Гаї Нижні Дрогобицького р-ну Львівської обл. 

25 червня 2006 р.
Перша публікація: Народні пісні сіл Гаї Верхні… — С. 166. Подано у розділі «Голосіння та 

жалобні пісні» під назвою «Ой звідки ж тебе чьикати».
Передрук:
Іваницький, с. 574–575. Подано під назвою «Ой звідки ж тебе чьикати» у розділі «Поховальні 

ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».

875. Пародійне голосіння за чоловіком

 Дали-сте ми, кумо, круп,
 Та-сте не сказали, як сі кум звут.
 «Яким, Яким, кумо Гандзьи».
Зап. Л. Федоронько від Турчиняк Катерини в с. Гаї Нижні Дрогобицького р-ну Львівської обл. 

4 березня2006 р.
Перша публікація: Народні пісні сіл Гаї Верхні… — С. 167. Подано у розділі «Голосіння та 

жалобні пісні» під назвою «Дали-сте ми, кумо, круп».

Записи Ірини Довгалюк і Андрія Вовчака з Турківщини, 2008 р.

876. Голосіння за матір’ю
  Мамцю моя, мамцю ж моя,
  Нашо ж ня лишила,
  Та ти то, ти то…
Так си проговоруют, так співают, так голося’т. /…/ В Новояворівську я маю дві 

сестри вмерлі. Там так співают! Страшне Боже! Гет цілов дорогов. Несут до церкви, 
всьо пісні за піснями /…/
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Та так си говорила, тай всьо. /…/
В нас кажут голосила: так файно голосила!
Зап. Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак від Зінич Мрії Миколаївни, 1938 р.н., місцева, Голотяк Анни 

Федорівни, 1938 р.н., місцева, у с. Жукотин Турківського р-ну Львівської обл. 3 липня 2008 р.
Перша публікація: Етномузика 6. Наукові збірки Львівської нац. муз. акад. ім. М. Лисенка. 

Вип. 26. – Львів, 2010. Запис на компакт-диску. Розшифровка І. Коваль-Фучило.

877. Голосіння за братом
Брат, як вмер, мав 44 роки, то я так голосила!
  Братику!
  Та ти такий молоденький,
  Та ми си лишили,
  Та ми си годували,
  Та май йде робили.
Та си так говорю, та си плачу, та си примовляю:
  Та тибе їдного мала,
  То восьмеро є,
  А ти в мене їден був.
Та так плачу, та так си говорила:
  Весна йде, трава росте,
  А ти такий молодий йдеш в землю гнити!
— А кажуть, що треба голосити?
— А скажут: нє’хто за ним не заплакав, не заговорив. Певно, не хочеся. Така ро-

дина. А як таке приємне приговорювати, то си люди то споминают довший час: «То си 
файно говорила, як там ховалисте чи батька, чи брата».

— І людям жаль.
— Плаче, та й люди плачуть.
Зап. Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак від Зінич Мрії Миколаївни, 1938 р.н., місцева, Голотяк Анни 

Федорівни, 1938 р.н., місцева, у с. Жукотин Турківського р-ну Львівської обл. 3 липня 2008 р.
Перша публікація: Етномузика 6. Наукові збірки Львівської нац. муз. акад. ім. М. Лисенка. 

Вип. 26. — Львів, 2010. Запис на компакт-диску. Розшифровка І. Коваль-Фучило.

Записи Ірини Коваль-Фучило із Закарпаття, 2008 р.

878. Голосіння за матір’ю

Йой мамцю моя, мамцю,
Ти мене лишила!
Ти пішла, мене лишила.
Ти мене годувала,

Ти мене всьо вдівала,
А тепер ти пішла,
Я вже тя більше не ввиджу.

Мамко моя,
Куди ти від мене відходиш,
З ким я ся буду радити,
Що я буду без тебе робити...

Ой мамко моя дорога,
Куди ти від мене йдеш,
Що я буду без тебе робити?
Лишаєш ти мене, лишаєш...

www.etnolog.org.ua

IM
FE



550

— Ви за мамою кричали?
— Та кричала, знаєте, — коли забирают із хати...
  Ти би ще була жила,
  Най би ще лежала...
— А ще по дорозі... 
Зап. І. Коваль-Фучило від Фулитки Гафії Михайлівни, 1954 р.н., середня освіта, у с. Присліп 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 25 грудня 2008 р. 
Про голосильну традицію подано таку інформацію: «— А кажуть, що не можна мамі за ди-

тиною плакати? /— Кажут. /— Чому? /— Кажут, же тоді они в воді, в воді лежит /…/ Кажут, шо як 
дуже зажаловати, тото недобре. Тяжко, далі сниться, фурт думаш. Кажут, же не треба так тужити. 
Бог взяв, та так треба миритися, розрадити. /…/ Хтось у собі, не може йойкати».

879. Голосіння за свекрухою
— Та сміялисьмисе раз мало. Каже, баба з нев май більш сердита била, то 

чоловікова мати, свекруха, а дочки вже так не заводили за бабов, як невістка. То так 
прислуховувалися на похороні, що: диви, май більше з нев сердита була, тота вмерла, ци 
спеціально так хотіла, ци що, що гет:

  Йой, Боже наш, Боже,
  На кого нас лишаєте,
  З ким ми тепер порадимеся, 
(та всяко, такий акцент)
  Що бдеме робити без вас,
  Йо-йо-йой! Йдете ви йдете,
  На кого нас лишаєте?
  На Бога святого.
(Та так усяко).
Зап. І. Коваль-Фучило від Фулитки Гафії Михайлівни, 1954 р.н., середня освіта, у с. Присліп 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 25 грудня 2008 р. 

880. Голосіння за батьком

Боже мій, Боже...
То ти йдеш вже на все життя,
І ніколи ти вже до нас не прийдеш,

Не будем видіти твої слідочки,
Слідочки твої заростут...
Твоя вже робота занепаде.

Татко, де нас лишаєте,
Шо ми будем робити?..
Таку хатку вам зробили,

(то коли вже кладут в деревище)

Татку, ци видиш,
Яка в тебе хатка?
Більше з сеї не вийдеш хатки
На віки віков!

— В нас співают пісні такі, народ співат.

Зап. І. Коваль-Фучило від Фулитки Гафії Михайлівни, 1954 р.н., середня освіта, у с. Присліп 
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 25 грудня 2008 р. 

881. Голосіння за матір’ю
— Думаєте, я помню, як кричала? Хіба буду видумуват.
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То пищится:
  Йой, Боже наш, Боже! /.../
  Йой, Боже, Боже,
  Не несіт ї,
  Та на кого нас лишаєте!
  Мамо!
  Та не забирайте ї з хижі!
Зап. І. Коваль-Фучило від Фулитки Гафії Михайлівни, 1954 р.н., середня освіта, у с. Присліп 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 25 грудня 2008 р. 

882. Голосіння за чоловіком

Йой мамко моя дорогейка,
Нащо нас лишаєш,
На кого нас лишаєш?
То ми тебе більше не будемо видіти!
На кого ся вже закличеме,
То наша була підпора!
Мамо, моя мамо!

Не лишай нас, бери нас із собою...
Хижочку тобі зробили,
Йдеш вже від нас, ідеш
В далеку дорогу,
То ми тебе більш не будемо бачити,
Мамко наша дорогенька!
Не лишай нас, не лишай!

Боже мій, Боже,
Господи,
Скільки я з тобов прожила,
Чо ти мене лишив?
Мої діти залишаються...

Як добре било,
З ким я ся залишу,
Хто мене буде оберігати,
Хто мої діти буде годувати?
Возьми мене із собов!

— Може йойкати та людина, ктуй ся хочеся висказати, свою душу відкрити. А 
інколи така людина замкнута, шо не мож, даже слова не скаже.

Зап. І. Коваль-Фучило від Блинди Калини Олексіївни, 1949 р.н., середня освіта, у с. Верхній Би-
стрий Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 25 грудня 2008 р.

883. Голосіння за матір’ю
Коли, знаєш, Калино, вмерла стара Йванькова. Тай прийшла за мнов Настася, 

тай ми бабу тоту нарядили, усьо, гет поносили, вже била салтиря [псалтир], вшитко, 
тоди ту ідут — уже піп, бо мают бабу хоронити. А я ї кажу:

— Нанашко, пак треба заводити за бабов!
А вона так ся занадила, занадила, так собі випила, коли начала заводити — як 

лиш хочеш! По-всякому.
— Можете собі пригадати?
— Можу:
  Мамко моя!
  На кого ти мене лишиш,
  Тай нянька на кого лишиш?
Я її заставила заводити, а вона не могла заводити, док не випила, та тогди пішла 

заводити.
Зап. І. Коваль-Фучило від Бурдун Анни Олексіївни, 1940 р.н., у с. Верхній Бистрий Міжгірського 

р-ну Закарпатської обл. 25 грудня 2008 р.
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884. Голосіння за матір’ю
Як їсти бідовали,
Як їсти хворі били,
Як тяжко сти вмирали...

На кого ня лишаєте,
Як я буду без вас...
Придіт, мамко, до нас в гостину...

Зап. І. Коваль-Фучило від Лолин Василини Олексіївни, 1921 р.н., у с. Лозянське Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл. 26 грудня 2008 р.

Про голосильну традицію подано таку інформацію: «/— У вас йойкали? /— Тепер вже так 
не голосят, а колись то йдут і всьов дорогов, родина: Ти няньку мій, ци братку мій, ци... Там споми-
нают, ци мамко... Я то не люблю». Для тексту характерна певна схематичність, тезовість передачі 
живого виконання, що притаманне багатьом голосінням на замовлення.

885. Голосіння за братом
  Йо-йо-йой!
  Братку, мій братку!
  Який їс молоденький відийшов,
(всяко, як приходило).
  Зробили вам хижку без віконець,
  Без дверей,
  Шо вітер в ню не завіє,
  Ні сонечко не загріє.
 Плакали, йойкали.
— А коли виносили, тоже йойкали?
— Не пущают із хижі.
  Не беріт іще,
  Не беріт,
  Най іще побуде в свої хаті...
— Коло хижі — там вже дяки співают, кажут: “Тихо будьте!” Коли прикривают:
  Відходиш уже,
  Прийди, вернися...
  Як будеме жити...
— А казали, що вночі не можна йойкати?
— Казали, запрещают. У нас вікна не відкривают уночи. А так, де треба, коли не 

дуже приступноє, то відкривают.
Зап. І. Коваль-Фучило від Лолин Василини Олексіївни, 1921 р.н., у с. Лозянське Міжгірського р-ну 

Закарпатської обл. 26 грудня 2008 р.

886. Голосіння за чоловіком
/— А не було такого, що йойкали і сміялися? Що голосила за чужим му-

жем?/— Било такоє (сміється) В Росію пішли люди, а в сестри дівочка вмерла, а 
вона йойкала:

  Йойкат, йойкат,
  Анцько, Анцько,
  Який молоденький йдеш,
  Говорили батьки, би ня любив,
  А ща тото ня лишив,
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— Усі ся сміяли. Говорили за ґазду. Не любив жону та пішов в Росію. Та такоє 
висловиться, шо... А тепер такой май тишком. Так маленько, коли прикривают.

Зап. І. Коваль-Фучило від Лолин Василини Олексіївни, 1921 р.н., у с. Лозянське Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл. 26 грудня 2008 р.

887. Голосіння за матір’ю
/— А як ваша мати померла, ви за нею йойкали? /— Я йойкати не можу. А то 

така била, шо йойкала. /— Спеціально наймають? /— Так, це було прошлоє літо, вона 
вже померла. Попросили ї, вона била родичка, би заводила. То було дуже в моді давно. Я 
пам’ятаю, кажут: “Ой невістка за свекрухов йойкала, бо сяка-така”. /— А як то йойка-
ли, хоч так на слова можете сказати? /— Заводили:
Ой Боже мій,
Як ти мене лишила,
Що ти мене лишила,
Що я буду робити одна?
Мамочко!
Скільки ти мені добра зробила,
Більше я не можу без тебе, Боже мій,

Що має тепер бути,
Як ґазда мене буде бити,
Хто буде ся за мене заставляти?
А хто мені буде діточки кохати?
Як я маю жити,
Хто мені буде помагати?
Ой Боже!

— Я то не можу, то всьо наіграноє. Як людина плаче, то вона не знає, шо треба 
заводити, коли людина іскренно за своїм близьким, то вона — серце змикаєся, а душа не 
може висказатися і всьо.

Зап. І. Коваль-Фучило від Ситої Марії Іванівни, 1948 р.н., у с. Верхній Бистрий Міжгірського 
р-ну Закарпатської обл. 28 грудня 2008 р.

888. Голосіння за чоловіком
Йой товаришику мій, серце моє!
На кого ня лишиш,
На кого сесі діточки лишаєш?
Хто їх буде кохати?
Хто їм буде їсти готовити?

Не посліжу тя,
Не буде твоїх слідів
Ні на росици,
Ні на водиці, 
Ні на якім поступочку!

— А кажуть, чого ти лежиш?
— Та так:

Приходят до тя друзі,
Ні з ким не говориш,
Чому ти був такий облесний,

До тебе хлопці йшли,
До тебе люди приходили,
А ти тепер не говориш?!

/— А кажут, що вночі не можна йойкати?/— А, говорили, я то нич не боялася 
нікого ні вночи. /— Сильний розпач у вас був. /— Най Бог боронит!

Зап. І. Коваль-Фучило від Ференц Єви Федорівни, 1924 р.н., у с. Голятин Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл. 28 грудня 2008 р.

Репліка інформатора про відсутність страху голосити вночі, свідчить про те, що ця заборо-
на пов’язана із комплексом уявлень про можливий негативний вплив померлого. Регламентована 
тиша вночі поширена по всій території України, а також на інших слов’янських землях.
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889. Голосіння за батьками
/— Скажіть, а в вас заводили за померлим? /— Та заводили. /…/ Коли вже челяд-

ник вмре — не за каждим. За ким жаль. /— А ви за мамою йойкали? /— Та йойкала:
Мамко, мамко моя!
Як їсме жили,

Як їс нас лишила,
Як їсми бідували!

Та не можу, дусит ня.
Тато вперед вмер, мама ще 20 років жила.

Татку, де сте нас лишили,
Що бдеме робити?
Мамка в нас така негодненька,

Як бдеме жити,
Хто нам буде косити,
Хто нам буде робити?

І люди всі плакали.
Зап. І. Коваль-Фучило від Івашко Марії Юріївни, 1933 р.н., неписьменна, у с. Голятин 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 28 грудня 2008 р.
Про голосильну традицію подано такий матеріал: /— А казали в вас, що треба плакати, щоб 

на душі легше було? /— Хто хоче, кому жаль, та йойкат, а хто не може йойкати, — затягне го жаль, 
та не може йойкати. То не всі йойкают. /— А кажуть, що за старим не треба дуже йойкати? /— Треба 
дуже плакати. За молодим не мож плакати. За молодим — нє. Бо то дитина, то як... Видите, в мене 
вмерла дитина, вона мені ся ниґди ни приснит, ниґди, а вже мама...

890. Голосіння за братом
/— Як в вас ревають [голосять]? /— Як ревають? Ревала-м:
  Михайлику, як же нас лишиш?
  Де йдеш?
  Як їс-ся скоро віддирвав,
  Як їс-ся скоро відчихнув!
Ревала-м, і донька ревала, і невістка ревала, тота, що повдовіла, що син вмер, шо 

трактор го вбив.
  Та діточки ся лишили,
  Троє діточок,
  Та той ходе по чехах, та бідує,
  Сиротя!
Зап. І. Коваль-Фучило від Бобонич Гафії Іванівни, 1925 р.н., у с. Верхній Бистрий Міжгірського 

р-ну Закарпатської обл. 29 грудня 2008 р.

891. Голосіння за дитиною
/— А за дитиною в вас заводили? /— Реве мати без пам’яти! /— А як? /— Моя 

прабаба мала доста дітей, та йден хлопчик маленьким вмер. Вона твердо пищала, рева-
ла. Та прийшла так, поклала відро, а там била ваприна, рослина така. А там її хлопчик 
у вінци. А вона прискочила хапати, а дитинка у небо полетіла. Аби виділа, де та дитина 
є! З’явило ї ся. /— А як пищала?/

  Дитинко моя! Дитинко моя! /.../
В нас за виликим заводят:
  Як їс-ся скоро відчихнула, галузочко!
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  Відчихнулася,
  Так скоро нас лишаєш!
  Діточки лишаєш,
  Та й мене оставляєш, жену, вдову.
Зап. І. Коваль-Фучило від Бобонич Гафії Іванівни, 1925 р.н., у с. Верхній Бистрий Міжгірського 

р-ну Закарпатської обл. 29 грудня 2008 р.

892. Голосіння за сестрою
  Сестричко моя, сестричко!
  Нащо-сся так скоро відирвала?
  Та йдеш у сиру землицю.
  Я доки вас буду виражувати перед себе?
  Я вас кілько вирадила!
Зап. І. Коваль-Фучило від Бобонич Гафії Іванівни, 1925 р.н., у с. Верхній Бистрий Міжгірського 

р-ну Закарпатської обл. 29 грудня 2008 р.

893. Голосіння за сином
/— А не кажуть у вас: “Чо ти лежиш, не встаєш?”/— Нєт. /— “До тебе люди 

прийшли, чому ти з ними не заговориш?”/— Заводила за моїм сином:
  Василько, встань!
  Кілько до тя народа прийшло!
  Прийшли до тя в гості,
  Не встаєш, не гостиш!
  Уставай д’горі,
  Уставай, Васильку! /.../
  Йдеш у темненьку хижчину,
  Шо не має ні дверей, ні оконець.
  Там сонце не світить,
  Нихто не поможе, ні отець, ні мати.
  Там буде кожний спочивати.
Зап. І. Коваль-Фучило від Бобонич Гафії Іванівни, 1925 р.н., у с. Верхній Бистрий Міжгірського 

р-ну Закарпатської обл. 29 грудня 2008 р.
Останні два рядки голосіння виникли під впливом християнської традиції. Вони характерні, 

насамперед, для похоронних пісень релігійного змісту.
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Запис Оскара Кольберга, 1870-ті рр.

894. Голосіння за чоловіком

 Oj gazdo mij, gazdo,
 Jaku ż ty myni radu dajesz, jak ja maju gazdówaty, 
 z kim ja maju dribni dity hóduwaty.
Зап. Кольберг О. в с. Чортовець на Покутті (нині Городенківський р-н Івано-Франківської обл.) 

у 1870-х рр.

Перша публікація: Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. T. 1. — Kraków, 1882. — S. 216. Це 
текст під нотами. Подано в контексті опису похоронного обряду.

Записи Володимира Шухевича, кінець ХІХ ст.

895. Голосіння за чоловіком
Дружино моя дорога!
Чим я тебе так прогїнівала.
Ци Господа Бога я не благала.
Щоби я з тобов прожила;
Ци я Бога не просила,
Що я тепер на біду cї лишила!
З ким я буду дїти годувати,
З ким я буду ґаздувати?
Дїти дрібні, як дрібна полова,

Я сама нещьислива удова.
(Імя) мій золотий, мій дорогий,
Шо ти тепер наробив?
Ти пішов, а дїти-с минї полишив.
Нима кому нї дїти годувати,
Нї у місто піти, нї принести,
Нї дати, нї взьити, нї привести.
Ти мене удову саму полишив.
Та мене на сьвікі (= на віки) засмутив!

Зап. В. Шухевич на Гуцульщині наприкінці ХІХ ст.
Перша публікація: Шухевич, с. 250. Текст опубліковано в контексті опису похоронно-

го обряду в розділі «Смерть» разом із трьома голосіннями і похоронними піснями із коментарем: 
«Ґаздиня голосить по ґазді». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 65. Надруковано віршем, № 107 у розділі «VІ. Вдовиця за мужом».
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896. Голосіння за матір’ю
Мамко моя золота, мамко золота!
Хто мене ме віддавати,
Хто менї вінок давати?
Хто ме поле паювати (дїлити),
Хто маржинку ме давати?

Йик чоловік ме мньи бити,
Кому піду сї жьилити?
Кому я се му казати?
Хто за мнов ме сї вступати?

Зап. В. Шухевич на Гуцульщині наприкінці ХІХ ст.
Перша публікація: Шухевич, с. 251. Текст опубліковано віршем, у контексті опису похорон-

ного обряду в розділі «Смерть» разом із трьома голосіннями і похоронними піснями із коментарем: 
«Донька голосить по мамі». Подано «желехівкою». 

Передрук:
Свєнціцький, с. 83. Надруковано в рядок, разом із наступним голосінням, поданим у Шухе-

вича окремо; без коментарів Шухевича в дужках, № 159 у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю».

897. Голосіння за матір’ю
 Мамко наша рідна, мамко любі!
 Чим ми Бога прогнївили,
 Шо ви нас, мамко, сирітков лишили?
 Тато маму поховає,
 За другою пошукає;
 Хто буде нас научьити,
 Хто буде нас розрьиджьити (йиднати)61?
 Чому до нас, ненько, не заговорите,
 Чому на нас не подивитеся,
 Наші мозїлї не позавиваєте?
 А в котру онь доріжку, ненько, вибираєтеси,
 Відків вас визирати маємо?
 Ненько наша солоденька,
 Чічко наша пишна, жьилобо люба!
 Котрі ж то віночки на голову ви нам клали,
 Котрими то переміточками ви нас накривали?
 Йикими онь словами ви до нас приговорите,
 Йикими словами заплачете над нами?
 А йике ваше личко тихоньке,
 Йикі ваші ручки сухонькі!
 На шо-сте си годували синими синцями?
 Рідна мамко, ми вже не будем на сїм сьвітї сї подибати!
 Кланяємо сї Богу і просимо Господа і благаємо,
 Шоби Господь ласкав гріха опустити того,
 Що сме наробили, шо ти, мамко, не доїла, не допила,
 Не діспала, а за нами сї вждинала!
 Чим ми тебе прогнївили,
 Шо ти, мамко, не можеш нас повіддавати, поженити, розрьидити і т. д.

61 Тут, мабуть, В. Шухевич дав неправильний преклад слова «розрьиджьити». Воно означає розраджувати.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



558

Зап. В. Шухевич на Гуцульщині наприкінці ХІХ ст.
Перша публікація: Шухевич, с. 251. Текст опубліковано в контексті опису похоронного об-

ряду в розділі «Смерть» разом із трьома голосіннями і похоронними піснями із коментарем: «Діти 
голосять по мамі». Надруковано віршем — перші 7 рядків, і в рядок — наступні рядки до кінця. 

Передрук:
Свєнціцький, с. 83. Надруковано в рядок у розділі «VIII. Сироти за матір’ю» під двома номе-

рами 159 і 160; без коментарів Шухевича в дужках.

898. Голосіння за донькою
 Донечко моя!
 З ким я буду вікувати, з ким сї буду слугувати?
 Вже ти минї не меш робити, не меш кутати;
 Я тобі на віно не давала, я тобі весїля не робила;
 Ти у мене дорога була, ти у мене вірна була;
 Ти зі мною сї обходила!
 Донечко моя дорога! Чо ти мене облишила?
 Я тебе не сварила, я тебе не била,
 А я тебе так прогнївала, шо ти мене лишаєш!
 Донечко моя! (Імя) моя!
 Де тебе переслїдити,
 Ци в садочку на листочку,
 Ци в травици на росици, 
 Ци у верхах на каміню,
 Ци у хатї на задвірю?
Зап. В. Шухевич на Гуцульщині наприкінці ХІХ ст.
Перша публікація: Шухевич, с. 251–252. Текст опубліковано в контексті опису похоронно-

го обряду в розділі «Смерть» разом із трьома голосіннями і похоронними піснями із коментарем: 
«Мати голосить по донцї». Надруковано в рядок — першу частину до слів (Імя) моя, а далі — віршем. 

Передрук:
Свєнціцький, с. 46. Надруковано в рядок і віршем, як у Шухевича, № 41. Подано в розділі 

«ІІІ. За дорослою дочкою». В останньому рядку — на подвірю.

Записи Степана Долинського з Ольгопольського пов., 1880-ті рр.

899. Голосіння за донькою
Прощай, моя дочко,
Прощай, моя пташечко!
Нащо ж ты мене покидаеш?
Хто ж тепер пожалуе мою головоньку?
Хто ж очі моі закрие, як я вмру?

Заговори ж до мени хоть словечко.
Лучше би я мала вмерти, 
  як тебе ховати.
Ой дочко моя люба та мила,
Яке твоє висіля смутне, невеселе.

Зап. Степан Долинський у м. Загнітків Ольгопольського повіту (нині Кодимський р-н Одеської 
обл.), 1880-ті рр.
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Перша публікація: Долинский Стефан, свящ. Этнографические сведения, собранные в 
м. Загниткове Ольгопольского уезда // Подольские епархиальные ведомости. — 1887, 24 октября. — 
№ 43. — С. 982. Подано в рядок, без назви, в контексті опису похоронного обряду.

900. Голосіння за чоловіком
Порадо моя, господару мій!
На кого ж ти мене лишаеш 
 з тим кокілем дрібним?
А ти ж до мене слово не промовиш.
Видки ж я тебе виглядати буду?

А ти ж то, бувало, с поля ідеш, 
А діточки тебе стрічають: татку, татку!
А кого ж тепер вони будуть стрічати?
Чужі діти мають батька та пораду,
А мои будуть попід плоти сидіти.

Зап. Степан Долинський у м. Загнітків Ольгопольського повіту (нині Кодимський р-н Одеської 
обл.), 1880-ті рр.

Перша публікація: Долинский Стефан, свящ. Этнографические сведения, собранные в 
м. Загниткове Ольгопольского уезда // Подольские епархиальные ведомости. — 1887, 24 октября. — 
№ 43. — С. 982. Подано в рядок, без назви, в контексті опису похоронного обряду.

Записи Л. Ленчевського зі Старокостянтинівського пов., 1890-ті рр.

901. Голосіння за сином
 Ой сыну мій, ой голубчыку мій!
 Звидкы жъ я тебе буду выглядаты:
 Чы зъ горы, чы зъ долыны, чы зъ високои могылы?
 Сонечко мое, зирко моя, квитко моя, мисяцю, приятелю мій!
Зап. Л. Ленчевський у Старокостянтинівському пов. Волинської губ. (нині Старокостянтинів-

ський р-н Хмельницької обл.) у 1890-х  рр.
Перша публікація: Ленчевский Л. Похоронные обряды и поверья в Староконстантинов-

ском у. Волынской губ. // КС. — 1899. — № 7 (Т. LXVI). — С. 77. Цей і наступні два записи подано в 
контексті опису похоронного обряду краю. Назва умовна, подана в дужках перед текстом: (к сыну). 
Тексти голосінь дуже короткі і схематичні, не дають повного уявлення про голосильну традицію цієї 
території. На підставі записів Ленчевського видно, що це перехідна територія голосильної традиції 
між поліською і гуцульсько-подільською.

Про голосильну традицію подано таку інформацію: «Прямо считается неприличным не плакать 
по умершем. Наоборот, хорошо оплакиваемого считают счастливым: «Отто счаслывый! Так гарно пла-
калы по нему». /…/ И теперь, впрочем очень редко, можно видеть, что оплакивающие своих умерших 
родных бьются “о земь” или “о комин” головою. Но сами крестьяне смеются над такими «пассионами», 
как они называют таких, и “хамынають” ([від схаменути] уговаривют) их. Зато решительно осуждают 
тех, кто не умеет причитывать по покойнике, “як провадять”. Чаще всего причитывания сводятся к 
перечислению работ, которые исполнялись покойным, и жалобами, кто теперь их будет делать» (с. 77).

Про похоронні звичаї та обряди цього краю писав Іван Беньковський (Беньковський И. 
Оплакивание умерших. Причитание и голошение над покойниками // КС. — 1896. — № 9. — С. 250–
261). Він наголошував на поширеному уявленні, що щирий жаль за померлим, за народним баченням, 
переживають саме ті жінки, які голосно оплакують померлого. «По народному взгляду, для плача над 
покойником требуется, не большая или не меньшая скорбь, печаль и сожаление о покойнике, и не 
больше или меньше слез, а просто одно только умение… умение громко голосить и складно, хорошо 
причитывать, восхваляя умершего» (с. 251).
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902. Голосіння за чоловіком
 Господару мій, порядныку!
 А хто жъ буде порядковаты,
 А хто буде за плугомъ ходыты?
Зап. Л. Ленчевський у Старокостянтинівському пов. Волинської губ. (нині Старокостянтинів-

ський р-н Хмельницької обл.) у 1890-х  рр.
Перша публікація: Ленчевский Л. Похоронные обряды и поверья в Староконстантиновском 

у. Волынской губ. // КС. — 1899. — № 7 (Т. LXVI). — С. 77. Подано разом із двома іншими текстами в 
контексті опису похоронного обряду краю. Назва умовна, подана в дужках перед текстом: (к мужу).

903. Голосіння за батьком або матір’ю
 А хто жъ нам буде послуговуватысь?
 Хто буде порядковаты,
 Хто буде змываты, росчисуваты?
Зап. Л. Ленчевський у Старокостянтинівському пов. Волинської губ. (нині Старокостянтинів-

ський р-н Хмельницької обл.) у 1890-х  рр.
Перша публікація: Ленчевский Л. Похоронные обряды и поверья в Староконстантиновском 

у. Волынской губ. // КС. — 1899. — № 7 (Т. LXVI). — С. 77. Подано разом із двома іншими текстами 
в контексті опису похоронного обряду краю. Назва умовна, подана в дужках перед текстом: (дети к 
отцу или матери).

Запис Марії Гаморак зі Снятинського пов., 1889 р.

904. Голосіння за матір’ю
 Мамко моя, правдочко моя!
 Мамко моя, хто мене порадит?
 Мамко моя, на кого ви мене лишьиєте,
 Відкі я вас буду візирати, з котрого боку?
 Заговоріт до мене хоть слівце на дорогу.
 Порадьте, що я маю робити без вас,
 Бо я сама ни знаю, що робити маю.
 Мамко моя, на що такі діти дрібненькі лишьиєте,
 Мамко моя, чого ви си вгнівали на нас,
 Що віколи ми вас просимо — не хочете до нас заговорити!
 Мамко мойі, голубочка моя!
 Хто нас буде голубити, таких маленьких?
 Мамко моя, правдочко моя!
 Ми вже від нікого не будем мати правди…
 Мамко, мамко, за нас то си люде наговорьи,
 Що сироти богато йідьи, а нічо не робйи!
 Сироти си богато наробйи, а від нікого правди не мают.
 Мамко моя, мамко, вам лиш тут жити, а ви собі такої хати смутнойі загадали:
 До цейі хаткі ні вітрец не завіє, ні сонечко не загріє.
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 Йк ви мете в ці хатці пробувати?
 Мамко, вам лиш би жити, а ви йдете в сиру землю гнити!..
Зап. Марія Гаморак від Марії Басалиги у с. Стецева в Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 

Івано-Франківської обл.) у 1889 р.
ІМФЕ, ф. 29-3, од. зб. 170, арк. 5 (арк. 6 — переписано іншою рукою цей самий текст).
Перша публікація: Народ, 1890, № 4. Подано під назвою «Заводи дівчини по мамі». Виправ-

лення: не знаю, як ви мете.
Передрук:
Свєнціцький, с. 82. Надруковано в рядок, № 156 у розділі «VІІІ. Сироти за матір’ю», без 

вказівки імені записувача й інформатора. Виправлення: наговорйї; їдьі, а нїчого не робйї; наробйї.

Записи Олени Кисілевської в Коломийському і Косівському пов.,
1904–1910 рр.

905. Голосіння за матір’ю
Ой мамко моя, мамко, зазулечко моя!
Нащо ви нас лишиєте?
Ой звідки ми си на вас подивимо:

Чи з гори високої, чи з долини глубокої?
Ой мамко мої, мамко,
Вже ваші слїди позаростают!

Зап. Олена Кисілевська від Марії Дутчак у с. Товмачик Коломийського пов. (нині Коломийський 
р-н Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 82. Надруковано в рядок, № 158 у розділі «VІІІ. Сироти 
за матір’ю».

906. Голосіння за матір’ю
 Мамко наші, мамко!
 Куди ви сї вібераєте,
 На кого ви вас лишиєте?
 Яку ми собі без вас раду дамо?
 Хто нам теперечки буде сорочечку прати?
 До якої ви хати вузкої йдете,
 Як ви там будете пробувати?
 До кого ми сї тепер притулимо, сироти бідні?
 Як ви сі на нас угнївали, що не хочете до нас заговорити?
 Встаньте та подивітсї до нас, хоть одно слово!
 Та порадьте нас, до якої ми сї маємо роботи брати.
Зап. Олена Кисілевська від Параски Свірнюк у с. Товмачик Коломийського пов. (нині Коломийсь-

кий р-н Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 80. Надруковано в рядок, № 149 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

907. Голосіння за батьком
 Ой таточку наш, таточку!
 Нащо ви нас лишаєте,
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 Що ми тепер почнемо без вас,
 Хто нас тепер на дорогу наведе?
 На кого ви своє ґосподарство лишиєте?
 Чом ви сє так угнївали на нас?
 Чим ми вас так образили, що ви до нас не заговорите?
 Чи ви прийдете ще колись до нас, відки вас сє придивити?
 Встаньте та придивітся на своє ґосподарство.
 Кому ми свою кривду скажемо,
 Що ми тепер подїємо самі меже чужими людьми?
Зап. Олена Кисілевська від Параски Свірнюк (24 роки) у с. Товмачик Коломийського пов. (нині 

Коломийський р-н Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 105. Надруковано в рядок, № 220 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

908. Голосіння за батьком
 Ой таточку мої милї,
 Нащо ви нас лишиєте?
 Ой де ми сї вас додивимо, де ми вас пізнаємо?
 Ой пораднику наш!
 Порадьте нас, що ми без вас будемо робити?
 Де ми ся, сирітки, подіємо?
 Нащо ви нас лишиєте?
Зап. Олена Кисілевська від Марії Дутчак-Мадурак (80 років) у с. Товмачик Коломийського пов. 

(нині Коломийський р-н Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 105. Надруковано в рядок, № 220 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

909. Голосіння за донькою
Марієчко моя, книгине моя!
Куди ти сї вібераєш?
Яке ж я тобі сумне весїлє справлєю,
Я ж то сї не сподївала сего!
Я сї тїшила, що я тебе віправлю весело,
А я тебе так сумно віправлєю.

Єй, то ж сї менї наробила,
Нїколи-с минї в роботї не відповіла.
Хто менї тепер буде поміч давати?
Чого ти сє так загонорувала,
Що не хочеш до мене заговорити?

Зап. Олена Кисілевська в с. Товмачик Коломийського пов. (нині Коломийський р-н Івано-
Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 45. Надруковано в рядок, № 37 у розділі «ІІІ. За дорос-
лою дочкою».

910. Голосіння за сином
Синку мій, синку, дитинко моя!
Де ти сї вибираєш без мами,
Хто там буде тебе доглядати без мене,
До якої ти студеної хати йдеш,

Яка тобі тверда колисочка зроблена.
Як ти сї живенько від мене вибираєш!
Я гадала, що я ся буду тобов тїшити,
А я сї так тобов засмутила.
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Зап. Олена Кисілевська від Параски Сквірнюк у с. Товмачик Коломийського пов. (нині Коло-
мийський р-н Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 50. Надруковано в рядок, № 57 у розділі «ІV. За малим 
сином».

911. Голосіння за сином
 Ой синку мій, синку!
 Куди ти сі вибираєш такий молоденький?
 Яке ж я тобі сумне весїля справлєю?
 Я си такого й ни сподївала.
 Який же з тебе кнєзь сумний!
 Чого ти сї так засумував?
 Ти ж то минї сї наробив!
 Хто ж то менї тепер полекшість дасть?
 Яков я тебе сумнов дорогов віправлєю?
 Встань та подивисі, як сї твої товариші посходили.
 Заговори до них хоть одно слово та подєкуй їм за своє товариство.
 Ти ж то менї нїколи згірдного слова не сказав.
 Я ж то на тебе надїю покладала.
 При кім я тепер свої кости зложу?
 Я ж гадала, що то ти мене будеш віправлєти, а не я тебе.
 Ой кнєзю мій, кнєзю, яку ти собі кнєгиню обібрав?
Зап. Олена Кисілевська від Параски Свірнюк у с. Товмачик Коломийського пов. (нині Коломийсь-

кий р-н Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 59. Надруковано в рядок, № 88 у розділі «V. За дорослим 

сином».

912. Голосіння за чоловіком
 Ґаздо мій, ґаздо!
 Куди ти сї вибираєш?
 На кого ти мене лишиєш,
 Що я буду з малими дїтьми сама робити,
 На кого ти своє ґосподарство лишиєш,
 Яку я собі тепер без тебе раду дам?
 Як я маю ґосподарство опровадити,
 Як я буду дрібні дїти годувати без тебе,
 Яку я їм раду тепер дам.
 Єй ґаздо мій, ґаздо,
 Встань та подивисї, як сї другі ґазди посходили, а ти мене лишиєш!
 Ой ти то мене нїколи не позбиткував, не поганьбив.
 Ґаздо мій, встань та скажи, до якої я сї маю роботи брати.

Мамко моя, мамко,
Нащо ви менї дитинку взєли 
   таку маленьку?

Чим же я сї тепер буду тїшити?
Хто тобі там буде сорочечку прати,
Хто голову розчеше?..
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 Яка твоя худоба сумна стоїт,
 Хто єї тепереньки буде обходити, доглєдати?
 З ким я вийду тепер на поле робити?
Зап. Олена Кисілевська в с. Товмачик Коломийського пов. (нині Коломийський р-н Івано-

Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 63–64. Надруковано в рядок, № 105 у розділі «VІ. Вдо-

виця за мужом».

913. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко моя рідненькая,
 Не лишийте нас самих, возьміт і нас д’ собі!
 Що ми без вас будемо робити,
 Хто нас погодує, хто нас порадит, хто поратує?
 Які ми си сирітки полишили!
 Хто нас потїшит?
 Ой возміт і нас з собов.
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 83. Надруковано в рядок, № 161 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

914. Голосіння за матір’ю
 Мамко моя рідна, куда ви си вирьижєєте,
 На кого ви свої сирітки лишєєте?
 Хто си нами пожурит,
 Хто си нами постарає?
 Мамко моя рідна, як ви там не змерзли?
 Ви казали, що вам студінь є,
 Ідїт, мамко, нагрійтеси,
 Так далеко ви сї вирєжєєте, в таку дорогу велику, смутну.
 Коли вас надїятися?
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівського р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 83. Надруковано в рядок, № 162 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

915. Голосіння за батьком
Ой дєдику мій, дєдику, куди ви йдете?
Яку ви собі доріжку вібрали.
Вже я вас ни буду нїколи видїти!

Що ми без вас будемо робити, 
   куди ми підемо?
Вже ми всї вигинемо без вас з голоду!
Возьміт же й нас д’ собі.

Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 105. Надруковано в рядок, № 223 у розділі «ІХ. Сироти 
за батьком».
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916. Голосіння за дитиною
 Дитино моя солодка, моя рідна!
 Як я ся з тобов не набула,
 Де я вже тебе буду видїти?
 Хто д’ минї прийде?
 Ой Господи, я си гадала, люди мают всєкі, а я вже нїкого не маю.
 Сестро моя рідна, потїш мою дитину там.
 Хто єї там нагодує, хто єї зачеше?
 Парасочко моя рідна, до кого я прийду, з ким заговору?
 ІІослужко моя добра, де я тебе вже стрічу?
 Вернися, Парасочко, верни.
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 34. Надруковано в рядок, № 3 у розділі «І. За дітьми ма-

лими».

917. Голосіння за донькою
Парасочко, люба кнєгинко, 
  файна книгине!
Єк ти си вирижиєш?
Ой люба виридо наша,
Та єк ми тебе вирижиєм.

Мамочко моя рідна,
Нащо ви нашу кнєгиню взєли,
Нащо ви такє мою донечку 
  молоденьку взєли,
Нащо ви дєдика осиротили?

Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 46. Надруковано в рядок, № 42 у розділі «ІІІ. За дорос-
лою дочкою».

918. Голосіння за сином
 …Якби я тебе, душко, склєла чи згійкала,
 То ти си на мене однако подивив.
 Ой чи на дворі віяло, чи мело,
 То ти все мене послухав, поратував…
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 51. Надруковано в рядок, № 58 у розділі «ІV. За малим 

сином».

919. Голосіння за сином

Ой кнєзю мій солодкий,
Єке ми тобі весїлє смутненьке робимо,
Єк менї тяжко, єк менї гірко!
Стараннику мій солодкий,
Хто тепер дєдикови встарає, принесе?

Хто здоровєчко защебе?..
Микитко мій, Микитко!
Який ти менї зарібний був,
Сине мій солодкий.
Микитко мій дорогий,
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Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 60. Надруковано віршем, № 90 у розділі «V. За дорослим 
сином».

920. Голосіння за чоловіком
 Васильку мій, Васильку!
 Нащо ти мене лишив, Васильку, з такими дїточками,
 Що я з ними буду робити?
 Встань та розкажи мені, що маю з ними робити.
 Єк минї гірко, єк минї банно, я би си вже хати не удержала.
 Хатки мої смутні, хатки!
 Не знаєте, люди добрі, єк минї тєжко, єк мині серце пукає,
 Єк минї банно!
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 65. Надруковано в рядок, № 109 у розділі «VІ. Вдовиця 

за мужом».

921. Голосіння за братом
 Брате мій солодкий, мій рідний!
 Єк я си тобов тїшила, єк гонорила!
 Єк я си на тебе подивила, то минї вже було легше.
 Вже ми си не будем видїти.
 Ти пішов в далеку дорогу, де я вже тебе найду?
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 121. Надруковано в рядок, № 271 у розділі «ХІ. За 

братом».

922. Голосіння за бабою
 Бабочко моя рідная!
 Встаньте, бабко, встаньте та заговоріт до мене.
 Куди ви, бабко, пішли?
 Встаньте та скажіт менї, що мої дїточки там дїют.
 Як вони ся там без мене обходє.
Зап. Олена Кисілевська в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 124. Надруковано в рядок, № 281 у розділі «ХІІ. За 

бабою».

Вже я тебе не буду видїти.
Єк ти менї дївки віражати поміг.
Ти й трету пай того лудїнє не зносив,

Що ти поміг єго встарати!
Ой, кнєзю мій солодкий,
Єке я тобі весїлє смутне зробила.
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Записи О. Маркова з Косівського пов., 1904–1910 рр.
923. Голосіння за сином
  Ей дїти мої!
  Куди ви си від мене вібераєте?
  Eй дїти мої, дїти!
  Возьміт мене из собов!
 (Коли лагодять деревце, як на весїлє)
  Ей дїти мої недружені,
  Яке ваше весїлєчко засмучене!
  Eй дїти мої недотїшені,
  Куда ви си від мене вібераєте?
  Eй дїти мої, дїти,
  Возміт мене из собов, я вас там дотїшу.
  Eй дїти мої, я вже вас нїколи видїти не буду.
  Ей дїти мої, ви вже до мене нїколи в гостї не прийдете.
  Синку мій, дитинко моя,
  Якої хатки ти собі загадала:
  Новенької, маленької, без дверец і віконец,
  Щоби сонце не загріло і вітер ве завіяв!
  Коли ти до мене, синку, в гостї прийдеш?
  Де я тебе перенайду:
  Чи в траві, чи на росици, чи в городци на зїлєчку?
  Пастуху ти мій великий,
  Приголуб там мої діточки маленькі.
  Мамко моя, мамко!
Зап. студент О. Марков в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 51. Надруковано в рядок, № 59 у розділі «ІV. За малим сином».

924. Голосіння за чоловіком
Господарю ти мій великий,
Стараннику мій!
Хто си мнов пожурит,
Хто си мнов постарає,
Хто мої сирітки погодує?
На кого ти мене лишив,
На якій дорозї тепер стою?
Порадь мене, що я маю тепер робити?
Розлуко моя велика,
Розлуко моя смутна,

Паро моя розпарована!
Що я буду тепер робити?
Ци ти не мав на чім жити,
Верьєдо моя смутна, верьєдо моя тєжка!
Якої ти хатки собі загадав,
Ци ти не мав у чім жити?
Маленької, новенької,
Без дверец і віконец.
Щоби сонце не загріло і вітер не завіяв,
Без лавичок, без поличок.

Зап. студент О. Марков в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 65. Надруковано віршем, № 110 у розділі «VІ. Вдовиця 
за мужом».
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Записи Л. Якібюка з Косівського пов., 1904–1910 рр.

925. Голосіння за батьком
 Мій ґьидику! Яких ти нас лишиєш сиріт бідних!
 Ій ґьидику, озми нас из собой.
Зап. різьбар Л. Якібюк в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 105. Надруковано в рядок, № 222 у розділі «ІХ. Сироти за 

батьком». Дєдьо — батько (Прим. І. Свєнціцького).

926. Голосіння за нареченою
 Ій зозулько моя, єк ти мене диржала файно!
 Ій Анночко, с котров я мав си жинити.
 Ій охото моя солотка,
 Охото моя люба…
Зап. різьбар Л. Якібюк в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 129. Надруковано в рядок, № 298 у розділі «ХХ. Парубок 

за дівчиною».

927. Голосіння за нареченим
 Ій книзю мій, книзю!
 За кого я тепер віддамси?
 Ій єк ти мене полюбив, що я буду робити?
 Ій минї прийдеси черес тебе згубитиси!
 Ій озми мене ит собі у домовину.
 Ій любо моя, любо!..
Зап. різьбар Л. Якібюк в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 129. Надруковано в рядок, № 299 у розділі «ХХІ. Дівчина 

за парубком».

928. Голосіння за чоловіком
Ій доле моя, доле, єк ти мене лишиєш?
Ій прикілю (приятелю) мій,
Шо я буду без тебе робити?
Ій встань, встань та порадь мене.

Ій нуждо моя гірка!
Як я буду тепер жити без тебе.
Єой, єой, ґвавту!
Розвеселїт мене, люде!

Зап. різьбар Л. Якібюк в с. Річка Косівського повіту (нині Косівський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 65. Надруковано в рядок, № 108 у розділі «VІ. Вдовиця 
за мужом».
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Записи Осипа Михалецького зі Снятинського пов., 1904–1910 рр.
929. Голосіння за матір’ю

Ненькьо моя, ненькьо!
На кого ви мене покидаєте таку 
   молоденькьу,
Хто мене буде дозирати,
Хто мене буде убирати,
Хто мене буде жьилувати?
Ненькьо моя, ненькьо! (2 рази).

Варіант:
Ненькьо моя, ненькьо!
Хто мене пожьилує,

Хто на мене постарає,
Хто менї сорочку зшиє,
Хто віпере й полатає?
Хто нас буде годувати,
Хто на нас буде старати?
Ненькьо моя, ненькьо!
Куда ви си від нас вібираєте 
  в дилеку дорогу,
Там то нї сонечко не загріє; 
  анї вітрец не повіє.
Ненькьо моя, ненькьо!

Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 
Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 81–82. Надруковано віршем, № 154 у розділі «VІІІ. Си-
роти за матір’ю». О. Михалецький подав таку інформацію про голосильну традицію в с. Тростянець: 
«Голосити є не тілько звичаєм, але і душевним обов’язком, бо хто б не голосив, тому сором, “шьо 
навіть по смерти не ўміє покійного ўшінувати” /…/

Був давнійше звичай наймати плачок, котрим платили в натураліях, пр., одежиною, мукою, 
крупами, фасолею і т. д. Найчастіше платили давнійшими часами вовною і пшоном /…/ У Тростян-
ци була давнійше знана плачка Олена Лукєнюк, її звали Гнатихою. /…/

Відповідно до понять тростянчан, більше подобається голосінє довге, як голосне, бо довгим 
голосіням може плачка “розжілобити нарід”. Думають: “Як доўши плачут, то небіжчик буде корот-
ший чьис на тім свікі терпіти, а то й так послідна прислуга ґля небіжчика”. Инші знов кажуть: “Як 
щири плачут рідні, то й чуже заплаче, котре сумлінне”. По похороні перестають плакати, а самі 
учасники заспокоюють жалібника словами: “Не завертай плач до дому”» (Свєнціцький, с. 25).

930. Голосіння за матір’ю
 Ненькьо моя, ненькьо!
 На кого ви мене таку молоденькьу лишєїте,
 Хто до мене прийде мине розвеселити,
 Хто прийде мине порадити,
 До кого я ў гостї піду —
 До кого мої дїти підут?
 Хто їх по голоўці погладит,
 Хто мене згадає, хто мене порадит,
 Хто ў гостї запросит?
 Ненькьо моя, ненькьо!
Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 

Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 82. Надруковано віршем, № 155 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».
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931. Голосіння за донькою
Донечкьо, моя донечкьо!
На кого ти мене стару лишєїш?
Я то гадала, шьо я тебе буду видїти ў віночку,
А я тебе на лавици положила.
Донечкьо, моя донечкьо!
Ти то менї віку скоротила.

Доленькьо моя, шьистє ти моє,
  ласківочко моя!
Хто менї поможе.
Я гадала, шьо я буду мати полекшу,
А я, адї, шьо маю.
Донечкьо моя, донечкьо!

Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 
Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 46. Надруковано віршем, № 39 у розділі «ІІІ. За дорос-
лою дочкою».

932. Голосіння за донькою
Донечкьо моя дорога,
Дитинко моя пишна,
Робітнице моя чьимна!
Відкіля я буду тебе візирати?
Єк ти тут меш пребувати?
Там тобі сонечко не загріє,
Вітрец не повіє, донечко моя, донечкьо!
Хто менї буде сорочки шити,
Хто менї буде прати,

Хто менї буде тачьити,
Хто менї буде ў хатї білити?
Донечкьо моя, вірнице моя!
Ти то менї ў листок вігривала,
Ти то менї красно співала,
А тепер-єс менї жілю наробила!
Ти то менї серце уразила,
Ти то сестрички засмутила,
Донечкьо моя, донечкьо!

Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 
Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 46. Надруковано віршем, № 40 у розділі «ІІІ. За дорос-
лою дочкою».

933. Голосіння за чоловіком
Івани мій, Івани!
Хто ме дїти убирати,
Хто ме їх годувати,
Хто за ними надзирати,
Хто буде їх годувати,
Хто буде їх збиткувати?
Івани мій, Івани!
Синки мої, синки,
Хто вам буде купувати ўбранє’?
Вже вас дєдик покидає,
Вже си вас не запитає,
Ци є, дїти, кожушина,
Ци є, дїти, сердачина,
Ци є дрива, ци є хлїбец,
Ци горєчий обідец.
Івани мій, Івани!
Ци хата у вас затоплена,

Ци постїль у вас застелена,
Ци є, дїти, у вас фасулї,
Ци маєти барабулї,
Ци є цего, ци є того,
Ци є хлїба до нового.
Гий, дїти мої, дїти,
Гий, дїти мої рідні!
Гий, Івани мій, Івани!
Хто мої дїти подружит?
Ти шьи дїти не дружиў,
А вже си ў яму положиў.
Чіму ти шьи не пожиў,
Аби-с буў дїти подружиў.
На кого ти мене таку молоду лишиў,
Нашьо такі дрібні дїточки полишиў?
Івани мій, Івани!
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	 Варіант:
  Ґосподарю мій, ґосподарю!
  На кого ти дрібні дїти лишиў,
  Єк ўни без дєдика будут пребувати,
  Відків ўни будут свого дєдика візирати,
  Єк я сама буду ґаздувати,
  Єк я сама буду дїтий убирати?
  Ґосподарю мій, ґосподарю!
Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 

Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 64–65. Надруковано віршем, № 106 у розділі «VІ. Вдо-

виця за мужом».

934. Голосіння за братом
 Братчіку дорогий, братчіку мій любий!
 Нашьо ти нас покинуў, на кого ти нас лишиў.
 Хто дєдиви поможе, хто дєдю потїшит, братчіку мій, братчіку!
 Я, братчіку, думала, шьо ти будеш жити,
 Шьо єк я си віддам, то твоя жінка мене заступи у хатї.
 Я гадала, шьо ти меш си жинити, а я тобі ў світиўки піду,
 А ти не так си ожениў, нe так си одружиў.
 Тай нас навіки лишиў, братчіку мій, братчіку!
Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 

Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 120–121. Надруковано віршем, № 270 у розділі «ХІ. За 

братом».

935. Пародійне голосіння
Руно моє, руно,
Дала-с ми тя задурно:

Анї руна, анї пшона,
Плакти мусю сама.

Зап. учитель Осип Михалецький в с. Тростянець Снятинського пов. (нині Снятинський р-н 
Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 25. Надруковано віршем у контексті опису голосильної 
традиції.

Запис Дмитра Калитчука зі Снятинського пов., 1910 р.

936. Пародійне голосіння за чоловіком
Однї жінцї умер чоловік, а звичай буў, шьо мусит си голосити; єк сама ни уміє, то 

мусит наймити, аби друга голосила. Тай наймила она другу бідну жінку за миску круп 
голосити. Отже, прийшло до того, шьо має она голосити, та баба, але забула, єк тому 
нибошікови мнє, забула си запитати. Але она голосит:
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  Ой за миску, любко, круп,
  А ни знаю, єк си звут.
А та іде, єго рідна жінка за домовиноў і відповідаї, такі голосит:
  Федір, люпко, Федір!
Тота голосит далї, а жінка такі собі потягає:
  Ой ни несїт го блиско плота,
  Бо ік війме кіў тай буди мене бити.
Зап. дяк Дмитро Калитчук у с. Карлів Снятинського пов. (нині с. Прутівка Снятинського р-ну 

Івано-Франківської обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 334. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду.

Записи Володимири Хромовської зі Снятинського пов., 1910 р.

937. Голосіння за чоловіком
Ой Івасику-ґосподарю!
Ґосподарику мій, ґосподарю…
На кого ж ти мине лишєїш,
С ким жи я си типерь порадю,
С ким жи я типерь буду ґаздувати?
Дїти ж мої, дїти, шо з вами типерь робити?
Ой ўстань, ґосподарю’, ўстань
І дїточкам своїм пораду дай.
Ой ўстань, ґосподарю, ўстань,
До свої колешеньтї заглянь.
Там твоя худібка ни гудувана,
Там твоя гудівля порокиздувана.
Ґосподарю мій, ґосподарю,
Чому ти до мене ни заговориш?
Чому ти мине ни порадиш?
Ґосподарю, ґосподарю,
Чого ж ти си так твердо закориў,
Шьо ти шє від учєра до нас ни говориў.
Ой ўстань, ґаздику, ўстань та 
  на свої дїти поглянь.
Ой ўстань, ґаздику, ўстань та 
 на своє обістєчко поглянь.

Які ж бо до теби гостї си з’їжджєют,
Єк жи они на твої дїтоньки сумно 
   си ззирают.
Чому ж ти до них ни хоч заговорити,
Чому ж ти ни хоч їх погостити?
Ґосподарю мій, ґосподарю,
Я ж си цего шє ни сподївала,
Аби я тибе у таку дилеку 
  дорогу виріжєла.
Ий ґосподарю, ґосподарю,
Коли ж я тебе си маю надїяти,
Коли ж ти будеш до мени у гостї 
  повертати,
Свої дїти відвідувати?
Відки ж я маю тебе визирати:
Ци з-за гори високої, ци 
  з долини глїбокої,
Ци ў кирници на водиди,
Ци ў садочку на листочку,
Ци на Різдво з колєдниками,
Ци на Великдень з писаночками?

Зап. Володимира Хромовська, учителька, у с. Карлів Снятинського пов. (нині с. Прутівка Сня-
тинського р-ну Івано-Франківської обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 334–335. Надруковано віршем після опису похоронного об-
ряду, разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Голосіння», № 300, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Ґаздиня-ўдова».

Про голосильну традицію подано таку інформацію: «За маленьтьоў дитиноў ни вільно пла-
кати, бо она шіслива у Бога, то ангилик»; «Ни плач за дитиноў, бо слозами утопиш»; подано історію 
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про найману «за миску круп» голосильницю, яка закінчується фразою «Ой ни несїть го блиско пло-
та, бо ік війме кіў тай буди мене бити» (пор. із № 871); «Хто собі сам житє відбире, то за ним плакати 
ни вільно, бо він того ни варт»; «Голосить (плачучи приповідає) зараз по сім «єк замкне очі» (умре), 
як миють і убирають тіло, як кладуть у домовину, по дорозі до церкви і на цвинтар та над могилою» 
(Гнатюк, с. 334).

938. Голосіння за матір’ю

Неньтьо моя, неньтьо!
На кого ж ви мене лишяєти,
Кого ж я си типерь буду радити,
До котрої ж я си типерь стїни буду тулєти,
У котре си минї типер віконце дивити?
Ий неньтьо моя, неньтьо,
Яка типерь буде наша хатка сумненьтя,
Хто ж буде типерь у нї пробувати,
Хто ж буди ў нї порядок давати?

Хто ж минї типерь головоньтю змиї,
Хто ж минї типерь сорочічьку сшєї?
А мноў типерь сусіди згордїют,
А ў наші хатцї стїни счорнїют.
Молодицї, дївчятка мут си веселити,
А я буду, сирітка, плакати, тужити.
Чюжі дїўчатка будут си гарно ўбирати,
А я, бідна сирітка, буду лиш свої 
 рідної неньтї візирати.

Зап. Володимира Хромовська, учителька, у с. Карлів Снятинського пов. (нині с. Прутівка Сня-
тинського р-ну Івано-Франківської обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 335. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 
разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Голосіння», № 301, як продовження нумерації 
31-го тому ЕЗ, з підназвою «Донька-дівчина за мамою».

939. Голосіння за батьком

Ий дьидику-соколику,
На кого ж ви нас лишєєти?
Йи дьидику-порадонько нашьа,
Кого ж ми си типер будемо радити,
Хто ж нами си типерь буди грижіти,
Хто типерь буди си нами опікувати,
Хто ж нас буди заступати?
Дьидику наш, дьидику!
На кого ж ви нас лишьиєте?
Ўни ўже ни годни ходити,

А ми шє ни годни собі раду дати…
Ий дьидику наш, дьидику!
Чому ж ви до нас ни говорити,
Чому ви до нас ни промовити,
Чому ви нас нїчо ни порадити,
Чому ви нам нїчо ни розкажите?
Ой ўстаньти, дьидику, ўстаньти
І нам іку порадьньтю дайти,
Бо ми без вас нїчого ни варта…
 

  Як з церкви йдуть:
 Ой ґєдику (2), прошєйти си з сим домом Божим,
 Бо ўже ваші ніжки сюди не повернут.
 Ой скажіт-ко нам, ґєдку, куди ж ви йдети:
 Чи на обід, чи на храм, чи де ви ідети?..

Зап. Володимира Хромовська, учителька, у с. Карлів Снятинського пов. (нині с. Прутівка Сня-
тинського р-ну Івано-Франківської обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 336. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 
разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Голосіння», № 302, як продовження нумерації 
31-го тому ЕЗ, з підназвою «За татом».
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940. Голосіння за матір’ю
Куди ви си, неньтї, збираєте,
Та на кого ви нас, сироти, лишьаєти,
Чьо ви до нас, неньтї, ни говорити,
Чьо ви на нас си гнїваєти?
Неньтьо нашьа, неньтьо нашьа!
Порадоньтьо нашьа!
Неньтьо нашьа, порадоньтьо нашьа!
Заговоріт до нас, порадьти нас!
Ми си, неньтї, ни сподївали,
Шоби ми биз вас раду си давали…
Ой ти, смерти, ти злослива,
Чьос нас, смерти, ўсиротила,
Чьос нам неньтю рідну ўзєла?
Ой Божи, Божи, шьо ми типерь 
   будїм робити,
Ік биз неньтї рідной жити?
Неньтї нашьа, люба неньтї!
Скажіт, неньтї, відкі вас визирати:
Ци з-за го’ри високої,

Ци з долини глїбокої?
Коли ви до нас, неньтї, прийдети?
Коли вас си нам сподївати:
Ци на Різдво с колєдниками,
Ци на Великдень с писаночками?
Ой де си з вами здибаємо:
Ци у містї на дорозї,
Ци у церкві на підлозї?
Ци у полї на роботї,
Ци на цвинтари ў темнім гробі?
Ой де си з вами, неньтьо, здиблю,
Де си з вами наговорю?
Ой будут навеснї зазулї кувати,
А я буду свої неньтї ўсюди шукати.
Ой зазультьо сивеньтьа, 
  ти ўсюди лїтаєш,
Ци ти мої неньтї ў сьвітї ни видаєш?
Ой скажи ми, люпко, скажи ми, зазультьо,
Бо ми дужє сумно, бо ми дуже гіртьо.

Зап. Володимира Хромовська, учителька, у с. Карлів Снятинського пов. (нині с. Прутівка Сня-
тинського р-ну Івано-Франківської обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 336–337. Надруковано віршем після опису похоронного об-
ряду, разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Голосіння», № 303, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «За мамою».

941. Голосіння за братом
 Братчику (2), чому ни повертаєш (прим[іром]) до вуйка?
 Коли ти, братчику, повернеш?
 Чи ти си, братчиу, зарік, чи ти си загнїваў?
Зап. Володимира Хромовська, учителька, у с. Карлів Снятинського пов. (нині с. Прутівка Сня-

тинського р-ну Івано-Франківської обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 337. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 

разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Голосіння», № 304, як продовження нумерації 
31-го тому ЕЗ, з підназвою «За братом (дорогою)».

Записи Володимира Гнатюка з Криворівні, 1904–1910 рр.

942. Голосіння за матір’ю
 Мамко моя соло’тка, мамко моя рідне’нька.
 На ко’го ти нас лиши’ла,
 Хто нас, ма’мко, опче’ше,
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 Хто нас, ма’мко рідне’нька, погоду’єт?
 Бу’дем, ма’мко, ходи’ти по’піт плоти’,
 Ньіхто’ нам, ма’мко, йісти не даст,
 Ньіхто’ нас, ма’мко, не приголу’бит.
 Мут нас, ма’мко, би’ти, мут нас ізневажи’ти,
 Ньікому си не буде, мамко, за нас заступи’ти.
 Ми би бу’ли, ма’мко, у ту дорішку за вас пішли’,
 Ми би бу’ли, ма’мко, вам су дорі’шку заступи’ли.
 А ми тепер, ма’мко, іт ко’му си приве’рнемо?
 Нас мут, мамко, би’ти, нас мут, ма’мко, суди’ти.
 Нас мут, ма’мко, по’піт плоти’ котю’ги перебіга’ти.
 Ньіхто’ си за нас, ма’мко, не засту’пит.
 Мут, ма’мко, нас бити, мут нас зневажи’ти:
 Ми сирітки’ вічні, ми ма’мки не ма’йемо.
 Коби’ ми бу’ли, ма’мко, Бо’га ўпроси’ли,
 Шоби’ ми, ма’мко, сирітка’ми не ходи’ли.
 Нас, ма’мко, ньіколи постара’ти.
 Нас, ма’мко, льу’ди мут би’ти, чужі люди мут учити.
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 85. Надруковано в рядок, № 165 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

943. Голосіння за батьком
 Дєдику мій солодкий та любий, на кого ти нас відказав?
 Дєдику наш рідненький, хто нас постараєт?
 Нас, дєдику, тепер нїкому постарати.
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 105. Надруковано в рядок, № 224 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

944. Голосіння за сином
 Дитиночко моя люба, дитинко моя славна!
 Я гадала, дитиночко, що ви мене мете додержувати.
 Як я си вами, дитинко, тїшила!
 Хто мені, дитинко, водички внесет?
 Я си, синку, радувала, що менї якас полехка буде’т.
 Дитиночко моя люба, ангелику мій славний,
 Я гадала, сино’чку, що ти мене поховаєш.
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 51. Надруковано в рядок, № 60 у розділі «ІV. За малим 

сином».
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945. Голосіння за сином
 Ей сине мій, сине дорогий!
 Я, синку, гадала, що ти мене додержиш, а ти мене, синку, лишєєш.
 Косарику мій нерахований, закла’даночку мій пильний!
 Хто тепер менї закладет або травичку скосит?
Зап.В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської обл.) 

у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 51. Надруковано в рядок, № 61 у розділі «ІV. За малим 

сином».

946. Голосіння за донькою
 Донечко моя солодка, донечко моя люба!
 Я гадала, донечко, що я тебе віддам,
 А ти така молоденька у глинку йдеш!
 Синку мій, донечко, хто тобі тамки водиці даст?
 Мамко моя рідненька, приголуб мою донечку,
 Бо моя донечка там саменька будет.
 Мамко моя солодка, донечко моя люба.
 Кобис, мамко, була чемна мою донечку приголубити,
 Бо моя донечка на тім світку’ саменька будет.
 Я гадала, донечко, що я з тобов додержу.
 Я хоть, донечко, скляла, хоть сми тє ударила,
 То ви менї, донечко, не відрекли.
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 38. Надруковано в рядок, № 17 у розділі «ІІ. За малою 

дочкою».

947. Голосіння за сестрою
 Йий сестри’чко мойа рі’дна, ми си дві розлу’чили.
 Сме’ртечко неўмові’рна,
 Шчо ти ў льіску’ не заблуди’ла, шчо ти мене с сестри’чкоў 
       рі’дноў розлучи’ла.
 Коби’ йа зна’ла, сестри’чко, йака’ ў те’бе до’лечка йе,
 Йа’ би ту, сестри’чко, до’лечку попроси’ла,
 Абе’-с таки’, сестри’чко, бу’ла веселе’нька, йек йес була тут.
 Йека’ ти, сестри’чко, була тут веселе’нька, а йека’ йес там смутна.
 Йик до ме’не, сестри’чко, не хоч говори’ти.
 Ми би, сестри’чко, там ньіко’ли си не ва’дили [не сварили — І. К-Ф.].
 Йек ми си, сестри’чко, на’видьіли, а ми си розлучи’ли.
 Ми си, сестри’чко-льу’пко, ви’дьіти не мемо.
 Де я вас, сестри’чко, перейму:
 Чи ў садо’чку на листо’чку, чи на зелене’нькій трави’ци?
 Озми мене’, сестри’чко, т’ со’бі, не лиший мене’ саме’ньку.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



577

Гуцульсько-подільська голосильна традиція

Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 118. Надруковано в рядок, № 258 у розділі «Х. За 
сестрою».

948. Голосіння за братом
 Братчику мій славний, куда ти си вибираєш?
 Де я тебе, братчику, переслїжу,
 Та з сеї доріжки, такої великої?
 Нас, братчику, було двоє, тай ми си розлучили.
 Мене, братчику, мет мій ґосподарик бити,
 А ви би си, братчику, за мене заступили!
 Єк би-сте, братчику, були такі чемні,
 Аби ви си за мнов не забарили.
 Ми би, братчику, єк тут сими си на’видїли,
 Так би, братчику, на тім світку.
 Братчику мій рідненький, братчіку мій славний.
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 121. Надруковано в рядок, № 273 у розділі «ХІ. За 

братом».

949. Голосіння за бабою
 Ба’бочко моя соло’тка, ба’бко мойа’ льубе’нька.
 Не рас ти нас, ба’бко, сироток погодува’ла.
 Ти не раз, ба’бочко, сама була’ голодненька, а нам, ба’пко, дала’.
 Коби ми, ба’бко, знали, де ви будете’, ми би, бапко, д вам ішли,
 Коби ми знали, бапко’, де ваш буде’ гробо’к —
 Ми би, бабочко, йшли кождої дни’нки,
 Ми би, ба’пко, йшли, ми би там молитви говори’ли.
 Ба’пко наша мальо’вана, де ми вас пересльідимо?
 Мут зазульки’ кува’ти, ми буде’м пома’гати:
 «Чи ви, зазульки’-люпки, не ви’дьіли на’шойі бапки?»
 Ба’пко наша льу’ба, ў йаку’ ти вели’ку дорішку йдеш,
 Не будем си, бапко, ми ўже с сейі дорі’шки вас надьі’йати.
 Ви, ба’бочко-льубко, подье’куйте сусьітка’м, шчо вас ба’пко не лиши’ли,
 Шчо вас, бапко, дозира’ли.
 Ви, ба’бочко, йдете уже с сего задвіричка,
 Уже ми вас, ба*пко’, видьіти не мемо’.
 Йекойі ви, бапко, собі ха’тки загада’ли: без віконе’ц, без двере’ц;
 Би ў ту ха’тку, бапко’, ві’трик на війеў,
 Аби’ ў ту, бапко’, хатку со’нечко не грі’ло,
 Аби ў ту, ба’пко, хатку до’щик не йшоў.

* Тут наголос закреслено.
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Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1904–1910 рр.

ІМФЕ, ф. 28-4, од. зб. 538, арк. 1 зв. 
Перша публікація: Свєнціцький, с. 124. Надруковано в рядок, № 282 у розділі «ХІІ. За ба-

бою». Надруковано з меншою кількістю наголосів, без ў (замінено на в), проставлено інші розділові 
знаки. Виправлення у словах: нераз (2-ий рядок), пішли (4-ий рядок), зазульки’-любки, сусїдка’м, 
якої (17-ий рядок), віяв.

950. Голосіння за тіткою
 Тетко моя рідненька, тетко моя славна!
 На кого ви, теточко, сесе задвірєчко лишєєте?
 Єкої ви собі, тетко, хати зажєдали?
 Ви, тетко, у своїй старенькій хатцї не могли бути,
 Ви, тетко, новенької зажадали:
 Без віконець, без дверець,
 Щоби вам, тетко, сонечко не гріло,
 Щоби в ню, тетко, дощик не йшов,
 Аби в ню, тетко, нїхто не входив.
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 125. Надруковано в рядок, № 287 у розділі «ХІV. За тетою».

951. Голосіння за дядьком
 Вуєчку наш солоденький, вуєчку наш любий!
 Єкі ви на нас, вуєчку, чемні були’.
 Чому’ ви, вуєчку, не кажете, шо вас дужше болит,
 Чому ви, вуєчку, свою ґаздиньку лишєєте?
 Коби Біг дав, вуєчку, аби си вдовичка не лишила.
 На ко’го ви су ґаздиньку оставлєєте?
Зап. В. Гнатюк в с. Криворівня Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 126. Надруковано в рядок, № 289 у розділі «ХV. За вуйком».

Записи Петра Шекерика-Доникова 
в с. Голови Косівського пов., 1904–1910 рр.

952. Голосіння за сином
 Синку мий золотий, любий та годний!
 Єкий ти гарний вирис, а тепер ти си згонорив!
 Ти вже мнов ни питаєш, ти все то забуваєш:
 Єк я с тобов ночі ни спала, єк я тебе гирько гудувала,
 Я тебе по руках носила, вид лиха тє сокотила.
 Я тебе зашібала, рано до роботи ни корнєла,
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 Я на тебе уважєла, роботами тє ни втерала.
 Я гадала, шо ти мене додержиш,
 Шо ти мої старі кости похорониш!
 Я гадала, шо ти минї в лежи,
 В моєй старости та у принежди,
 Шо ти меш мене годувати,
 Постїль меш пидстелювати.
 Та то все забуваєш,
 В сиру земницу втїкаєш.
 Єку ти ми муку завдаєш,
 Єк ти моє сердечко роздираєш!
 І гадала тебе до вінчєня вберати,
 Віночок на голову покласти.
 Я си нїколи цего ни надївала, чього я си диждала.
 Я все гадала, шо мнє поховає ридна дитина.
 Я тебе одного мала,
 А тепер тобі навхрест ручки зложила!
 Єкий ти молодий та сирий, 
 Єк той бук зелененький!
 То лишєєш ґєдика, мамку,
 Та йдеш гнити в сиру земню.
 А я така стара шкібля баба,
 Шо світ собов опудала,
 Я мушу на світї жити,
 А ти йдеш в земницу гнити.
Зап. Петро Шекерик-Доників у с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-

Франківської обл.) у 1911 р.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 51–52. Надруковано в рядок, № 62 у розділі «ІV. За малим 

сином». Про голосильну традицію на Косівщині подано інформацію у невеликій студії П. Шекери-
ка-Доникова «Приказованє по умерлим». «Приказуют за умерлим родина, сусіде й знакомі. Плачок 
у нас ни наймає ніхто, бо кожне приказує з жєлю». Розповідають історію, як жінка найняла плачку, 
щоб та оплакала її чоловіка. «Єк нима кому з домашних приказовати, то й ніхто ни приказує, або 
просє чужих, котрі приказуют з доброї волі, безплатно /…/ Хто вміє приказувати, то має гонир, бо 
єго всі фалє, але хто ни вміє, а чєсом си чіпне приказовати, то витак си в одно з такого посміват.

Голосіня зачинаютси стихами, а далі тєгнутси звиклов мовов. Хто вміє приказувати лиш сти-
хами, то дуже любє слухати.

Найліпше подобаютси голосіня тоти, хто має файний тонкий голос, довго викигає и ни так 
дуже голосно приказує, то тото приказуванє всім си вдає, тай люде говорє витак мижи собов: «Але 
приказували так файно, єк у лист випівали, аж си всі люде наплакали до слиз. Отам варт було по-
слухати приказуваня, аж серце пукало з жєлю».

Плачут тимунь, шоби виддати послідну прислугу, тай шоби Господь Бог гріхів простив, бо 
кажут, шо тоти слизи, то обмивают грішника гріхи.

За малов дитинков гріх плакати, бо вно ни має гріхів жєдних, а за маму, то лиш муси 
перелетіти три рази через вогонь душка за то, шо мама з ним мала муки. Витак иде до неба, бо то 
прото ангелик. А єк хто приказує за маленьков дитинков, то топи єго в слизах, бо з него нима шо 
змивати і за це має великий гріх тот, шо плачєт, бо вин своєми слизами завдає дитині муки.
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Голосити зачінают зараз, єк умре, єк хтос прийде свіжий у хату. Але найширше голосє, при-
казують на посіжіню. Там приграває в туту оден у флоєрку, а плачки заводє, шо аж серце пукає, слу-
хаючи. Тай приказують по дорозі до гробу, але вже найдужше приказуют над грбом, єк вже поховают 
нибошіка, то витак ніколи вже бирше за ним ни приказуют на жєдних поминках /…/

Є в нас таки насмішливі приказуваня, але їх при мерци си ни заводи, хіба де отак на збитки мижи 
собов самі живі мижи живими один одним докучєют тай на збитки заводє» (Свєнціцький, с. 26–28).

953. Голосіння за чоловіком
Ґаздику мий любий,
Соколику дорогий!
Де ми си будем видїти,
Де ми будим говорити?
Ци в саду’ на листочку,
Ци в містї на риночку?
Хто мнє ме вберати,
Хто мет ци за мнє вступати?
Будут мене обкрадати,
Будут сироточки зниважєти!
Чєму д’ минї ни заговориш,
На кого ти мнє лишєєш?
Приятелю дорогий, ґаздику великий!
Икі ти краснї хаточки лишєєш,
Ти си на нї й ни дивиш!
Єк ти тяжко кривав,
Мозолними руками маєток збивав.
Ти ни гайнував, ни бурлакував,

Єкі ти маєтки великі призбирав.
А тепер ти то все лишєєш,
Тим усим ти вже гордиш!
Єкий ти ничємний став,
В єку далеку дорогу ти си вибрав!
Єку тобі хаточку малу зробили,
Єк тобі єї виписали!
Єка та хатинка сумна та мала,
Єка ж уна тїсна, ни слобидна.
В єку тє ємку покладут,
Сиров земницев примечют,
Там ти сонечко ни загріє,
Вітер ти там ни завіє,
Маржинка ти там ни заричи,
Нїхто до тє ни заговори.
Ти там будеш самий лежати,
Нїхто не прийде тє знати, і т. д.

 
Зап. Петро Шекерик-Доників у с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-

Франківської обл.) у 1911 р.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 67–68. Надруковано віршем, № 112 у розділі «VІ. Вдо-

виця за мужом».

954. Голосіння за матір’ю
Ий ненечко моя!
На кого ти мене лишила?
Де я свою неньку найду,
Хиба уже на тім сьвітї.
Ци у садочку на листочку,
Ци у горідчику на зїлєчку?
Йик бих тє си, ненько, надївала,
Слїди бих ти продувала,
Відки бих си тє сподївала,
Стільчик бих ти під ноги дала.
Стільчик бих ти дала,
Їсти бих ти прибрала,
Дверцї бих ти отворила,

Стіл бих ти застелила!
Ненько моя найкрейдована,
Ненько моя намальована!
Сусїди си посходили, а ти уже ни говориш.
Ой устнь та заговори.
Невісточки си посходили,
Братчики си посходили, а ти 
  уже ни говориш.
А ти ни була така, шоби-с з ними 
  ни говорила!
На кого ти дєдика лишила,
Хто єму сорочку даст?
Хто тебе пожалує?
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Зап. Петро Шекерик-Доників від голосильниці Параски Шекерик, що її кличуть голосити, у 
с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської обл.) у 1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 83–84. Надруковано віршем, № 163 у розділі «VІІІ. Си-
роти за матір’ю».

Передрук:
Плісецький, с. 242–243.

955. Голосіння за матір’ю

Уже тебе, ненько, суди ни буде бірше видко,
Доріжки заростут.
С ким я си знайду,
С ким тепер заговорю?

Де буду тє переймати,
Де буду тє видати?
Ти свою хатку засмутила,
Хто її розвеселит?

Ий мамочко-павочко,
Ти золота уточко!
Ти мене вигодувала,
А тепер ти си розсердила
Тай мене, сириточку, лишила.
Чюжа мама — то ни своя ридненька,

Ме бити, зниважати,
Ме дєдикови наговорювати,
Метци мнов обслугувати,
Уваги на мня ни ме мати.
Буду си слизочьками рано 
  и вечир вмивати.

Зап. Петро Шекерик-Доників від голосильниці Параски Шекерик, що її кличуть голосити, у 
с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-Франківської обл.) у 1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 84–85. Надруковано віршем, № 164 у розділі «VІІІ. Си-
роти за матір’ю».

956. Голосіння за ятрівкою
Ой Єленко, кумко,
Кумко моя люба!
На кого ти сирітки лишила?
Ой хто їх буде чісати,
Ой хто їх буде обзолювати,
Хто їх буде чісати так, йик рідна мати.
Ой хто їм білу сорочічку —
Так йик рідна мати!
Йик тепер мачуха ме чісати,
То ме їх за волоси сїпати,
Тепер они мут попід вугли слїзми 
   си умивати,
Слїзками си умивати,
Тай свої неньки визирати.
Дєдє хоч неньку приведе,
Але она ни рідна вже буде.

Нащо ти єго лишила,
З ким він буде всеньку робити?
Йик вийде з хати,
То ме си слїзоньками умивати,
А єк увійде у хату,
А там нема ґаздиньки!
А своя ґаздиня уміє ґаздувати 
  тай усему рєд давати.
А тепер де він піде,
А все там ґаздинї нима:
Ци увійде у хату, ци у клїть,
А вже нима ґаздинї!
Ой кумко Єленко пишна,
Ой Єленочка намальова,
Ой устань та заговори,
Та на свої дїточки си подиви.

Зап. Петро Шекерик-Доників у с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-
Франківської обл.) у 1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 126–127. Надруковано в рядок, № 291 у розділі «ХVІ. За 
ятрівкою (жінкою брата, швагра)».
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957. Голосіння за братом
Брачіку любий, срібний, солодкий!
Чім я тебе вразила, чім тє вгнївала,
Шо ти си зо мнов ни радиш,
Словечка ни заговориш.
Єк ми все добре жили,
Єк ми си вбийко любили,
А тепер нас розлучили,

Шоби ми си й ни видїли.
Ци я тобі сорочку ни прала,
Ци я тобі кучирики ни пидтинала,
Ци я тобі правду ни казала,
Ци я тебе шире нe любила?
А ти однако мене полишєєш,
Ти цим світком вже ни питаєш.

Зап. Петро Шекерик-Доників у с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-
Франківської обл.) у 1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 121. Надруковано віршем, № 272 у розділі «ХІ. За бра-
том».

958. Пародійне голосіння
Дали ми миску бобу, гугу,
Би я приказувала до гробу, гу-у.

Дали миску круп,
А я ни знаю, єк си звут.

А вдова з данцу учюла та й ни хотїла лишєти данец, але ни єло си їй було казати 
направо, єк їй чьоловікови имнє, зачєла нїби співати до данцу, лускаючі в долони:

— Тодир, любко, Тодир, любко, уга сїда ріда дана.
Зап. Петро Шекерик-Доників у с. Голови Косівського пов. (нині Верховинський р-н Івано-

Франківської обл.) у 1911 р.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 26. Надруковано віршем у контексті оповіді про те, як 

помер чоловік, а дружина не хотіла його оплакувати і найняла іншу, а сама пішла на весілля. 

Записи Петра Дудєка в с. Голови і с. Тюдев 
Косівського пов., 1904–1910 рр.
959. Голосіння за батьком

Ий дєдику мій!..
Дєдику мій срібний,
Дєдику мій любий,
Ой дєдику мій пишний,
Дєдику мій намальований!..
Йик ти нас засмутив,

Нам журоньку завдав!
Ой устань, заговори…
Нас смутних розвесели.
Ой шо ми будем робити?
Пішов ти від нас навіки.
Ой коли ми си вздримо?

Зап. Петро Дудєк, учитель, у с. Голови (нині Верховинський р-н Івано-Франківської обл.) у 1911 р.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 106. Надруковано віршем, № 225 у розділі «ІХ. Сиро-

ти за батьком». Про голосильну традицію на Гуцульщині подано інформацію у невеличкій студії 
«Про плачок на Гуцульщині»: «Є такі жінки, що ходять до сусідів голосити за помершими. Вони 
за се дістають харчове або яку річ по померлім. По-друге, така жінка має гонор, що гарно (файно) 
приказує. Голосять звичайно без порядку щодо змісту і гадок, те, що прийде на гадку з буденного 
життя. За малими дітьми голосять дуже рідко, хиба за одинаком (одиначкою). Голосять уже за ве-
ликим, 20 літ, що годен був робити (дівка, парубок). За ґаздою голосять лиш таким, що полишив 
спадки та що був добрий, помагав усім.
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За бідним не голосять, лише звичайно плаче хтось там зі своїх. За таким, що був злий і по-
гано жив, не голосять: бо не варт, кажуть» (записано від Параски Шекерик, голосильниці, «Що її 
кличуть чужі до себе, щоби голосила по небіжчику») (Свєнціцький, с. 25–26).

960. Голосіння за сином
Ой синку мій, нащо ти неньку лишив?
Ой синку мій, єк ти мене засмутив!
Ой устань, синку, устань
Та подивиси на неньку,
Хто буде неньцї співати,
Ой хто буде говорити,
Ой кого я буду гудувати,
Ой кого я буду уберати!
А я тобі лїків-зїля шукала,
А я тебе лїчила,
Ой синку мій дорогий!
Ой синку мій срібний!

Ой синку мій золотий!
Я гадала, шо меш ити до слюбу,
А ти йдеш до гробу!
Ци лїпше було тобі жити,
Ци молодому в сирій земли гнити?
Ой устань, синку, та си подиви,
Свою неньку розвесели.
Я гадала, шо ти меш у вінку,
А ти йдеш у ємку!
Ой Васильку мій дорогий,
Ой синку мій, Васильку!
Ойй, йой, йой...

Зап. Петро Дудєк, учитель, у с. Тюдів від Єлени Дудєк (нині Косівський р-н Івано-Франківської 
обл.) у 1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 52. Надруковано віршем, № 63 у розділі «ІV. За малим 
сином».

961. Голосіння за чоловіком
Ой Іванчику мій любий,
Ой Іванчику срібний,
На кого ти мене лишив?
Приятелю мій дорогий,
Іванчику мій намальований,
Йик ти мене засмутив,
Іванчику мій пишний,
Карочко моя велика,
Нуждочко моя страшна!
Коли ми си будем видїти,
Іванчику мій золотий!
Ти уже йдеш від нас навіки,
Коли ми си вздримо?
Нуждечко моя велика,
Шо я буду сама робити?
Коби ти був мене періж видпроважєв, 
  ни я тебе тепер…
Шо я тепер годна?
Иванчику мій срібний!
Устань-ко ти, розвесели мене, 
  таку смутненьку.

Ой господарю мій, нашо ти мене 
 лишив тай нас осиротив?
Шо ми будим робити,
Ой шо ми будим дїєти?
Ой господарю мій,
Хто буде минї робити,
Хто буде нас годувати…
Хто буде нас уберати?
Ой йик ти борзо умер,
Що ми будем дїєти тепер?
Нашо ти нас лишив…
Йик мало ти з нами жив!
З ким я си поражу,
З ким я буду ґаздувати…
З ким я буду жити!
Порадо моя люба,
Ой порадонько моя срібна,
Порадонько мальована…
Де ти тепер йдеш?..
Шо тобі так було, шо ти нас лишєєш…
Ти йдеш у ємку глїбоку…
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Де сонечко ни загріє,
Де сонечко ни загріє,
Нї вітрец ни завіє…
Відки ми будем тебе визирати:
Ци з ємки глїбокої,
Ци з-за гори високої…
Коли ти до нас прийдеш,
Йик ти сю глинку на собі видержиш?
Ой зазульки мут ковати,
Відки ми тебе будем си сподївати?
Йик я тебе лїчила,
До дохторів ходила,
А ти менї казав, шо ти меш умерати…
Головойко моя бідна…
Шо я буду тепер робити?
Ой порадонько моя люба…
Йик я тебе любила,
Йик я тебе голубила,
Йик ми файно жили…
Шо я буду робити з малими дїточками,

Хто їх буде гудувати,
Хто їх буде одївати…
Йик з них будут си збиткувати,
Хто буде їх боронити?
Йик прийду до церковцї, а там нима тебе,
Прийду до домоньку, а там нима тебе.
З ким я буду вечирати,
З ким я буду обідати…
Де ти меш пробувати,
Де ти меш си веселити…
Ци ти будеш в царстві жити,
Ци ти меш си мучити…
Ой коби я знала, то то бих си 
  тут ни смутила.
Ой шо я буду дїяти,
Ой шо я буду робити…
Иванку мій срібний,
Иванчику мій золотий,
Шо ти з мене зробив, шо мене 
  так засмутив.

Зап. Петро Дудєк в с. Тюдів від Єлени Дудєк (нині Косівський р-н Івано-Франківської обл.) у 
1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 66–67. Надруковано віршем, № 111 у розділі «VІ. Вдо-
виця за мужом».

Запис Михайла Кузьмака зі с. Жаб’є Косівського пов., 
1904–1910 рр.

962. Голосіння за матір’ю (живе виконання)
 Ой йий йий йий...
 Ой ма’мочко моя рідненька!
 Шо ж ти лишила мене молоденьку,
 Хто ж мине поради бідненьку?
 Ий мамочко моя срібненька...
 Ой йий, йий, йий, йий...
 Де ж я тибе повиджу, мамочко моя пишненька:
 Ци ў травици на росици, ци ў садочку на листочку?
 Мамочко моя рідна — розлуко моя вічна!
 Ий смертичко-невірочко!
 Йика-с невірненька!
 Коби-с була соколом пролетїла,
 Аби була-с за мойоў мамкоў ни повернула...
 Ой йий йий йий йий...
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 Йик би ви, мамко, до мене прийшли,
 Я би вам ворітця розклала,
 Я би вам дверцї отворила,
 Я би вам столик застилила.
 Мамочко моя срібна, мамочко моя рідна.
 Йи йий йий йий...
 На кого ж ти сирітки свої лишила,
 Хто ж їх обчісти, хто ж сорочечку злади,
 Хто ж їм їсточки зготови?
 Мамочко моя срібна, розлуко наша вічна!
 Йи йий йий йий…
 А йикої ти собі хатки сумної зажьидала:
 З одними дверцями, з одним віконцем!
 Шоби в ню соничко ни загріло, вітрик ни завійиў,
 Шоби ў ню ми ни увійшли...
 Мамочко моя рідна, мамочко моя срібна…
 А на кого ж ти, мамочко, дьидичка лишила...
 Ци на сирітки ототи дрібненькі,
 Ци на сусїдоньки далекі...
 Порадочко наша люба!
 Хто ж йиму сорочечку випере,
 Хто йиму шшийе, хто йиму їсточки звари, хто йиму постільцю застели?
 Мамко моя люба, мамко моя дорога!
 З ким він си поради,
 З ким він до церковцї піде?
 Вже йиму смутно, ўже йиму ни весело.
 Хоть няй буде тілько людий, йик листу на фої.
 Мамочко наша дорога, порадочко наша мила!
 Ой йий йий йий йий…
 Ми підем, мамко, межи люди,
 Ми будем си вас дивити,
 Нима такої мамки, нима такого станочку, йик ви, мамко.
 Мут люди весночку робити,
 Мут зазульки кувати, вас ни буде видати.
 Добрьиничко моя добренька,
 Рахманинко моя одненька.
 Коби я другу мамку мала,
 Я би собі жьилю такого ни заўдавала.
 Де ви, мамко, моя рідна, мете вечір ночувати.
 Ой у тій зимлици, що сьвітка’ ни видко!
 Коби ви минї, мамко, розказали, йик вам си там ночувало,
 Йик вам там замйико (мягко).
 Мамки’ мої шірозолотні…
 Ой йий йий йий йий…
 Коби ви нам, мамочко, сказали, йику би вам ми вирьидочку дали,
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 Аби ми вас ни скриўдили.
 Ма’мко моя срібна,
 Ви сво’йих ручок ни жьилували,
 Ви си нам напрадували,
 Мученице наша дорога,
 Ґаздине наша славна,
 Розлуко наша вічна!
 Устань-ко, мамочко, устань,
 Подивиси на сьвіток,
 Заговори з сусїдками.
 Ви ни були, мамко, такі, аби ви, мамко, так доўго гнїў вели,
 Аби ви так доўго нї з ким ни заговорили.
 Ой устань-ко, мамочко, устань,
 Подивиси на свої сирітки,
 Йикі вни засмучьині.
 Від кого вни порадочку мут мати,
 Хто їм буде кньи’зїв йиднати,
 Хто їм буде фантїчко старати.
 Мамочко моя срібна, мамочко моя рідна.
 Ой йий йий йий йий…
 Коби була ти, мамочко, хоч ще на одну дитиночку віночок поклала.
 Будут си люди над сирітками поругати та си ними журити,
 Шо вни голі, шо вни голодні.
 А вни си ни будут хати тримати.
 Аби ви вийшли хоч раз на рочок їх розвеселити, їм порадочку дати.
 Мамочки мої шірозолотні!
 Ти хотїла, би тото всьо було заскороджьине,
 Би тото всьо було засаджьине.
 Хто ж типер городи твої ме сапати,
 Хто садочку ме догльидати,
 Хто короўки твої здойи,
 Хто овечки твої догльине.
 Мамочко моя рідненька,
 Мамочко моя єднинька.
 Ой устань-ко, мамочко, устань, заговори до нас.
 Котру би ви душку обібрали,
 До кого би ви заговорили.
 Шо ви до мене ни хочете заговорити?
 Чім я вас огнївила, скажіт,
 Чім би я вас перепросила.
 Коби ви, мамочко, ни забарили за мною прийти, йик я бідую.
 Мамочко моя рідненька,
 Мамо моя срібна,
 Коби була смертечка мене борше взьила,
 Була би я вам доріжечку заступила.
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 Най би була я, дурнїйша, умирла,
 А ви, розумнїйші, си лишили.
 Добрьиничко моя добренька,
 Рахманинко моя одненька.
 Ой йий йий йий йий…
 Смертечко немилосердна,
 Смертечко погана,
 Шо ж ти ў нас мамочку взьила,
 Забери і нас, сиріток,
 Най ми си ту ни мучимо.
 Ой йий йий йий йий.
Цить уже, цить, буде того. Йика-с дурна, ти ни випросиш, она в Бога буде щас-

лива. Ой-ой-ой-ой…
Старі жінки говорьи межи собов: «Добра була небіжка, дай ї, Боже, царство небес-

не, всьому знала порьидок. Ийдиди, такої уже ни буде; йик умирала, то Федьо си питайи: 
“На кого мни лишьийиш?” А вна кае: “Та на кого би, на Бога та на людий”».

Зап. Михайло Кузьмак, учитель, від Параски Трепетюк у с. Жаб’є (нині смт Верховина, район-
ний центр Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.) 12 травня 1911 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 85–87. Надруковано в рядок, № 149 у розділі «VІІІ. Си-
роти за матір’ю».

963. Голосіння за донькою (живе виконання)
Иййиййий йи йи йий йий...
Катеринко’ моя дорога,
Кньигинечко моя пишненька,
Чого ти умерла,
Чого ти собі маленької хатки зажьидала?
Йий йий йий йий...
Катеринко’ моя одненька,
Кньигинечко моя пишненька!
Ци тут було тобі вузко, ци шо,
Шо ти си у таку маленьку хатку замкла!
Ийий йий йий йий йий...
Зазулечки мут кувати,
Я тебе буду визирати,
Тебе ни буде видати...
Шо ти си у таку хатку замкла,
Шоби в ню вітрець ни завіяв,
Сонечко ни загріло,
Шоби ў ню я ни загльидала!
Катеринко моя срібненька,
Зазулько моя пишненька,
Потіхо моя одненька!
Я тебе одну мала,
Я тобі старостіў йиднала,

Я тобі на весїльи фантїчко старала.
Катеринко моя срібна,
Розлуко моя вічна...
Шо ти собі таких весїль загадала
    сумне’ньких,
Шо ти собі таких старостіў прикликала
    пишненьких!..
Иййий йий йий йий йий.
Чуму ти хоть кілька рочок ни зачикала,
А така молоденька собі віночок поклала...
Потіхо моя одненька,
Зазулько моя пишненька,
Душко моя срібненька!..
Ти мені хатку веселила,
Ти мені подвірьичко украсила,
Ти свого братчика забавльила...
Хто ж мине типер розвесели,
Хто ж мине сумненьку потїши,
Хто ж дьидичка потїши?
Иййий йий йий йий йий!
Ти менї ўже послужила,
Ти менї ватерку наклала,
Ти минї водиці принесла,
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Ти менї дривець наносила...
Катеринко’ моя срібненька,
Катеринко’ моя однинька!..
Ти ўже минї ватерку ни накладеш,
Ти ўже минї водицї ни ўнисеш,
Ти ўже минї дривець ни принесеш,
Їсточки ни приставиш...
Иййий йий йий йий..
Тибе мут си товаришки догадувати,
За тобоў мут си ўчитїль допитувати,
Чуму межи дїточками Катерники 
   ни видати!..
Такої ўже пишненької,
Такої цїкавенької ни буде…
Так йис си борзо книжечки 
  научила читати,
Так йис борзо листочки ўміла списувати,
Катеринко, моя срібненька,
Потіхо моя одненька!..
Ой йий йий йий йий!
Ти така йшла до школи веселенька,
Єк до рідної мамки,
До рідного дьидичка...
Ти казала, шо учитїль чемний,
Шо учитїль ни бйе...
Катеринко моя срібна,
Катеринко моя дорога...
Я тої днини тобі казала,
Аби ти до школи ни йшла,
Аби ти си дома лишила...
А ти ни хотїла мине послухати.
Ти казала, шо учитїль ме сварити...
А я була учитїля ўпросила,
Шо тибе... нїжечка боліла...
Йй йий йий йий йпй...
Єк ти умирала, ти за ўчитїля згадувала,
Ти си питала, шо за тебе ўчитїль говорьи...
Ти си до школи просила...
Иййий йий йий йий!
Ой устанько, Катеринко, устань,
Подивиси, прийшли учитїль 
   за тебе знати,
Прийшли за тебе розпитати...
Подивиси єк їм за тобоў банно,
Шо ти си ўже ни засьмійиш,

Шо ти ни заговориш…
Я тибе одну мала,
Я тибе, єк зірочки, вигльидала.
Шо ти си, Катеринко, нагнївала,
Шо ни хочеш говорити…
Ци ти си свойов комороў згонорила…
Коби ти минї вид твої комори 
  ключики віддала,
Я би в твою комору шоднини 
  загльидала…
Катеринко’ моя срібненька,
Катеринко’ моя пишненька!
Иййи йий йий йий!
Шо ж ти менї такого жьилю заўдала…
Я си на світку ни сподївала,
Шоби я тобі так борзо 
  вирьидочку дала,
Шо ти си у таку сумну доріжечку 
  забрала…
Коби я знала, коли ти віттиў си вернеш,
Я би тобі ворітця розклала,
Дверцї свої утворила,
Дверцї бих ти утворила, їсточки 
  зварила…
Катеринко моя срібненька,
Кньигине моя пишненька,
Потїхо моя однинька!
Ой йий йий йий йий…
Я ўже тибе ни вздру, аби куда ходила.
Нї ў садочку на листочку,
Нї у травици на росици,
Нї на кождім поступочку.
Люцькі дїти будут си до школи збирати,
Я си буду свої Катиринки здогадувати,
Я си буду дрібними слїзками 
  заливати…
Ти ўже д минї ни прийдеш,
Ти ўже ґрийцарик на жошит 
  ни запросиш.
Коби ти віттиў до мене дрібне 
  листєчко слала,
Аби дьидик і мамка за тебе знала…
Ой устань, Катеринко, устань,
Подивиси, єкий дьидик ходи 
  зажурений,
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Єкий він засмучьиний…
Хто ж нас типер потїши,
Хто ж нам хатку розвесели?
Ой смертечко нивірочко,
Ой смертечко погана!
Нашо ти ў мене Катеринку взьила?
Чуму я тибе ни ўблагала,
Шоби ти мине борше взьила,
Шоби я свою Катеринку таку ни видїла!
Оййий йий йий йий…
Катеринко моя срібненька,
Кньигине моя пишненька,
Зазулько моя дорогенька...

Ой устань-ко, Китеринко, устань,
Заговори хоч одно словечко!
Ти така ни була,
Шоби ти так довго ни говорила...
Чим я тибе нагнївала,
Шо ти ни хочеш заговорити?
Чим би я тебе перепросила?
Катеринко моя дорога,
Розлуко моя вічна...
Ой смертичко нимилосерна,
Ой смертичко погана!
Чуму ти тика ниўважна?
Ий йий йий йий йий...

Люди вспокоюють голосїльницю:
— Цить уже, Йивдо, цить, буде ўже того, шьи можеш з жілю розболїтиси, триба 

було Богу — то собі ўзьиў.
— То шьи дитино, нивинне, она ўже дес даўно з агнїлами си бави.
— Добро, шо малим умерло, ни буде бідувати на сїм світї.
— Та бо говори, йиї жьиль: ши рік-два тай уже мала послугу, до чого шьи одну мала 

і тої си позбула.
— То було найпишнїйше межи ўсьими дїтьми, а таке біленьке, єк панцьке.
— Небіжка, дай ї Боже царство, хоць она й так шаслива, ўсе була весела’, а такий 

рух єкийс мала ў собі, шо була нїко’ли ни посидїла спокійно.
— Они з мойов обі ходили собі до школи. Я була раз єкос у школї, то ўни собі разом 

сидїли у пириннїй лаўцї коло самого ўчитїля. Видиш, Марічко, нима ўже Катеринки, ни 
будеш мати з ким ходити до школи.

— Е, шо ўно знайит! Ўно шьи дурне, она молодша шьи від тої, шо ўмерла, її шьи 
чьис було бути ў другій клясї.

Зап. учитель Михайло Кузьмак в с. Жаб’є за Маґурою (нині смт Верховина Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 38–41. Надруковано віршем, № 18 у розділі «ІІ. За малою 
дочкою».

Записи П. Лисоволина зі с. Мельниківці на Поділлі, 1904–1910 рр.
964. Голосіння за батьком
 Ой тату наш, голубчику!
 Що ж ми будем робити?
 Нащо ви нас кидаєте і кого ви лишаєте господарем над нами?
 Ой таточку наш!
 Як жи ми будем без вас?
 Хто нас порадить і приголубить?
 І чого ви на нас так розгнївалась?
 Як ми з вами ростанимся?
 Ой таточку наш!
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 Куди ж ви від нас вибераєтесь,
 І відки ми вас будемо виглядати:
 Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили?
 Таточку наш!
 Нащо вам такої хати забаглося смутної та невеселої?
 Хто нас тепер буде від насильства боронити?..
Зап. П. Лисоволин у с. Мельниківці Подільської губ. (нині Немирівський р-н Вінницької обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 106. Надруковано в рядок, № 229 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

965. Голосіння за дитиною
 Ой дитино ж наша!
 Як ми будемо без тебе?
 Ти ж бігало, щебетало, то спати нам не давало.
 Як ми забудем тебе, дитиночко наша, серце наше!
 Ти ж уходиш від нас навіки і ни буде нас кому звати татом та мамою,
 І не буде нам ніякої радості.
Зап. П. Лисоволин у с. Мельниківці Подільської губ. (нині Немирівського р-н Вінницької обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 34. Надруковано в рядок, № 5 у розділі «І. За дітьми малими».

966. Голосіння за братом
 Ой братїку наш, соколику!
 Чого ж ти нас цураєшся,
 І нащо ти нас покидаєш?
 Куди ти вибираєшся і відки тебе виглядати:
 Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили?
Зап. П. Лисоволин у с. Мельниківці Подільської губ. (нині Немирівського р-н Вінницької обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 122. Надруковано в рядок, № 275 у розділі «ХІ. За братом».

Запис Д. Дячини з Ушицького пов. на Поділлі, 1904–1910 рр.
967. Голосіння за донькою
 Доню моя, рибко моя, куди ти від мене забіраїся,
 На кого ти мене покидаїш?
 Прилинь до мене в гостї хоць на годиночку,
 Хоць на хвилиночку, хоць зозуленькою.
Зап. Д. С. Дячина в с. Петримани Подільської. губ. Ушицького пов. (нині Мурованокуриловецький 

р-н Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 41. Надруковано в рядок, № 19 у розділі «ІІ. За малою 

дочкою».
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Запис Микити Бачка з Ямпільського пов. на Поділлі, 
1904–1910 рр.

968. Голосіння за сином
 Ой Василечку ж мій, дитино моя, дитино моя приболячая!
 Оліїла ж би я тебе замінити, нїж такі гіркі сльози зa тобою лити.
 Олїла ж би я, мій Васильку, скоріщи вмерти, нїж я мала 
     діждатись твої смерти.
 Ой Боже ж мій, Боже, чого ти так робиш — послїдню дитину 
     і ту во гріб ложиш!
 Чи я тобі не молилася, чи я тобі не христилася,
 Що така гірка доля на мою душу звалилася?
 Олїла би я на світї не жити, нїж я так тяжко маю тужити.
 Ой Васильку ж мій, куди ти ся забираєш, ой як же ти мене саму покидаєш?
 Не покинь мене, дитино моя, возьми мня з собою, я ж мама твоя!
 Ой Васильку ж мій, споминки мої! Які ж дуже худенькі рученьки твої!
 Дитино моя ріднесенькая, ой яка ж ти изболїнная!
 Василичку ж мій, сину дорогий! Чого ж ти лежиш, ниначе не мій?
 Чого не обізвешся, не подивишся, А так тяжко спиш, запишавшися!
 Дитино моя чорнобривая, яка ж ти була уродливая!
 Ой брови ж мої, тонесенькії, як забути вас ріднесенькії!
 Ой губи ж мої, дуже блїднії, як забути вас минї біднії…
 Ой хто ж то буде ті книжки читать?
 Ой хто ж то буде екзамен здавать?
 Ой хто ж то буде в церкві так гарно читать?
 Ой хто ж то буде похвальні листи получать62.
 Ой хто ж то буде так тонко в церкві співать?
 Ой с кого ж то люди будуть дивувать?
 Дитино ж моя, ріднесенькая, ой яка ж ти була милисенькая!
 Олїла ж би я в їднї сорочцї зостаться, нїж я мала з тобою навіки розстаться.
 Дитино ж моя, золото моє, ой як ти звялив серденько моє!
 Ой яка ж твоя хата темная, дитино моя висушеная!
 Ой яка ж твоя хата холодна, дитино моя, дуже голодна!
 Ой яка ж твоя хата вузенька, дитино моя, серцю близенька.
 Ой с ким жи ти тут розмовляти будеш, ой з ким жи ти тут співати будеш!
 Ой де ж ти тут книжички возьмеш, ой як же ти тут читати будеш!
 Ой синочку ж мій, глянь на мня хоть раз, бо уже прийшов нам розлуки час!
 Глянь на мене, простися зо мною, бо уже нїколи ни побачусь з тобою!
 Дитино моя, прощай жи менї, ой як ти тут будеш в цї сирі землї?
 Дитино моя незабутная, ой яка ж страшна могила твоя.
 Ой Боже ж мій, Боже, як я звітси піду — на кого ж я тут лишу дитиноньку рідну!
 Хіба на теби їдного, Бога святого, навіки покину синочка рідного!..

62 Хлопчик скінчив одноклясову цер.-прих. школу і мав похвальний лист. – Прим. записувача.
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Зап. Микита Бачок в с. Костанівка Ямпільського пов. Подільської губ. (нині — не вдалося 
з’ясувати) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 53–54. Надруковано в рядок, № 66 у розділі «ІV. За ма-
лим сином».

969. Голосіння за дідом
 Дїдуню наші, дїдуню наші!
 Куда ж ви від нас забираєтися?
 Чому ж з нами, дїдуню, ни прощаєтися?
 Хто ж нам, дїдуню, води принисе,
 Хто ж нам, дїдуню, барабольок з льоху внесе,
 Хто ж нам молотити буде,
 Та хто ж нам, дїдуню, дров нарубає та до хати внесе,
 Та хто ж нам, дїдуню, всю роботу поробе.
 Чи ми вам, дїдуню, так надоїли, що ви з нами, дїдуню, 
     довш пожити ни хтїли.
 На кого ж ви нас, круглих сиріт, покидаєте?
 Чому ж тепер нас ни приголубити, ни приласкаєти?
 Коли ж ми, дїдуню, будем вас бачити,
 І коли ж ви, дїдуню, нам всю правду роскажети?
 Хто ж нас, дїдуню, буде учити, як ми повинні на білім світї прожити?
 Звідки ж ми, дїдуню, будем вас виглядати
 Та до якої пори будем вас чикати?
 Мамко ж наша, татку ж наші та бабко наші,
 Відчиняйти там двори та застеляйти столи,
 Бо наші дїдуньо до вас вже в гостї їдуть.
 Чи ми вас, дїдуню, вигонили,
 Чи, можи, ни любили, що ви нас, дїдуню, зовсім осиротили.
 Прощайти ж нам, вибачайти ж нам, як ми так тяжко дозолили нам!
Зап. Микита Бачок в с. Костанівка Ямпільського пов. Подільської губ. (нині — не вдалося 

з’ясувати) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 125. Надруковано в рядок, № 285 у розділі «ХІІІ. За 

дідом».

Запис А. Богдана-Сокольського з Кам’нського пов. 
Подільської губ., 1904–1910 рр.

970. Голосіння за донькою (живе виконання)
 Дочко моя, молода моя,
 Невінена, смутна та невесела,
 Нащо ж ти покинула мене?
 Зятю мій, мураво моя зелена!..
 Подивися на свою молоду смутну та невеселу
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 Дочко моя, голубко моя,
 А хто ж мене тепер доглядати буде?
 Дочко моя, дитино моя,
 А хто ж тепер буде твою косу росплїтати?
 Зятю мій смутний та невеселий!
 Коли ж ти до мене старостів присилав,
 Що тепер ти мою дочку взяв?!..
 Дочко моя, господине моя!
 Ти ж то, було, усю роботу мою робиш,
 На кого ж ти тепер мене покидаєш,
 Хто тепер менї поможе,
 Хто мене поратує,
 Хто голову мою обмиє та росчеше...
 Дитино моя, дитино моя,
 Скажи хоч слово ще до мене...
  (Тоді, як дівчата плетуть вінок, усі плачуть. Мати голосить).
 Світилки мої, приятельки мої, сусїди мої молоді!
 За кого ж ви мою дочку виряжаєте?
 Для кого ви вінок плитете?..
 Чому ж ви смутні, не співаєте...
 Дочко моя, молода моя!..
 Подивися, який вінок тобі сплели світилки твої, товаришки...
 Всміхнися до них...
  (Як вдягають вінок, усі моляться і плачуть. 
     Починають голосити дівчата)
 Подруженько наша, голубонько!
 Куди ти йдеш від нас,
 Коли ти вернешся до нас,
 Коли співати з нами будеш та гратися?
 Товаришко наша приятна та дорога!
 Чого ти перестала сміятися до нас,
 Чому не подивишся на нас?..
  (Як на вінкоплетеню є дівчина-сирота, вона голосить окремо)
 Товаришко моя, приятелько моя!
 Нашо ж ти покинула свою стару неньку?
 Лучче б я була умерла.
 Тобі ж тут добре було...
 Тебе любили, доглядали, тобою тїшилися...
 Ти ж то не знала, як тяжко сиротї жити:
 По чужих людях, по чужих хатах, без матері, без батька...
 Нашо ж ти їх покинула?
 Лучче б я була вмерла, бо тяжко менї на світі жити без батька, без матери.
  (Всі плачуть).
Зап. А. Богдан-Сокольський в с. Сокіл Подільської. губ. (нині Кам’янець-Подільський р-н 

Хмельницької обл.) у 1904–1910 рр.
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Перша публікація: Свєнціцький, с. 48. Надруковано в рядок, № 47 у розділі «ІІІ. За дорос-
лою дочкою».

971. Голосіння за сином
 Сину мій, господарю мій!
 Ідеш вже ти в далеку дорогу.
 На кого ж ти мене покидаєш?
 Сину мій, соколе мій!
 А хто ж тепер твоє господарство буде доглядати,
 Хто ж менї пораду дасть?
 Соколе мій, відрадо моя!
 Подивися ще хоч раз на мене стареньку,
 Хоч слово ще промов до мене...
 Нащо ж ти покинув мене?..
 Сину мій, втїхо моя!..
 Чому ж ти мене не взяв з собою?..
 До кого я тепер заговорю, з ким поражуся?
 Хто менї води подасть,
 Хто поховає мене, бідну, стареньку?
 Сину мій, голубе мій!
 Нащо я тебе ховаю?..
 Та лучче б я тебе з служби виглядала, як отакого молодого ховати мала...
 Волїла б я тебе краще з служби виглядати, як з цвинтаря.
 Прийди ж за мною та візьми і мене з собою.
 Сину мій, сину мій!..
 Чи бачиш ти, як я плачу над тобою?
 Чом пе подивишся на своїх товаришів, шо поприходили до тебе?
 Чому не всміхнешся до них, та слова не промовиш?
 А я ж думала, сину мій, любий та дорогий, дружити тебе,
 Дїточок твоїх бачити та забавляти...
 Де ж твоя молода тепер...
 Чому я її не бачу?..
 Де твої дїти маленькі...
 Сину мій, сину мій...
Зап. А. Богдан-Сокольський в с. Сокіл Подільської. губ. (нині Кам’янець-Подільський р-н 

Хмельницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 60–61. Надруковано в рядок, № 93 у розділі «V. За до-

рослим сином».

972. Голосіння за донькою
 Дочко моя, недогодована моя!..
 Чи ти лїта боялася мене позбавити,
 Чи ти дни мої боялася загубити,
 Чи ти боялася працї моїй помішати?!
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 Куди ти йдеш, дитино моя?
 Я ж то тїшилася тобою та доглядала тебе.
 Що ж се тепер станеся з тобою...
 Чому ти не смієшся вже до мене,
 Чому ручок своїх маленьких не протягнеш?..
Зап. А. Богдан-Сокольський у с. Сокіл Камінецького пов. Подільської губ. (нині Кам’янець-

Подільський р-н Хмельницької обл.) у 1911 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 388. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду, 

під назвою «Голосіння за дитиною»; № 317, як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ. Подано інформацію 
про виконання: «Мотив голосінь нагадує собою першу частину молдованського «Чабана»,  де доказується, 
як плаче чабан, заблудивши в степу і розгубивши свою отару, як плачуть вівці за чабаном. В деяких ви-
падках мотиви схожі на весільні; дуже рідко голосіння бувають короткі, обривчасті, безмотивні» (с. 388).

973. Голосіння батька за сином
 Сину мій, сину мій!..
 Порадо, підмого моя!
Зап. А. Богдан-Сокольський у с. Сокіл Камінецького пов. Подільської губ. (нині Кам’янець-

Подільський р-н Хмельницької обл.) у 1911 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 388. Надруковано в рядок у контексті опису похоронного обряду. 

Перед текстом зауваження: «Мужчини голосять дуже коротко»; а після тексту: «Мужчини рідко пи-
таються, на кого їх покинув покійник. Плачуть тяжко уголос і в більшости випадків без слів» (с. 382).

Записи Т. Бурачка з Брацлавського пов., 1904–1910 рр.

974. Голосіння за матір’ю
  Мамко ж наші, мамко!
  Як же ми тепер будем в світї жити без вас?
  Хто ж нам такий порядок в господарстві зробит, як ви робили,
  Хто ж тепер про нас дбати буде,
  Хто ж нас так гарно змиє та коси наші заплите, так як ви заплїтали?
  Нам жи то тяжко жити буде без вас.
  Ой мамко ж наші, мамко,
  Встаньте та порадьте, як ми будем жити без вас.
 (Як ідут з кладовища домів:)
  До кого ж ми прийдемо тепер, коли вже свої мамки не застанемо.
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 88–89. Надруковано в рядок, № 170 у розділі «VІІІ. Си-

роти за матір’ю».

975. Голосіння за батьком
 Татку ж наші, татку, на кого ви нас, сиріт, покидаєти?
 Хто ж на нас старатися буде так, як ви старались?
 Нам то ж, сиротам, горе в світї жити буде!
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 І хто ж за нас заступиться, коли у нас татка нема?
 Хто ж нас пожалує так, як ви жалували?
 Коли ж ви до нас в гостї прийдети, коли ж ми побачимо вас?
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 107. Надруковано в рядок, № 230 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

976. Голосіння за донькою
 Олянко ж наша, Олянко!
 Куди ж ти ідеш від нас?
 Чи тобі родичі були не милі, що ти покидаєш нас?
 Зазулько ж наша кохана!
 Яких ти родичів забажала,
 Ти ж у нас мила дитина була!
 Прийми, Господи, її душу до царства,
 Не буде уже на цїм обистї такої доброї душі.
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 47. Надруковано в рядок, № 45 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».

977. Голосіння за донькою
 Ой Ганусюне наша, Ганусю!
 Чого ж ти покидаєш нac?
 Ти ж то, серце Ганусю, не надївочилася,
 Ти ж то у нас щира дитина була,
 Ми ж то любили тебе, дочичко моя, зіронько моя!
 Ти ж то менї ясно засвітила, тай скоро й загасла.
 Ми ж то думали тебе до шлюбу провожати,
 Ми ж то думали з тебе утїху мати!
 Чого ж ти забажала, моя пташичко мила.
 Зятю мій, зятю мій, смутний, невеселий,
 Я ж то тебе не бачила, як ти мою дочичку взяв,
 Зятю мій, зятю тихесенький і смирнесенький!
 Ти ж то не впоминаєшся у мене нї волів, нї корови.
 Ганусю ж наша, Ганусю!
 Ти ж то красно росцвила, як ружовая квітка, так скоро й завяла.
 Голубко моя кохана!
 Ти ж то менї лишила биндочки і кісники,
 Я коли на них гляну, то буду слезами обливати!
 Хто ж то буде коханії тії квіточки, що посадили твої білі ручки,
 Хто ж ними затикатися та пишатися буде.
 Вже ж позаростают тії стежички, куди ходили Ганусині білі ніжки!
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 Квіточко моя ясна! Хто ж менї такі гарні полики пошиє так, як ти?
 Хто ж нас доглядати буде, старих, та обходити, слабих?
 Хто нас поховає, хто заплачи за нами, хто нас поминати буде?
 Хто нам на могилї посадит барвінок та рутку зелененьку?
 Левоньку, братїку (син, який умер хучше)!
 Вийди назустріч свої сестричцї, привітай її там.
 Помолися, Ганусю, на тім світї Богу за нас,
 Ми ж то не умієм Бога просити, а тільки умієм прогнївити.
Зап.Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 47–48. Надруковано в рядок, № 46 у розділі «ІІІ. За до-

рослою дочкою».

978. Голосіння за сином
 Синочку ж наш, синочку!
 Чого ж ти покидаєш нас?
 На кого ти лишаєш бідних дїточок своїх?
 Хто ж їх доглядати буди?
 Для кого ж ти покидаєш господарство твоє?
 Ми ж то старалися для теби, щоб тобі добри жити було.
 На кого ж ти нас лишаєш, старих та слабих?
 Хто ж нас догляни без теби?
 Ти ж то був добрий синочок у нас,
 Ми ж то думали при тобі віка доживати,
 А ти розгнївався на нас і покинув нас слабих та безсильних.
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 61. Надруковано в рядок, № 94 у розділі «V. За дорослим сином».

979. Голосіння за сином
 Василику мій, Василику, мій синочку дорогий!
 Чого ж ти так скоро розлучаєшся з нами?
 Чого ж ти забажав, наш соколи ясний, якої ти хатки забаг!
 Подивись на нюю — яка вона смутна, невесела,
 В нюю і сонце не загріє і вітер не завіє.
 Як ти там сам жити будеш?
 Ти ж то там не маєш товаришів добрих,
 Хто ж там тебе встрічати буде?
 Я ж то на тебе не надивилася, моя утїхо кохана!
 Якби я знала, коли ти в гостї прийдеш до нас,
 То я б столи застеляла, і стежички замітала, і свого синочка виглядала.
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 61. Надруковано в рядок, № 95 у розділі «V. За дорослим сином».
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980. Голосіння за дружиною
 Господине наша, господине!
 Ти ж то уже не журишся нами,
 Ти ж то не жалуєш нас.
 Хто ж то про дїтий буде дбати?
 Хто ж їх догляни без теби?
 Хто ж їх змиє та рощеши так, як ти?
 Хто ж їх утїшить, безталанних?
 Сироти мої, сироти!
 Хто ж вас в світї привітає, коли у вас нема доброї мамки?
 Хто ж вас пригорни без неї?
 Голубко наша мила, помолися там за своїх дїтий нещасливих.
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 79. Надруковано в рядок, № 146 у розділі «VІІ. Вдовець 

по жінці».

981. Голосіння за чоловіком
 Ой господари мій, господари мій!
 Ти ж то рано покидаєш нас,
 Чого ж ти, мій милий, забажав,
 Чим ти огорчився?
 Чи тобі так тяжко жити було на світї,
 Чи тобі дїти були не милі?
 Коли ж ти до нас в гостї прийдиш,
 Звітки ми тебе виглядати будемо:
 Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили?
 Господи мій, Господи,
 Нащо ж ти менї таке мня дав, що ти мене вдовою назвав?
 Чоловічи ж мій, чоловічи,
 Хто ж мене пожалує так, як ти жалував?
 Хто ж менї тепер поли зоре та засїє?
 Хто ж менї косити та молотити буде?
 Дїти ж мої, дїти мої!
 Сироти мої, сироти мої!
 Менї ж то гіринько буде в світї жити з вами.
 Хто на вас буде робити тепер?
 Хто ж вас буде тепер доглядати, так як він доглядав?
 Ти ж то, наш соколе дорогий, працював на них тяжко,
 Ти ж то був добрий батько у своїх дїтий,
 Ти ж то їх любив та жалував,
 Ти ж то доглядав та пильнував їх!
 Нe буди вже у вас такого щирого та любого батичка!
Зап. Т. Бурачок в с. Журавлівка Подільської губ. Брацлавського пов. (нині Тульчинського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
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Перша публікація: Свєнціцький, с. 69. Надруковано в рядок, № 117 у розділі «VІ. Вдовиця 
за мужом».

Записи Юрія Александровича з м. Мурафа, 1904–1910 рр.

982. Голосіння за матір’ю
 Мамко мої, любко мої, куди ви забераєтися від нас, на кого ви лишаєти нас?
 Мамочко-голубочко, тай хто буде благословити мене?
 Мамочко-голубочко, тай куди ви вибираєтися.
 Чи ви, мамочко, не мали де жити, де хозяювати, де розбуватися?
 Мамцю мої, та прийдїть, та возьміть мене до себе!
 На кого ви мене лишаєте, хто буде мене воспитувати?
 Мамцю мої, горличко, политїли від мене!
 Мамцю мої, рибцю мої, відщіпнилися від нас так, як то яблучко від яблонї!
 А звідки виглядати буду, з котрої дорожечки, як ви будете іти?
 Мамцю мої, мамцю-любцю мої, усе зело (зїля) з землї вилїзає, 
      а ви, мамцю, в землю ідете!
 Мамцю мої, вас туди нї вітер не завіє, нї сонячко не загріє!
 Мамцю мої, як ви тую землю будете держати,
 Що ви не зможети вдержати стілько землї?
 Татку мої, а ви коли у нас в гостях були, що нашу мамку до себе узяли?
 Мамцю мої, а простіть же мене, що я вас догнала щось-нибудь.
 Простіть, мамцю! Просїть Бога, щоб і Бог простив!
Зап. Ю. Александрович у м. Мурафа Подільської губ. (нині село Шаргородського р-ну Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 89. Надруковано в рядок, № 171 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

983. Голосіння за донькою
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 Дитиночко моя, недогудованная, недоплеканная,
 Хто тебе там годувати буде?
 Хто тебе, Манечко, доглядати буде,
 Там пильнувати буде?
 Дитинко моя, дитино, орличко ж моя,
 Чого ти полинула од мене, доцю моя?
 Голубко моя, зірочко моя!
 Хто тебе доглядати буде?
 А як я буду без тебе теперкі?
 А я ж ніченьки не спала, тілько доглядала тебе.
 Дитино моя болячая,
 Чого ж ти пішла од мене?
 Чи я же не доглядала тебе, моя дитинко?
 Боже мій, Боже, у людей же то багацько є дїтей та й жиють,
 А у мене було одно, та і то Бог взяв!..
 Люди дїтей женять, заміж отдають,
 А я тілько в землю ховаю.
 Боже, Боже, чим я тебе прогнївила, що ти в мене дїтей забираєш?!
 Княгиньо моя, княгиньо!
 Де ж буду того зятя питати, що не бачу єго!
 Ой дитино моя!
 Ой зозулько моя, чого тобі було вмерти треба?!
 Чи я тебе не доглядала?
 Ой дитинко моя, я не дала вітрові дути на тебе,
 А все в подушках тебе тримала та й не могла допільнувати тебе.
 Чого ж ти такої хати сумної забіг, сумної та невеселої?
 Туди, у хату, ні вітер не завіє, ні сонячко не загріє.
 Як же ти будеш ту землю тяжку тримати?
 Чого ж ти такий малесенький та в земллю ідеш?
 Тобі жити та бути, а тебе Бог уже забрав!
 Боже, Боже, і нащо воно тобі, коли воно недогудоване,
 Воно недоплекане, недоросле?
 Маню моя, Маню, подивися, на якій ти подушцї лижиш в хатї тепленькі,
 А теперки в хату таку холодну ідеш?

www.etnolog.org.ua

IM
FE



601

Гуцульсько-подільська голосильна традиція

 Хто ж тебе доглядати буде, моя доцю?
 Зозулько моя, голубко!
 Хто ж тебе, моя доцю, годувати буде, ой зозулько моя!
Зап. Ю. Александрович і Михайло Задвірний (ноти) від Марії Ліщучки у м. Мурафа Подільської 

губ. (нині село Шаргородського р-ну Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 35–36, ноти — с. 4. Надруковано в рядок, № 10 у розділі 

«І. За дітьми малими».
Передрук:
Іваницький, с. 571. Подано перших 7 рядків із нотами під назвою «Дитиночко моя, недогу-

дованная, недоплеканная» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні 
рецитації». Виправлення: горличко. 

984. Голосіння за чоловіком
 Чоловіче мій, зозулько моя, на кого ти цї дїти лишаєш?
 З ким я розбуватися буду, з ким хозяювати буду?
 Хто буде в тії хатї жити, такії великій, смутній такій?!
 Нащо ти забаг її, такої хати, ти мав хату, ти мав де розбуватися!
 Таку хату маєш, та в землю розбуваєшся.
 Татку мій, любку мій,
 Коли ви в гостях були у мене, що мого чолувіка до себе узяли?
 Татко мій всїх нас маленьких полишали,
 А теперки і мінї лишилися маленькі дїти.
 Господарю мій, господарю, я тебе відки буду виглядати, куди стану заглядати,
 Звідки ти до нас в гостї прийдеш?
 Чоловіче мій… Мамко моя…
 Голубчику мій, куди ти забираєшся від нас?
 Заговори до мене словечко,
 Чого ж ти так на мене розгнївався?
 Заговори до мене словечко!
 Голубчику мій, орлику, полинув від мене.
 Боже мій, Боже, нащо ти так тяжко мене посиротив?
 Чим я тебе, Боже, прогнївила так, що ти у мене і от дїтий господаря взяв?..
Зап. Ю. Александрович у м. Мурафа Подільської губ. (нині село Шаргородського р-ну Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 69–70. Надруковано в рядок, № 119 у розділі «VІ. Вдо-

виця за мужом».

985. Голосіння за сестрою
 Сестричко, моя голубочко, сеструньо моя!
 Чого ти забираєшся од нас?
 На кого ти лишаєш мене, голубко моя?
 Сестронько моя, дїти твої без тебе порозходяться, як ті вівцї по полю.
 Мамочко моя, чого ти забераєшся од мене?
 Подивися на мене! Чом не говориш до мене?
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 Прости, сестричко, чим я тебе обидила!
 Скажи, сеструньо, там мамцї, що я ще живу.
 Як тут дїти твої лишаються тут.
 Прийди, сестричко, розвідатися до нас
 Та роскажи, як жити тобі там.
Зап. Ю. Александрович у м. Мурафа Подільської губ. (нині село Шаргородського р-ну Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 118. Надруковано в рядок, № 260 у розділі «Х. За се-

строю».

986. Голосіння за подругою
 Товаришко моя, товаришко!
 З ким я ходити буду, з ким гуляти буду так, як гуляла з тобою?
 Лучше прийди і мене, забери з собою, нїж я маю мучитися без тебе!
 Я ж нїде не найду такої товаришки, я була ти!
 Я ж з тобою жила, як з сестрою, нїхто меж нами нїчого, нїчого не знав,
 Бо що я тобі казала, а ти менї — то нїхто меж нами нїчого не знав!
 Тепер я лишилася одна, як та билинка в полї!
 Товаришко моя, зозулька моя, нащо ти так рано (скоро) вмерла,
 Нащо ти такої хати забажала?
 Як я до тої хати прийду, що не буду мати навіть до кого слово сказати?
 Товаришко моя, любко моя!
 Товаришко моя, голубко разлучная!
 Боже, Боже, нащо ти так зробив, що нас розлучив!
 Товаришко моя, товаришко, приснись хоть у снї, най я побачу тебе!
 Як я обійдуся без тебе, най побачу тебе хоть в снї!
Зап. Ю. Александрович у м. Мурафа Подільської губ. (нині село Шаргородського р-ну Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 127–128. Надруковано в рядок, № 293 у розділі «ХVІІ. За 

дівчиною товаришкою».

Записи Мелетія Грушицького з Брацлавського пов., 1904–1910 рр.
987. Голосіння за дитиною

Дитинко моя, щибитушко моя!
І чого ж ти на мени розгнївалась?
Нашо ж ти мене покинула?
Чи я ж тебе ни гудувала,
Чи я ж тебе не доглядала?
А я ж тебе гудувала,
А я ж тебе доглядала.

Я ж над тобою ніченьки ни досипляла!
Дитинко моя, голубко моя!
Чого ж ти собі вибрало таку 
 хатку смутну та нивеселу!
Ой мамко моя, голубочко моя!
Прийміт же до себи мою доню,
Прийміт, приголубте...

Зап. диякон Мел. Грушицький в с. Рачки Брацлав. пов., Подільської губ. (нині Володарський р-н 
Київської обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 35. Надруковано в рядок, № 9 у розділі «І. За дітьми малими».
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988. Голосіння за чоловіком
 Чоловіче мій, голубе мій!
 Нaщо ж ти мене покинув з цими дїточками, що я з ними робитиму,
 А хто ж нас буде доглядати й хто ж нас буде годувати?
 Як ти підеш на роботу — 
 Я цїлий день тебе виглядаю і з вікон очий не спускаю.
 І звідки ж я тепер тебе буду виглядати:
 Чи з гори, чи з долини, чи з глїбокої мугили?
Зап. диякон Мел. Грушицький в с. Рачки Брацлав. пов., Подільської губ. (нині Володарський р-н 

Київської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 69. Надруковано в рядок, № 118 у розділі «VІ. Вдовиця 

за мужом».

989. Голосіння за дружиною
 Жінко моя, господние моя!
 Нащо ж ти мене покидаєш,
 Нащо ж ти мене самого лишаєш?
 Ти знаєш, що ми їдно другому ніколи й «брешеш» не сказали!
Зап. диякон Мел. Грушицький в с. Рачки Брацлав. пов., Подільської губ. (нині Володарський р-н 

Київської обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 79. Надруковано в рядок, № 147 у розділі «VІІ. Вдовець 

по жінці».

Записи Костянтина Широцького з Поділля, 1904–1910 рр.

990. Голосіння за матір’ю
Мамко ж моя, любко моя,
Я ж вас бачити не буду.
Коли ми здибаємося,
Де ми побачимося?
Де ми бачитися вже будем?
Бо ви вже в далекій дорозї.

Он пішли вже на той сьвіт.
Відки я буду вас виглядати:
Чи з гори, чи з долини?
Якби я знала, звідки ви будете йти,
То я б доріжку стругала,
Пісочком всипала.

Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 88. Надруковано віршем, № 169 у розділі «VІІІ. Сироти 
за матір’ю».

991. Голосіння за дитиною
Я тебе’ годува’ла, я тебе пильнува’ла,
А тепе’р не ма’ю щи’рого 
  сло’ва нїзві’дки.
На що’ ти мене’ поки’нув, дї’ти мої’!

Я ж на вас ни надиви’лася, 
  не наслужи’лася.
Я вас покинула маненьких, ви лазите,
Хто ж минї тепер лазити буде?
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Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 35. Надруковано віршем, № 6 у розділі «І. За дітьми ма-
лими».

992. Голосіння за дитиною
Дїточки мої дрібненькі,
Я з вами не натїшилася,
Я з вами не налюбовалася.
Ви в мене, як соловейки, як ангелики.
Дїти мої недогодованї,

Дїти мої недорослї! 
Я вас не вигодувала,
Не дочекалася в люди.
Люди дружать та тїшаться,
Я ж вас випроважаю.

Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 35. Надруковано віршем, № 7 у розділі «І. За дітьми малими».

993. Голосіння за донькою
 Ти ж минї казала:
 «Винисїть мене, мамочко, на двір».
 Я ж тебе виносила, а ти казала:
 «Як скрізь гарно, зелено скрізь, пташички співают, а я буду в землї лежати».
 Чого ж ти мене покинула,
 Чи ти, донько, в мене ни мала шо їсти, чи ни мала що пити,
 Чи ни мала в що вдягнутися?
 На кого ж ти мене лишила?
 Я думала, що ти мене в старости доглянеш,
 А ти менї клопіт лишила — манесенькї дїточки.
 Хто їх буде годувати, хто їх буде голубити?
Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 47. Надруковано в рядок, № 43 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».

994. Голосіння за сином
Князю мій любий!
Чи ни було тобі де господарити,

Чи тобі мало землї було,
Що ни на орав, ни сїяв?..

Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 60. Надруковано віршем, № 91 у розділі «V. За дорослим сином».

995. Голосіння за донькою
Княгине моя люба,
Чи не було що тобі їсти,
Чи не було де пробувати,

Що ти мене так облишила?
Я ж на тебе надїялася, як на Господа Бога,
А ти мене лишила…

www.etnolog.org.ua

IM
FE



605

Гуцульсько-подільська голосильна традиція

Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 41. Надруковано віршем, № 20 у розділі «ІІ. За малою 
дочкою».

996. Голосіння за чоловіком
Господа’ру мій милий та любий!
Як же я тепер проживати буду?
Хто минї молотити буде,
Хто минї буде господарити,
Хто минї буде прийми годити,
Орати, сїяти буде?
Хто мене обробляти буде?
Як я тих дїточок госпитувати буду?
На кого ти мене покидаєш,
На Господа Бога?
Соловейки навесні будут щебетати,
Я буду ходити тай питати,

Чи ни бачили мого господа’ра,
Чи не здибали, чи ни видїли?
А буде зазулька кувати,
Я буду ходити тай питати:
«Соловейку, ти високо лїтаєш!
Зазулько, ти лїтаєш по світї,
Чи не бачили мого господара?
Чи не бачили, чи не видїли?»
Буде зазулька кувати,
Будут сади розцвітати,
Я буду за свого господара питати,
Чи ни здибали його, чи ни видїли?

Зап. К. Широцький у с. Білоусівка Гайсинського пов. на Поділлі (нині Тульчинський р-н Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 68. Надруковано віршем, № 115 у розділі «VІ. Вдовиця 
за мужом».

997. Голосіння за сестрою
Сестричко моя дорога, любко моя!
Ми ж то жили, ни сварилися,
Ми ж то жили, ни билися,
А тепер розходимося, сестро рідненька!
Чого ж твоє весїллячко смутне та невеселе,

Зятю наш земляний!
Коли ми тебе бачити будемо?
За людськими музики грають,
За нашими — дзвони розбивають.

Зап. К. Широцький у с. Михайлівка Брацлавського пов. Подільської губ. (нині Тульчинський р-н 
Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 118. Надруковано віршем, № 259 у розділі «Х. За сестрою».

998. Голосіння за батьком
 А наші таточку милі, а любчику наш!
 Звідки тебе виглядати, голубе:
 Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили?
 Звідки тебе виглядати, коли ти прийдеш за нами, прийди та нас забери.
 А яка ж та ямка глибока та висока для тебе!
 А куди ж це тебе везут воли круторогі?
Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 106. Надруковано в рядок, № 228 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».
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999. Голосіння за батьком
 Таточку мої!
 А хто ж мене буде годувати,
 Кому я буду їсти давати?
 А ви ж, таточку, казали:
 «Якби трохи дочекати, аби собі невісточку мати!»
 А теперки вас прийшлося ховати.
Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 106. Надруковано в рядок, № 227 у розділі «ІХ. Сироти 

за батьком».

1000. Голосіння за чоловіком
Любчику мій!
Я ж тобою не налюбувалася,
А я ж тобою не натїшилась,

Я ж на тебе не надивилася!
З ким я буду цїї ночі спати,
Де тобі тепер лежати?..

Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 68. Надруковано віршем, № 114 у розділі «VІ. Вдовиця 

за мужом».

1001. Голосіння за донькою
 Моя дочечко, куди ж ти вибираєшся на всю ніч темненьку…
 Донечко моя, куди ж ти вибираєшся проти ніченьки смутненької?
 А яка ж зима завальна тобі стала на дорозї!..
 Куди ж ти вибираєшся, — такий холод та мороз!
 А хто ж до мене защебече, як та пташечка весною?..
Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 41. Надруковано віршем, № 21 у розділі «ІІ. За малою 

дочкою».

1002. Голосіння за донькою
Дочечко моя, голубко,
Нащо ти нас покидаєш,
Звідки ж тебе виглядати,
Моя дочечко мила,
Де нам тебе чекати?
Якої ж ти ямки забагла, моя дочечко мила,
Смутної та невеселої.

Ти ж казала, що зростеш та й нас забереш,
Казала-сь, що прийдеш та нас забереш.
Дочечко моя, голубочко,
А ти ж казала те тобі дати,
А ми не знали, що тобі дати,
Що ти будеш вмирати.

Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 41–42. Надруковано віршем, № 22 у розділі «ІІ. За малою 
дочкою».
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1003. Голосіння за дитиною
 Мої ручечки, мої ножечки, моя головочко, мої ко’сочки!
 Невже це тії рученяточка, що до мене простягалися?
 А де ж ті оченяточка, що ясненько всміхалися?
 Три роки (чи скільки) я на тебе дивилася, тепер не дадут надивитися.
Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 35. Надруковано віршем, № 8 у розділі «І. За дітьми ма-

лими».

1004. Голосіння за сином
 Сину мій любий!
 Куди ж ти вибираєшся проти ніченьки смутної?
 Ой куди ж ти вибираєшся,
 А яка зима по дорозі, холод та мороз!*
 Чом ти не полюбив такої хати просторої,
 А взєв собі тїсну хату, смутну.
Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-н Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 60. Надруковано віршем, № 92 у розділі «V. За дорослим 

сином».

1005. Голосіння за донькою
 Княгине моя, куди ж ти вибираєшся,
 Куди ж ти се убралася?
 А ти ж казала, що те ни брати та тобі дати,
 А ми ж то не знали, що тобі дати та в що вбрати.
 А якої ж ти хатки забагла:
 Тїсненької ямки забаглося.
 Хіба тобі погано жилося?
Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 47. Надруковано віршем, № 44 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».

1006. Голосіння за братом

* Вар.: А ти ж казав, що тяжко ходити, а тепер турбуєш таким болотом.

Ой брате мій, голубе мій!
Куди ж ти вибираєшся,
На що ти нас покидаєш,
На що’ тобі такого весїлля
Смутного та невеселого?
На що ти такого весїлля забаг,

Куди ж ти вибираєшся,
Коли ж ти до нас прийдеш 
  та навідаєш нас?
Прийди та нас звесели.
А це ж то ми весїллячка дочекали,
Смутного та невеселого…
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Зап. К. Широцький у с. Сьомаки Винницького пов. на Поділлі (нині Жмеринський р-ні Вінницької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 122. Надруковано віршем, № 276 у розділі «ХІ. За братом».

1007. Голосіння за сином
Ох Їванцю мій,
Чого ж твоя хата смутна, невесела?
Чи ж ни було тобі що їсти й питки?
І на що ти мене покинув?

Кого ж я буду бачити цї ночі!
Чи справдї тобі зле було в мої хатї?
Чого ж та пішов в темну хату?

Зап. К. Широцький у с. Баламутівка Проскурівського пов. Поділлі (нині Ярмолинецький р-н 
Хмельницької обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 53. Надруковано віршем, № 65 у розділі «ІV. За малим сином».

1008. Голосіння за чоловіком
 Ґоспо’дару мій!
 З якої вулицї тебе виглядати?
 Чого ж в тебе така хата смутна та невесела?
 А хто ж минї дровец нарубає,
 А хто ж минї водицї прине’се? й т. д.
Зап. К. Широцький у с. Баламутівка Проскурівського пов. Поділлі (нині Ярмолинецький р-н 

Хмельницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 69. Надруковано віршем, № 116 у розділі «VІ. Вдовиця за мужом».

Запис із Тернопільщини, 1904–1910 рр.

1009. Голосіння за донькою (живе виконання)
 …Стань, подивись — до тебе дівчата посходилися,
 Чому до них не обізвешся?
  (Як принесли одїнє)
 А чому ти не встанеш, не подивишся, чи оно тобі подобається?..
Зап. в с. Звинячка коло Мельниці (нині с. Дзвинячка Борщівський р-н Тернопільської. обл.) у 

1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 45. Надруковано в рядок, № 36 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».

Записи Олександра Рака на Буковині, 1904–1910 рр.
1010. Голосіння за матір’ю
 Ва’йльо, ва’йльо мамко наша!
 Вайльо, вайльо мамко наша, добра наша!
 Устаньте, устаньте, мамко наша, та роскладїт свої ручки 
      та притулїт сиріточки.
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 Вайльо, вайльо, мамко наша, 
 Та роскладїт свої очки, подивітси на сиріточки.
 Вайльо, вайльо мамко наша, хто їх буде годувати,
 Та хто буде ваші сиріточки у суботу чесати.
 Вайльо, вайльо мамко наша, а у недїльку білї сорочечки їм давати.
 Звонїт, звони, звонїт, нашу мамку збудїт.
 Вайльо, вайльо мамко наша, може, би наша мамка устала,
 Може, би до нас заговорила та нас кождого в хатї розвеселила.
 Вайльо, вайльо мамко наша,
 Що ви си на нас так загнївали, що ви до нас не вого’рити.
 Мамко наша, щира наша, мамко наша, мила наша!
 Вайльо, вайльо устаньте та будемо вогорити,
 Бо за годину, за дві будемо си розходити.
 Перекажіть, мамко наша, щоби в ваші хатї вогонь наклали, 
       бо ваша хата студена,
 Як ви там будете начувати без вогню, у такій студенїй хатї?
 Мамко наша, правдо наша, мамочко, приятелько наша!
 Вайльо, вайльо мамко рідна, мамко наша мила, мамко наша щира!
 Вайльо, вайльо, устаньте та подивітси до свої хатки:
 Ваша хатка маленька та вузенька, вайльо, вайльо мамко наша.
 До вашої хатки нї вітер не повівє, нї сонце не загріє,
 Вайльо мамко наша, як ви там будете пробувати!
 Мамко наша, наші хати такі великі та широкі, є де похожати, є де пробувати,
 Вайльо, вайльо мамко наша, а ви йдете до такої маленької та вузенької,
 Як ви там будете пробувати!
 Мамочко наша, правдо наша, мамочко наша,
 Ану устаньте та подивітси, чи полюбите, шо я накупила?
 Мамочко наша, правдо наша, хто до воріт буде віходити,
 Хто коло воріт нас буде візирати, мамко наша дорога.
 Як ви нас позбираєте, до хати поскликаєте, мамко наша мила,
 Поза стїв позакладаєте, даєте нам їсти й пити, тай си нас питаєте, 
       як ми си маємо,
 Як ми ґаздуємо та які прибутки маємо, мамочко наша.
 А ми вам кожде свої вповідаємо, мамко наша.
 Тепер уже [не] будете нас візирати, нї нас скликати, нї нас си питати, 
       нї нас приймати.
 Устаньте, устаньте, мамко наша, щира наша,
 Устаньте, устаньте та завогоріт до нас,
 Бо ви до нас від учера не вогорили, мамочко наша.
 Ви си нас нїчо не питали, ви нам нїчо не казали, що ми маєм робити,
 Куди ми си маєм розходити.
Зап. Олександер Рак в с. Раранче на Буковині (нині село Рідківці Новоселицького р-ну Чернівецької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 87–88. Надруковано в рядок, № 168 у розділі «VІІІ. Си-

роти за матір’ю».
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1011. Голосіння за сином
 Нїгде такого в пана, нїгде такого в цїсаря нема дитини, як у мене.
 Устань, устань та заговори до мамки, як тебе поховати, як тебе убрати,
 Бо ти панич мамин, бо ти квітка мамина.
 Скажи, скажи, що тобі дати, яку тобі квітку в ручку дати?
 Де я тя буду пізнавати, по чім я тя пізнам:
 Чи по твої бесїдочді, чи по твої квіточцї?
 Скажи, скажи, де ти будеш, де я тя буду шукати:
 Чи по широкім поли, чи по глибокім яру, чи в смутнїм цвинтарю?
 Устань, устань та подивиси в віконце, чи вісоко сонце,
 Чи маєш ти час до свого дому зайти?
 Устань, устань та будемо говорити, бо за годину, за дві будемо си розходити.
 Устань, устань, та подякуй свому ненькови, шо тебе так красво прикрасив,
 Шо у Пилипівку тобі весїля зробив.
 Устань, устань та подякуй своїй бунцї (бабі),
 Бо тебе бу’нка твоя бавила тай кохала, тебе бити не давала.
 Бо нїгде такої бунки нема, як ви маєте:
 Бо я, як си розлихотю, то всїх би вас била, а ваша бунка вас всїх заступила.
 Устань, устань та подякуй своїм матуша’м та своїм вуйкам,
 Що до тебе приходили, що за тобов жалуют тай си засмутили.
 Устань, устань та подивиси в вікно,
 Чи йде твій пан з твоїми товаришами, а з своїми школярами.
 Що ти робиш: чи ти книжки читаєш, чи ти си до дому вібираєш?
 Устань, устань та привитайси з ними.
 З ними си привитай, свому панови подякуй, шо до тебе си притрудили.
 Устань, устань та подивиси, яка твоя хатка маленька та темненька,
 Бо до неї нї вітер не віє, нї сонце не загріє.
 Як ти будеш там такий молоденький пробувати?
 Війдїт, неньку, війдїт на ворота!
 Війдїт, мамко, війдїт та возміт мого синочка та за свого онука.
 Притуляйте єго, голубі’т єго, бо він там не буде мати з ким говорити,
 Не буде мати з ким си грати, анї до кого си притуляти.
Зап. Олександер Рак в с. Раранче на Буковині (нині село Рідківці Новоселицького р-ну Чернівецької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 53. Надруковано в рядок, № 64 у розділі «ІV. За малим 

сином».

1012. Голосіння за батьком
 Неньку, неньку, устанте та заговоріт до нас,
 Бо ви біцьови (братови) на весїля муку питлювали, а то вам на похорон.
 Вайльо, вайльо, устаньте, неньку!
 Хто нас буде годувати,
 Хто нам буде розвід давати?
 Устаньте, неньку, бо ми не знаєм самі ґаздувати.
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Зап. Олександер Рак в с. Раранче на Буковині (нині село Рідківці Новоселицького р-ну Чернівецької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 106. Надруковано в рядок, № 226 у розділі «ІХ. Сироти 
за батьком».

1013. Голосіння за чоловіком
 Іване, Іване, Іване, Іване!
 Та всї ґаздинї ґазди мають, лиш я не маю.
 Вайльо, Іване! Іване, Іване!
 Іване, з ким я дїти буду вінувати,
 З ким я буду на (їх) голови квіти класти?
Зап. Олександер Рак в с. Раранче на Буковині (нині село Рідківці Новоселицького р-ну Чернівецької 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 68. Надруковано в рядок, № 113 у розділі «VІ. Вдовиця 

за мужом».

1014. Голосіння за братом
Братчику мій рідненький,
Нас не було, лиш двоє,
Як дві оцї в голові.
А ми тепер си роздїлили,
Братчику мій милий.
Тепер я вже брата не буду мати.

На кого ти лишаєш ненька слабенького,
Мамку стареньку,
Братчику мій милий!
Хто їх буде обходити,
Хто їх буде дозирати,
Бо вони дуже старенькі, обоє слабенькі.

Зап. Олександер Рак в с. Раранче на Буковині (нині село Рідківці Новоселицького р-ну Чернівецької 
обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 122. Надруковано в рядок, № 274 у розділі «ХІ. За братом».

Запис Івана Ґронського на Буковині, 1904–1910 рр.

1015. Голосіння за матір’ю
Мамко моя, голубко моя,
Мамко моя, зазулько моя,
Мамко моя, порадичко моя!
Де ми ся зійдемо, де ми ся порадимо?
Мамко моя, голубко моя!
Де вас найду, де вас відшукаю:
Чи в садочку на листочку,
Чи в поли на колосочку,
Чи в городчику на зїлєчку,
Чи в церкві на подвіречку?
Мамко моя, голубко моя,
Коли ж вас си нядїяти:
Ци на Різдво з колядами,

Ци на Великдень з писанками,
Ци на Николая з скрипниками?
Задзвонїт, дзвоники, задзвонїт –
Та мою мамку збудїт.
Та най же вни стают, та най нас порадя:
Бо ми ґаздувати не знаємо,
Бо ми мамки не маємо!
Встаньте, мамко, встаньте,
На сироти погляньте:
Бо сироти нїколи правди не мают,
Бо сироти рано встают,
До полудня обіду чекают.
До полудня обіду чекают та пізно лягают.
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Зап. учитель Іван Ґронський від Марфти Івасюк, жінки Григорія в с. Ошихліби (нині Кіцманський 
р-н Чернівецької. обл.) у 1908 р.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 87. Надруковано в рядок, № 167 у розділі «VІІІ. Сироти 
за матір’ю».

Записи Івана Бордейного на Буковині, 1910 р.

1016. Голосіння за матір’ю

Мамко моя, ластівочко моя!
Мамко моя, щебетюшко моя!
Звідки вас буду визирати:
Ци з-за гори високої, 
  ци з долини глїбокої?
Відай, же ваші, мамко, стежечки 
  травов заростя,
А доріжки листом западя!
Мамко моя, зазулько моя!
Шо-сте свої ніжки зложили,
Нащо-сте свої ручки навхрест склали?

Нащо-сте свої очка зажмурили?
Коли ними будете робити,
Коли чорними очками дивити?
Коли ними будете ходити?
Станьте, мамко, станьте,
Та походїт по своїм подвіречку,
Та наробіт нам слїдочків!
Ми будем ті слїдочки збирати,
Будем васильчиками їх обтикати
Та по тих слїдочках вас, мамко, 
  будем пізнавати.

Встаньти, мамко, подивітси,
Бо підети собі відси.
Відїт, відїт на дворочок
Та зробіт нам хоть слїдочок.
Аби-м усї памнятали,
Шо ми мамку добру мали.
Ах скажіт лиш, наша мати,
Відки нам вас візирати:
Чи з-за гори високої,
Чи з-за води глїбокої,
Чи в садочку на листочку,

Чи в городї на зільочку?
Чого ви си сфудулили,
Три дни вже ни вогорили.
Ой промовти хоть словечко,
Розвисилїт нам сердечко!
Мамко, мамко наша мила,
На кого ви нас лишили?
Шо ми будимо робити,
Хто типер нас ме кормити?
Хто нам їстки ме варити
І головки наші мити?
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При’йди мачуха до хати,
Буди нас, сиріт, карати!
Вібиріт си таку днинку,
Та прийдїт за мнов в гостинку.
Ох возміт мине з собою,
Вам буди ни зле зо мною.
Чи прийдети, мамко, до нас?
Ми би вішли наротїв вас,
Би-м ворота вам втворили,
Тай столи би-м застилили!
Заговоріт дві-три слові,

Бо ми типер на розходї,
А як ми си розійдемо,
Вже при купі ни будемо.
Хатка ваша страх маленька,
А ще гірши там смутненько!
Тяжко там пирибувати,
Світ на вочи ни видати.
Там нї вітир ни завіє,
Анї сонце ни загріє,
Нї пташки ни заспівают,
Нї чічки ни процвитают.

Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 
Чернівецької обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 358–359, ноти — с. 361. Надруковано віршем після опису по-
хоронного обряду, разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 305, 
як продовження нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Старша донька голосить за мамою в імя 
менших сестер і братів».

Про голосильну традицію подано таку інформацію. «Голосить рідня або особи, близькі до 
помершого. Плачок не наймають. /…/ Зачинають голосити найстарші присутні. /…/ Вміти голосити 
— се мала честь, але не вміти голосити — не сором. Бувають голосіння стихами і прозою. Віршовані 
тексти голосінь уважаються кращими. Найліпше подобається не надто довге голосіння жінки з 
красним, дзвінким голосом. Голосять, щоби віддати мерцеві послідню услугу.

Зараз по сконаню вмираючого плачуть. Зачинають голосити аж по приміщеню тіла на ка-
тафалку. Діти виходять на двір, ловляться за руки, обходять хату три рази і голосять за батьком або 
мамою. Дуже розпучливо голосять під час ціловання тіла, перед виношенєм з кімнати та при впу-
сканю трумни до гробу.

На поминках ніколи не голосять. У великі свята і в буденні дні голосять часами за дуже лю-
бими померлими» (Гнатюк, с. 357–358).

Передрук:
Іваницький, с. 589–591. Подано перші 16 рядків під назвою «Встаньте, мамко, подивітси» у 

розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поминальні строфічні пісні».

1017. Голосіння за матір’ю
 Нї снїг, анї мороз — всюди повно наших слоз!
 В Молдові дужи добри: хто йде туди — ни приходи.
 Моя мамка пішла туди…
 Якби я знав, коли прийди, — дорогу би зробив єї.
 Ни пішла до міста нїчо купити, а в землю пішла гнити.
 Ни пішла на храм си храмувати, а в земню муравку заїдати.
 Ни пішла на вісіля’ си висилити та з ґаздинями вогорити,
 А пішла в земню глинкою си зробити.
 Поклала голову на подушку — каждому зробила сумку та жалю,
 Всї родинї, свому милому та й дитинї.
 Ноги шовкові ни будут ходити по хатї,
 Ручки з за’полочі ни будут їсти варити.
 Стешка до стайнї заросла травов,
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 Стешка в городчик заросла васильком та чічками.
 Мамко, любко наша, скажіт нам зо дві-три слові,
 Шоби ми помнятали, шо мамку мали.
 Віходїт на двір, зробіт нам оден слїдочок,
 Віходїт на поріг та просїт си у світого сонца, аби ца днинка була май вилика,
 Аби було коли прогожати в дорозї до вашоє вічноє хати.
 Там нї вітир ни завіє, анї сонци ни загріє.
 Просїтси у ваших робітників, аби ззаду робили для мени місци,
 За два-три дни приходїт і мине з собов биріт!
Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 

Чернівецької обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 360. Надруковано в рядок після опису похоронного обряду, 

разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 307, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Голосінє сина за мамою».

1018. Голосіння за матір’ю
 Устаньти, мамко, відїт на двір
 І роздивітси, як на світї файно жити,
 А ви йдети в земню гнити.
 На кого дрібненькі дїти лишаєти?
 Устаньти, мамко, подивїтси:
 На зиленї травичкі ваші слїдочки заростают.
 Чо ви, мамко, си сфудулили,
 Шо до нас три дни і три ночи ни вогорили?
 На кого ви нас лишаєти,
 Хто нас буди годувати?
 Устаньти хоть на годинку і подивітси на свою родинку.
 Хто цу травичку толочити буди?
 Ви ідети в земню гнити.
 При’йди мачуха, буди нас убивати!
 Підут неньо до коршми пити,
 А нас лишут дома голодних.
 У неня дїти другоє жінки будут милїщі, як ми.
 Неньо прийдут пянї, будут нас вночи розгоняти,
 А дїтий другоє любовати.
 Відки ви, мамко, приїдити?
 Ци з-за виликоє гори,
 Ци з-за глїбокоє води?
 Ми будимо вас візирати рано і ввечир,
 На зиленї травичкі і на тоненькім листочку.
Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 

Чернівецької обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 360. Надруковано в рядок після опису похоронного обряду, 

разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 308, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Голосінє дітий за мамою».
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Гуцульсько-подільська голосильна традиція

1019. Голосіння за сестрою (або товаришкою)

Утвориси, манастирю,
Нисут квітку низацвилу,
Та ни нисут, аби цвила,
Али нисут, аби гнила!
Ни видут єї до слюбу,
Нисут до темного гробу;
Ни кладут єї віночок,
А паля на грудех сточок.
Ни співают дружички,
А голося систрички.
Та ни грают скрипочки,
Бют у труну грудочки.

Позволь лиш нам си спитати,
Відки тибе визирати:
Чи із гори високої,
Чи із ямки глїбокої?
Чи із двора ясненького,
Чи із гробу темненького?
Будим тибе візирати
Шонидїлї і шо сьвата.
Чому, чому ти ни встаєш,
Відповіди нам ни даєш?
Відей, дужи си фудулиш,
Шо на нас си і ни дивиш.

Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 
Чернівецької обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 359. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 
разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 306, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Голосінє дівчат за сестрою чи товаришкою».

1020. Голосіння за дружиною
 Устань, устань, Марійко!
 Шо я з дїтми буду робити?
 Хто їсти їм буди варити?
 Прийде субота — хто їх буди чісати?
 Прийде нидїля — хто ме їм сорочки давати?
 Прийде понидївнок — вони зачнут рано вогорити:
 «Шо ми, братя, будим робити?»
 Усе на двір вибігают,
 Мамку свою візирают:
 «Ми лишилиси сироти, як у поли билини».
Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 

Чернівецької обл.) у 1910 р.
Перша публікація: Гнатюк, с. 360. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 

разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 309, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з назвою-коментарем «Голосінє чоловіка за жінкою».

1021. Пародійне голосіння

Дали минї миску круп,
Шоби-м знала, як тя звут;
Дали минї миску бобу,
Би-м відвила тя до гробу.
Ходи суди, горівко,
Заголосю май дзвінко!

Віпю десїть порційок,
Заголосю, як дзвінок!
Коби люди вмирали,
Горівки би давали.
Їсти мала б з приносу,
Бо я файно голосю.
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Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 
Чернівецької обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 361–362. Надруковано віршем після опису похоронного об-
ряду, разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 311, як продо-
вження нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Є жартівливі голосіння. Ось вони». До тексту по-
дано таку примітку: «Сим віршом висмівається професіональних плачок, яких у самім Молодієві 
нема, але є в інших селах, нпр. австр. Новоселиці на Буковині. Платять тим плачкам натураліями 
і угощенєм» (с. 361). Жанрове визначення цього тексту вимагає певного уточнення. Можливо, це 
жартівлива пісня. Нам достеменно не відомо, як її виконували: чи на мелодію пісні, чи голосіння. 
Це ж стосується наступного тексту.

1022. Пародійне голосіння
Умру я, умру, буду си дивити,
Як мій миленький буде тужити.
Зажуривси мій миленький,

Пішов підголивси,
Коби тїло борши з хати —
Я би ожинивси!

Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 
Чернівецької обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 362. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 
разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 312, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Є жартівливі голосіння. Ось вони». Див. коментар до № 1019.

1023. Пародійне голосіння за чоловіком
Устань, устань, ни дай си,
Покріписи, здоймиси,
Бо йдут люди за тобов
Та лиш з однов коровгов!
Понисут тя, як жида,
Бо буви-с ми огида.

Ни вернишси нїколи,
Ти мій красний соколи!
Запорпаю під дзвінницу
І затопчу маґлївницов;
Та най тя там примха мучи,
Бо ня дома другий ручи!

Зап. Іван Бордейний у с. Молодїв Черновецького пов. (нині с. Молодія Глибочицького р-ну 
Чернівецької обл.) у 1910 р.

Перша публікація: Гнатюк, с. 362. Надруковано віршем після опису похоронного обряду, 
разом з іншими голосіннями; під загальною назвою «Тексти голосінь», № 306, як продовження 
нумерації 31-го тому ЕЗ, з підназвою «Є жартівливі голосіння. Ось вони»; «Голосінє вдови за му-
жом». До слова коровгов подано примітку: «Се нечесть. Тіло дорослого чоловіка віпроваджують до 
гробу з 4 хоругвами, з 2 хрестами і з 2 світичами (процесія). Процесія на похороні дитини складаєся 
з 1 хоругви, 1 хреста і 1 світича» (с. 362). Цей текст більше схожий на жартівливу пісню. Все ж не 
заперечуємо можливості, що його могли виконувати як пародійне голосіння.

Записи П. Брояковського з м. Паволоч, 1904–1910 рр.

1024. Голосіння за матір’ю
 Ма’мко на’ша старе’сенька, слабе’сенька!
 Ма’мко на’ша — пора’днице на’ша!
 На’ша ма’тїнко і на’ша голу’бочко!
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Гуцульсько-подільська голосильна традиція

 А до кого ми бу’демо в гостї ходи’ти,
 До ко’го ж ми бу’демо й говори’ти?
 Хто ж нас бу’де прийма’ти, ма’тінко на’ша!
 Хто ж нас бу’де жа’лувать так, як ви нас жа’лували?
 А тепер же ми бу’демо йти’, та й як на цю хату подивитися,
 Що тут нашої ма’тїнки нема’ і пора’дницї.
 Го’стиньки на’ші мину’лися,
 І роди’на на’ша мину’лася,
 І гостина мину’лася…
 Матїнко на’ша, пора’днице на’ша!
Зап. П. С. Брояковський в м. Паволоч Київ. губ. (нині с. Паволоч, Попільнянський р-н Житомир. 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 90. Надруковано в рядок, № 173 у розділі «VІІІ. Сироти 

за матір’ю».

1025. Голосіння за донькою
 Ой дитинко ж моя, дитино, нащо ти мене лишиєш?
 Ой де ти собі доленьку обібрала, що мене покидаєш?
 Ой як я сї подивлю на чужі дїти, а я вже тебе не буду видїти!
 Ой ластівочко моя, ой куди ти [від] мене відлїтаєш?
 Ой синку мій, синку, чи ти не мала де бути, що ти до такої тісненької хати йдеш?
 Ой дитино моя, дитинко, чому ми сї розлучиєм?
 Ой княгине моя, кнєгине, куди я сї тебе додивю, де я тебе пізнаю?
 Ой та другі люди грают та співают, а я за тобов сльози віливаю.
 Ой уста мої милї, чого сте сї так запишнили?
 Ой очи мої милї, чому сї не подивите?
 Ой ручки мої, ручки, робітники мої,
 То сте сї не полїнували що робити.
 Ой ніжки мої, то сте сї всюди находили коло мого добра.
 Ой очка ж мої, очка, то сте були веселї, чому сї на нї (на мене) не подивите?
 Ой синку мій, синку, то ж то буде зозулька кувати, а я сї буду сльозами умивати.
Зап. в м. Паволоч Київ. губ. (нині с. Паволоч, Попільнянський р-н Житомир. обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 45. Надруковано в рядок, № 38 у розділі «ІІІ. За дорос-

лою дочкою».

1026. Голосіння за дитиною
 Си’нку мій (чи до’нько моя’ — як там вже зветься), 
     голу’бчику мій (голу’бочка моя),
 Хто ж тебе’ там бу’де глядї’ти?
 Дїди’ мої, баби’ мої, признава’йтеся до моєї дити’ночки,
 Бо там її вітер не заві’є, і со’нечко не загрі’є,
 І зозу’лька не бу’де кува’ти, і солове’йко щебета’ти, 
     і садо’чки пpoцьвіта’ти!..
 Дити’ночко моя’, моє’ мале’сеньке,
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А хто ж тебе’ бу’де глядї’ти, а хто тебе’ бу’де колиса’ти.
Ти ж і неви’глядяне, і неви’колиханеє і таке’ мале’нькеє!
Зап. П. С. Брояковський в м. Паволоч Київ. губ. (нині с. Паволоч, Попільнянський р-н Житомир. 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 36. Надруковано в рядок, № 12 у розділі «І. За дітьми 

малими».

1027. Голосіння за сином
 Синочку мій, плуга’тиру мій, пого’ничу мій, коса’рику,
 Си’ноньку мій, дити’нонька моя!
 Ти ж вже ви’гляджене, і ви’кохане, і догля’нене.
 Си’нку мій, побігу’нчику мій,
 А де ж я тебе’ бу’ду шука’ти,
 А де бу’ду пізнава’ти і міз яки’ми дїтка’ми?
 До яки’х прийду’ — то тебе’ не найду’!
 Лю’дські дї’тки б’дуть гуля’тися і бі’гати,
 А мої’х нема і не найду’ і не пізна’ю нїде’.
 З яко’го віко’нечка бу’ду вигляда’ти,
 Чи з висо’кої моги’ли?
 І де я тебе’ бу’ду стріча’ти,
 І де бу’ду шука’ти,
 І міз яки’ми дїтка’ми?..
Зап. П. С. Брояковський в м. Паволоч Київ. губ. (нині с. Паволоч, Попільнянський р-н Житомир. 

обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 54–55. Надруковано в рядок, № 68 у розділі «ІV. За ма-

лим сином».

1028. Голосіння за сестрою
 Сестри’чко моя, голу’бочко!..
 Ти ж поки’нула такі’ дї’тки дрібне’нькі, мале’нькі,
 Хто ж їх бу’де догляда’ти,
 Хто ж їх бу’де оптира’ти,
 Хто ж їх бу’де обчісувать?
 Нащо ти їх поки’нула?
 Як же тепе’р поки’нула їх на чужі’ ру’ки, на чужу’ му’ку?
Зап. П. С. Брояковський в м. Паволоч Київ. губ. (нині с. Паволоч, Попільнянський р-н Житомир. 

обл.)  у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 118–119. Надруковано в рядок, № 262 у розділі «Х. За 

сестрою».

1029. Голосіння за дідом
 Дїду’нчику наш і голу’бчику!
 Ви ж нас глядї’ли,
 Ви ж нас жа’лували, і глядї’ли, і носи’ли,
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 Дїду’нчику наш старе’сенький, слабе’сенький!
 Пора’днику!
 Ви ж нас і ра’дили, і навча’ли!
 І ви’робляний, і ви’жураний, і ви’слабуваний.
Зап. П. С. Брояковський в м. Паволоч Київ. губ. (нині село Паволоч, Попільнянський р-н Жито-

мир. обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 125. Надруковано в рядок, № 286 у розділі «ХІІІ. За 

дідом».

Записи Юрія Александровича з Обухівського повіту, 
1904–1910 рр.

1030. Голосіння за сином
 Сину мій, соловейку, сину мій соколику, нащо мене кидаєш?..
 Коли же ти до мене в гостї прийдеш:
 Чи на Різдво, чи на Великдень, чи к Святої недїлї?
 Од Рожеству(!) снїга’ позалїгают,
 А од Паски води позаливают, трави позаростают, сади розівются,
 Будут соловейки щебетати, зазулі кувати, а я стану 
      свого сина виглядати.
Зап. Ю. Александрович в с. Немирів Обухов. пов. Київ. губ. (нині місто, центр Немирівського р-ну 

Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.
Перша публікація: Свєнціцький, с. 54. Надруковано в рядок, № 67 у розділі «ІV. За малим 

сином».

1031. Голосіння за сином

	 	 [На	Різдво]
Синочку, синочку, Іваночку!
Хто би буў казаў послїдного 
   Свит-вечіра,
Шьо ти уже цего Свит-вечіра 
  не будеш вечьиріти,
Але будеш у гробі спочивати!
Тут то твоє місце порожне,
Тут то твоя ложічка стоїт,
Синочку мій дорогий, синочку мій!

	 	 На	Великдень
Николаю мій, Николаю дорогий!
Ти то межи нами того Великодня буў,
Ти то нам паску-дари покроїў,
Ти то нам до церкви віднїс,
Ти то насамперед свіченого кушіў,
А тепер ми без тебе і їсти не можемо.
Николаю мій, Николаю!
Хто би бyў казаў, шьи тогідних сьвит,
Шьо ти уже цих не ґіждеш!
Николаю мій, Николаю дорогий!

Зап. Ю. Александрович в с. Немирів Обухов. пов. Київ. губ. (нині місто, центр Немирівського р-ну 
Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 59–60. Надруковано віршем, № 89 у розділі «V. За дорос-
лим сином» під назвою-коментарем «На Святий вечер і Великдень по смерти покійника голосить 
мати». Коментар про час виконання свідчить про те, що це поминальні голосіння.
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1032. Голосіння за сестрою
Сестричко моя, павочко!
Куди ти полинула?
Якої ж ти хати забажала смутної 
   да невеселої.
Нащо ж ти нас кидаєш,
Чого на нас розсердилась?
Промов до нас словечко,
Бо твої дружки стоять смутні 
   да невеселі.
Ой павочко наша, голубочко,
Чого ж ти нас кидаєш?
Чого на нас розсердилась?
У нас хата веселая,
З вікнами, видная, хорошая,

А твоя темная, а такая невеселая!
Коли ж ти, сестро, в гостї до нас 
   прийдеш:
Чи к Рожеству, чи к Святої недїлї*?
Од** Рожеству снїги позамітают,
А от Великодня води порозливають,
К Святої недїлї трави позаростають,
А я сестру виглядатиму,
Коли до нас в гостї прийде.
Ой сестро моя, черешенко,
Сестро моя вишенко,
Куди ти полинула?!
Ми ж тебе не побачимо поки віку 
   да сонця.

Зап. Ю. Александрович в с. Немирів Обухов. пов. Київ. губ. (нині місто, центр Немирівського р-ну 
Вінницької обл.) у 1904–1910 рр.

Перша публікація: Свєнціцький, с. 118–119. Надруковано в рядок, № 261 у розділі «Х. За 
сестрою».

Записи Івана Волошинського з Городенківщини, 1911–1913 рр.
1033. Голосіння за батьком
 Дєдику, дєдику, на кого ви нас полишєли?
 Шо ми самі будем такі малї робити?
 Хто на нас буде робити,
 Хто нас буде годувати,
 Хто на нас буде сї старати,
 Як ви вмерли тай нас лишили?
 Боже, шо ми будем робити такі біднї типер та нищісливі.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 209. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за татом» № 1. 

1034. Голосіння за батьком
 Дєдику мої, дєдику, ви то вмерли,
 На кого ви мине лишили?
 Шо я буду робити бідна?
 Ви то казали, що мене будете віддавати,
 Ви то казали, що минї весїлє зробите.
 Ви то мене вчили,
 Ви то на мине сї старали.

* Тройцї. — Прим. І. Свєнціцького.

** зам[ість] Ок. — Прим. І. Свєнціцького.
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 Я то вже такого дєдика не буду мати добро’го.
 Типер то вже нема на мене кому сї старати.
 Типер то вже нима мене кому учити.
 Я то сї вже типер лишила бідна сирота та нещіслива.
 Я то вже типер мушу по службах, бідна, капарити.
 Типер то вже ни буде кому нам нїчо робити.
 Типер то будут наші будинки роспадатисї.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 210. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за татом» № 2.

1035. Голосіння за батьком
 Ґедику мій, ґедику, що я буду робити, що вас нима?
 Як прийде сї спати, я сї сама бою, бо ни маю анї сестри, анї брата, анї неньки.
 Божичку мій, Божи, ґидику мій, гидику мій!
 Яка биз вас студола сумненька і обора ниметена.
 Ґидику мої, ґидику!
 Нима кому анї худоби обійти, анї поїхати в лїс і вівезти дров з лїса.
 Божичку мій, Божи! Ґидику мій, ґидику!
 Хто ми так буде робити, як ви робили.
 Так биз вас на дворі сумно, так як на які пустини.
 Божичку мій, Божи, ґидику мій, ґидику!
 Як ви за мнов пирипитували, де я сї дїваю,
 А типер хто буде пирипитувати?
 Божичку мій, Божи, ґидику мій, ґидику!
 Хто нам буде сіяти, і орати, і молотити, і в оденок снопи класти?
 Божичку мій, Боже, ґедику мій, ґидику!
 Устаньти та подивітсї на мене, що я бідна сирота лишиласї.
 Ґидику мій, ґидику, як прийду до хати, подивюсї на піч, що нима ґидика,
 Божичку мій, Божи.
 Як ще жили ґидик, то я собі де схочу, там піду, а тепер нима як.
 Ґидику мій, ґидику, ци ви на нас сї загнївали, що ви взєли тай нас покинули?
 Божичку мій, Божи.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 210. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за татом» № 3.

1036. Голосіння за батьком
Татку мій, татку, голубчику мій,
Ви нас згудували і за нас сї старали,
Що ми типер будем биз вас робити?
Татку наші старенькі,

Хто вас, татку, там буде таких 
  стареньких опходити,
Що ви такі старенькі і такі слабенькі.
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Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 210. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями у розділі «Донька за татом» № 4. 

1037. Голосіння за матір’ю
 Ненько мої, ненько, на кого ви мене лишєєте?
 Ви то минї не раз сшили сорочечку тай головку змили, оборточку купили.
 Ви то мене не раз убрали файно.
 Я то не раз війшла мижи люди, так як люцка дитина.
 Я то вже тепер пропала, бідна сирота та нищіслива.
 Мамко мої, мамко, вернїтсї до мене ше хоть раз в гостї.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 210. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за мамою» № 1. 

1038. Голосіння за матір’ю
 Ненько мої, ненько!
 Що я буду робити, що ви взєли тай нас покинули.
 Чи ви не хтїли з нами бути, чи ви нас ни любили,
 Ненько мої, ненько! Божичку мій, Божичку!
 Що я буду робити, що нима кому вітопити, анї припічок замастити,
 А типер я мушу сама, бо нима мої ненькі, аби зробили.
 Божичку мій, Божи! Ненько мої, ненько!
 Встаньти та подивітсї на свою хату, що така сумненька, 
      бо нима в нї кому робити.
 Божичку мій, Божи! Ненько мої, ненько! Хто нам так буде робити, 
      як ви робили?
 Як ви ще жили, то минї в голові ни була та робота, 
 А типер я мушу ї робити, бо нима мої ненькі, аби мнї пожєлували.
 Ненько мої, ненько! Встаньти та подивітся на мени, що я така 
      бідна сирота лишиласї.
 Божичку мій, Божи!
 Як мої ненька ще жили, то я собі у ниґілю війду, де схочу,
 А типер нима мої ненькі, тай нїґде не війду.
 Божичку мій, Божи! Ненько мої, ненько!
 Як прийду до хати, така ми буде сумненька, — бо нима в нї кому 
      зро’бити порєтку,
 Бо нима мої ненькі, Божичку мій, Божи.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 211. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за мамою» № 2. 
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1039. Голосіння за матір’ю
 Ненечко моя, ненечко моя, ненечко дорогі!
 Нашо-сти мине таку нищісливу лишили?
 Ненечко мої, ненечко, 
 Яка ж я сирота вічна тепер!
 Хто моє волосєчко буде чесати,
 Хто минї сорочечку буде шити?
 Ненечко мої, ненечко,
 Хто ж мене сї спитає, ци я їла, ци я ни їла?
 Як жи я собі раду буду биз вас давати,
 Коли я така мала,
 Коли я така сирота бідна, нищіслива.
 Ненько мої, ненько, нашо-сти мине лишили,
 Просїт Бога, аби-сти мине взєли с собов, бо я собі ради ни дам биз вас.
 Ненько мої, ненько,
 Нищіслива минї година,
 Волїли-сти мнї не вродити, які-сти мнї мали лишити,
 Бо я уже гаразду ни буду мати,
 Бо мій гаразд уже умер!
 Ненько мої, ненько!
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 211. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за мамою» № 3. 

1040. Голосіння за матір’ю
 Ненько мої старенькі,
 Що ми тепер будем биз вас робити?
 Ми прийдем тай вас сї порадим, що будем робити.
 Ненько мої старенькі, тай такі дуже слабенькі,
 Хто вас там обійде, хто вам водицї подаст?
 Хто вас оберне, що ви такі дуже слабі?
 Ненечко наші, рибочко наші!
 Ви то як умирали, то сьти казали, аби ми сї так любили, як дотепер.
 Ненько мої, ненько.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 211. Текст опубліковано в рядок в контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Донька за мамою» № 4. 

1041. Голосіння за сином
Синку мій, синку,
Я подивлюсї в кутику, а тибе нима.
Нима кому їстки дати.

Нима с ким нї на пичи сидїти, нї балакати.
Нема кому постелити, нема кого 
   вже вбувати,
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Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 203. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за дитиною» № 1. Записи були зроблені 
на прохання Володимира Гнатюка, про що він зазначив у примітці на початку публікації. Перед 
текстами голосінь така інформація про особливості функціонування жанру в цій місцевості: голо-
сить тільки родина, жінки, «ті, що мнєкого серцє, а хто твердого, то не хоче; без порєтку», «плачок 
нема», «не вміти голосити — то встид, а файно голосити — то гонор», «голосє звичайнов мовов, 
краще є тихо, а довго голосити; голосє з жєлю за нибощиком або для гонору; зачинают плакати за-
раз по смерти; голосє, як лежит на лаві, як берут, несут, ховают, а на гробі чєсто уже ни мают сили та 
голосу від довгого плачу; голосє лиш доки не поховают; жартовливих голосінь нема» (С. 202–203).

Наприкінці всіх текстів така паспортизація: «Зап. в 1911– [191]3 р. від Ант. Трачука, дяка, 
Гр. Мокрицького і інших у Далешеві, п. Городенка».

1042. Голосіння за сином

Павлику мій, синку мій.
Я прийду додому, подивюсї, 
  шо тибе нима —
Мине головонька болит,
Серце минї млїє, шо я буду робити?
Нима кому вже по лаві бігати 
  та жибонїти,
Павлику мій, Павлику!
Нима кому вже булочку принести,
Нї цукру, нї їстки дати,
Нима кому водицї подати, нї 
  до кого забалакати.
Як сї поросходє з дому,

А я собі с тобов балакала —
Тепер не буде с ким.
Боже мій, Боже,
Павлику мій, Павлику!
Ни буде сї кому у головку подивити.
Синку мій, синку,
Устань, подивисї на мене, як я 
   дуже плачу.
Увійду до хати — тай хоть тїкай.
Суда... подивюсї, туда, а їго нима, нима...
Божи мій, Боже.
Вже нима кому на вікнї щідрувати 
  і дивитисї на двір.

Питруню мій, Питруню!
Чому ти нас покинув тай пішов собі 
   від нас?
Божичку мій, Божичку!
Дитинко моя, дитинко,
Як прийду до хати, подивю сї на піч — 
  чи нима мого Питрунє,
Божичку мій, Божи!
Питруню мій, Питруню,
Встань та подиви сї на свою пічку, 
  шо така пуста стоїт,
Бо нима Питрунє, аби по нї лазив.
Божичку мій, Божи,
Дитинко моя, дитинко,

Нима кому і принести булочку,
Анї кому лазити по припічку 
  тай казати «ненько»,
Тай гримати в комин.
Дитинко моя, дитинко!
Нима кому побічи з збаночками 
 по воду і принести водицї.
Божичку мій, Божи!
Питруню мій, Питруню!
Нима кому цицки дати.
Якби ти знав, то зараз бис устав.
Питруню мій, Питруню!
Божичку мій, Божичку.

Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 203. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за дитиною» № 2. 
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1043. Голосіння за дитиною
 Дитинко моя, дитинко!
 Хто тобі там водицї подаст,
 Хто тебе там обійде,
 Хто тебе там підойме, аби ти там так була, як тутечки?
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 204. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями у розділі «Мати за дитиною» № 3. 

1044. Голосіння за дитиною
 Дитинко моя, дитинко!
 На кого ти мене лишила?
 Хто минї водицї подаст, як я сї постарію?
 Хто мене обійде в старости?
 Ти то, дитинко, була добра.
 Я то сї тішила тобов, а ти пішла тай мене полишєєш.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 204. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 1. 

1045. Голосіння за донькою
Донечко моя, донечко!
Я то гадала, що я тебе віддам,
Прийму зєтє або як сї вже трафит,
А ти вмерла тай мене лишєєш.
Не буде вже кому за мене 
  до кирницї піти,

Випрати шматє.
Ни буде кому минї сорочку сшити.
Ти то не раз віпалила,
Обід зварила тай минї на піч подала:
«Нате, мамко, їжте».
Хто минї тепер, старенькі, злагодит?

Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 204. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 2. 

1046. Голосіння за донькою
Доню моя, доню!
Я тебе годувала,
Я тебе голубила,
Ночи ни досипєла.
Я сї с тебе надїяла потїхи, а ти мене 
  сиротов лишила.

То я тобі, моя доню, річи постарала,
А ти минї, моя доню, так туги завдала.
Дитинко моя, дитинко,
Коли ти до мене прийдеш,
Де я тебе уздрю,
Де я сї с тобов здибаю?

Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
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Перша публікація: Волошинський, с. 204. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 3. 

1047. Голосіння за донькою
 Марійко моя, Марійко, що я буду робити, що тибе нима?
 Нима ми кому віпрати сорочечки, нї вишити плечика.
 Божичку мій, Боже, Марійко моя, Марійко!
 Нима кому стачєти сорочичку і на постили постелити,
 Анї кому хату позамітати.
 Доничко моя, доничко, шевкине моя, шевкине!
 Нима кому мисочки помити, анї водицї принести.
 Марійко моя, Марійко, робітнице моя, робітници,
 Хто минї буде так робити, як ти минї робила?
 Донечко моя, донечко!
 Як прийду до хати, така ми буде сумненька, що хоть бери 
      та назад з неї вертайсї.
 Божичку мій, Божичку, Марійко моя, Марійко,
 Устань та подивисї на свою хатку, 
 Така сумненька, що нима ї кому помастити і файно підвести.
 Божичку мій, Божи!
 Як прийде ми сї давати обідати, а мине не биресї обід,
 Бо минї в голові, що нима кому робити.
 Марійко моя, Марійко!
 Така бис теби постїль буде сумненька і мисочки немитї.
 Марійко моя, Марійко, доничко моя, доничко!
 Уже до тебе приходили й сватати, а ти пішла собі на той сьвіт,
 Доничко моя, донечко, Божичку мій, Божичку.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 204. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 4. 

1048. Голосіння за донькою
 Дитинко моя, дитинко,
 Я то мала надїю, шо я буду мати пошіновок з-за теби,
 А ти така молоденька тай вмерла.
 А я то гадала, шо ти мене будеш віпроваджєти, 
 А я тебе борше віпроваджєю.
 А вітки я тибе тепер буду візирати, дитино моя, дитинко, надїйо моя.
 Аж тепер по надїї тай по всьому.
 А до кого я типер промовлю, а с ким я сї типер пораджу?
 А хто минї миски помиє, тай до криницї піде,
 Тай попере, тай вшиє, тай потачєє,
 Тай хто минї хату замите, дитино моя, роспуко моя!
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 Я то велику наґію мала на тебе, а типер ти вмерла, та я мушу робити сама.
 Дитино моя, пітпоро моя!
 А я мушу наймати, тай чужа минї ни зробит так, як ти зробила.
 Я тибе ни заставєла і добре було,
 А я то чужу найму і заставлю, і ни зробит минї так, як ти.
 Як ти де пішла, тай минї зробила, так як я сама собі зробила.
 Доничко моя, зазулько моя, а коли я тибе забуду?
 Я ж то тебе сплоха не забуду, бо ти минї великов пітпоров була;
 Де ти йшла, що зробила, то минї ни траба вже йти було туда.
 Волїла ж би я загинути, нїж се виґіти, шо я тибе віпроваджєю до гробу,
 Що ти минї була така покірна і послушна на всїм, 
      а я тибе віпроваджею до гробу.
 А хто мине типер буде віпроваджети, шо я такої дитини вже ни буду мати!
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 205. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 5. 

1049. Голосіння за донькою (живе виконання)
 Доничко моя, зазуличко моя,
 Куда ж, куда ж ти сї від мене забираєш,
 На кого ж ти свою неньку лишєєш?
 Доничко моя, доничко моя,
 Та я тебе так гіренько плекала при мої груди.
 Доничко моя, доничко моя,
 А хто ж твою типер головочку тобі змиє і розчеши без мени,
 Шо ти будеш робити без мени?
 Божи мій, Божи,
 За що ж ти мене так тяжко покарав?
 Чим я тибе, Боже, прогнївала?
 Ци я тибе коли, Божи, не домолила?
 Я казала, що я сї дочикаю помочи, поратунку,
 А ти на то ни вважєєш тай мене стару саму лишєєш.
 Дитинко моя, дитинко моя,
 Де ж ти сї забираєш,
 Чому ж ти до мене словичка не промовиш?
 Доничко моя, зазуличко моя,
 Встань, подиви сї, що посходилисї роди блискі і далекі до теби в гостї.
 Встань, погости їх, чим маєш,
 Щоби ни вітка’зували вітак на тебе і на мене.
 Чому ж ни встаєш, тай сї ни обзиваєш?
 Божи мій, Божи мій,
 Ісусе Христи, Мати Христова,
 За що ж ви мине так покарали?
 Я гадала, що я тебе в вінку буду виґіти, а я того ни дочикала.
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 Хоть я тебе виджу у вінку, али ни в такім, як я гадала,
 Божи мій, Божи.
 Чого ж я сї дочикала, що ти лижиш тай сї ни обзиваєш.
 Відей ти сї загнївала на мене,
 Відей я чимос тобі ни догодила.
 Я гадала, що підем колис обидві прати,
 А тибе будут вже завтра с хати брати.
 Я гадала, що я буду тибе до слюбу випроваджєти тай буду сї веселити, співати,
 А я тепер за тобов мушу плакати, гірко ридати.
 Я гадала, що тибе я замужем видїти дочекаю, 
 А я типер гіркими слезами сї вмиваю.
 Я гадала, шо до теби поприходє люди з колачєми,
 А до теби поприходили з плачєми.
 Я гадала, що до теби прийдут люди шутками,
 А вони поприходили з свічками.
 Я гадала, що ти сї віддаш тай будеш в хатї сидіти і робити,
 А тобі зробили хату з сєжнї землї і дошки.
 Доничко моя, доничко,
 Коли ж ти до мени прийдеш побалакати?
 Доничко моя, зазуличко моя,
 Встань, подивисї, що ми тобі купили,
 Шо ми тобі постарали,
 Ци тобі сї сподобало то всьо?
 Доничко моя,
 Встань, поґикуй свої ненци за тото, що я тибе так файно зібрала,
 Доничко моя,
 А попрощєйсї з гидиком своїм, і з неньков, і с усев родинов,
 Бо вже нїхто тебе не буде видїти.
 Що ж ти в такі чорнї та темнї хатині будеш робити?
 Чи ж не лїпше було тобі в мене, нїж вже йти від мене так борзо?
 Шо ж ти там будеш їсти?
 Нїхто тобі ни схоче нїчо принести.
 Божи мій, Божи,
 Що ж я типер сама буду робити?
 Вже прийшли мою доничку, мою голубочку від мени забирати.
 Доничко моя, доничко,
 Ни дай сї цьвиками в дошки забивати.
 За що ж ви, людоньки, мою доничку в деревище забиваєте,
 Що ж вона вам злого зробила?
 Доничко моя, доничко моя,
 Я такі тибе ни пущу, аж доків минї не скажеш, коли ще до мене прийдеш,
 Поків до мени ни заговориш хоть одно слівце щиреньке.
 Доничко моя, любочко, коли ж я тибе вже буду на своїм віку виґіти?
 Божичку мій, Божичку,
 За що ж ти мене так тяжко покарав?
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 Волїла би я була за ню покластисї на її місци,
 Нїж що вона буде в так темненькім гробі лижєти,
 Сьвіта Божого нїколи не виґіти,
 Нї співу пташків нїколи ни чути.
 Доничко моя, що ж ти тогди зробиш, як тебе земленьков привалє.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 205–206. Текст опубліковано в рядок у контексті опису 

похоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 6. Перед текстом зазна-
чено в дужках: (В хатї). Цей коментар і висока емоційність тексту дають підстави стверджувати, що 
це голосіння було записане в живому виконанні, а не на замовлення.

1050. Голосіння за донькою 
 Донечко моя, донечко дорога,
 Я то думала, що я тибе вігодую,
 А ти будеш опходити весїлє таке нисподїване.
 Хто ж минї гостї тоти спросив,
 Що я за них ни знала, анї видала?
 Коли ж ти ходила за тими гостєми просити,
 Шос минї не мильдувала?
 Я то гадала, що я тибе віховаю тай буду мати при кім голову склонити,
 А я сї нинї биз наґії лишила.
 Божи, Божи, що я такого прогрішила, шо-с ми взєв таку дорогу дитинку?
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 206. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 7. 

1051. Голосіння за донькою
 Донечко моя, донечко,
 Я на тебе мала надїю, що ти мене будеш опходити, як я буду стара,
 А ти тепер умерла, а минї хто подаст лижичку воду?
 Лєгла-с з добров долев і злов,
 Не будеш до мене ходити,
 Що тебе буде доля прогонити.
 Донечко моя, донечко,
 Я на тебе мала всу нагію,
 Що я тебе подружу і ти будеш ґаздувати,
 А я буду мати коло кого голову притулити.
 Доничко ж моя, донечко.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 206–207. Текст опубліковано в рядок у контексті опису 

похоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за донькою» № 8. 
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1052. Голосіння за сином
 Синку мій, синку, дитинко моя,
 На кого ти мене лишив?
 Що я буду, бідна, робити така стара, нищіслива?
 Хто минї буде в поли робити,
 Хто минї дровец привезе,
 Хто минї водиці принесе,
 Хто минї в млинї змеле,
 Хто мене, бідну, обійде, таку стару,
 Хто минї худібку обійде, погодує?
 Моя то господарка вже, відай, сї роскапує.
 Нема коло неї кому ґаздувати.
 Відай, і я, старенька, мушу за тобов низабавки піти 
     с цего сьвіта з біди та нужди.
 Я то гадала, що я тебе оженю, то ти минї нивістку приведеш,
 Та все мене буде, стару, бідну, заступати,
 А ти вмер тай вже всьо умерло.
 Вже я сї нїчо не маю надїяти.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківський 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 207. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за сином» № 1. 

1053. Голосіння за сином

Синку мій, синку, що я буду робити?
Нима кому іти в поле.
Божечку мій, Боже, синку мій, синку.
Нима кому йти в лїс заробити дров,
Нима кому молотити,
Анї водицї принести,
Анї куму худоби напоїти.
Божичку мій, Божи,
Умилосирдисї надо мнов.
Як прийду до хати,
Подивлюсї на хату, —
Така ми сумненька,
Шо хоть бери тай назад з неї вертайсї.
Божи мій, Боже!
Як прийдесї давати обідати,

А минї не хочесї обідати,
А як прийдесї спати,
А я не можу спати, бо мене не бересї сон,
Бо минї в голові, шо я ни маю с ким 
  сї порадити,
Анї до кого забалакати, синку мій, синку.
Синку мій, встань та подивисї хоть 
 на свою хатку і садочок,
І на дєдю, що він так ни може,
Як прийдесї в поли орати або сїяти —
Нима куму йти.
Синку мій, синку,
Устань та подиви сї на мене, 
  що я так плачу.
Боже мій, Боже!

Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 207. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за сином» № 2. 
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1054. Голосіння за сином
 Синку мій, синку,
 Змолотнику мій, орачу мій,
 Та ти минї орав, і молотив, і всьо робив,
 Шо так, як тато самий, синку мій, дитино моя.
 А хто мине рано збудит:
 «Нене, уставайти, тай обідати варіт,
 Бо я іду в поле орати, шоби-м сї ни спізнив, шоби-м віорав».
 А ти, дитино моя, тепер умер,
 Тай вітки я такого орачє буду візирати.
 На теби сї тато спустив, —
 Шо ти робив — так як він сам,
 І ще і тата-с пригонив,
 Аби тато ни дармував,
 Аби то живенько було.
 Синку мій, дитино моя,
 Дорогий робітнику мій,
 Господарю мій, дитинко моя!
 Умерла всє наґія наша.
 Ти то дбав, ти то робив,
 А тато старий, робити не годен.
 А наймем слугу, то нам слуга не зробит так,
 Бо за слугов треба дивитисї і росказувати слузї,
 А ти зробив так, як траба,
 Шо ни траба сї було дивити за тобов,
 Бо всьо добре було.
 Дитинко моя, дитино,
 Вітки я тибе буду візирати:
 Ци з гори, ци з долини?
 Такої я сї дитини коли дочикаю?
 Дитино моя, рідна моя,
 Велика наґійо моя.
 На кого я свій маєток лишу,
 Чужий мине ни поратує так, як ти був минї.
 Ти то минї в поли робив і вдома робив,
 Тай коновки уфатив, тай води принїс,
 Тай дров врубав, тай до хати унїс.
 Тай: «Нене, варіт обід скоро,
 Шоби мож шо зробити тай доробитисї».
 А с ким я сї тепер дороблю?
 Дитино моя, зазулько моя.
 Хто минї дров урубає,
 Хто минї води принесе,
 Робітнику мій, західнику мій.
 По мої дитинї тай по мої надїї…
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Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 207–208. Текст опубліковано в рядок у контексті опису 
похоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Мати за сином» № 3. 

1055. Голосіння за чоловіком
Ґаздо мій, ґаздо,
На кого ти мене лишєєш?
Шо я буду, бідна, робити?
Боже, на кого ти мене лишив?

Шо я з такими дрібними дїтьми 
   буду робити?
Де я сї з ними притулю?

Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 208. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Жінка за чоловіком» № 1.

1056. Голосіння за чоловіком
 Ґаздо мій, ґаздо,
 Що я буду робити, що тебе нима.
 Як прийде ніч, а я сї сама бою,
 Бо ни маю нї сина, нї доньки,
 Що я буду робити, ґаздо мій, ґаздо?
 Анї куму дров урубати,
 Анї куму худобу обійти,
 Анї кому сїяти, орати.
 Божичку мій, Божи,
 Робітнику мій, робітнику!
 Хто минї буде так робити, як ти робив?
 Анї кому обору замести,
 Анї кому в стодолї позапрєтувати,
 Ґаздо мій, ґаздо.
 Так на дворі бис теби сумно, як на пустини.
 Нима кому запрічи конї тай поїхати,
 Тай вівести кому з лїса,
 Тай заробити пару шусток і принести до хати.
 Ґаздо мій ґаздо, мушу наймати тай переплачувати,
 Аби минї хто засїяв і склав в оденочок снопи.
 Ґаздо мій, ґаздо,
 Устань та подивисї на своє обістє,
 Що воно бис теби таке сумне, та як яка пустинє.
 Ґаздо мій, ґаздо, голубчику мій,
 Подивисї на мене, що я так плачу,
 Бо минї жєль, що я ни маю с ким сї порадити тай до кого забалакати.
 Ґаздо мій, ґаздо,
 Божичку мій, Божи.
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Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 
р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.

Перша публікація: Волошинський, с. 208. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-
хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Жінка за чоловіком» № 2. 

1057. Голосіння за чоловіком
 Ґаздо мій, ґаздо!
 А вітки я тибе буду візирати?
 Хто минї даст, шо минї треба.
 Орачу мій, орачу,
 А хто минї віоре нивку,
 А хто минї засїє тай заволочит,
 А хто минї вікосит та звєже тай додому привезе,
 А хто минї вмолотит тай до млина відвезе?
 Я то сего ни знала, лиш дивиласї готовому.
 Ґаздо мій, ґаздо, робітнику мій, робітнику!
 Я то ни знала, я то сї ни журила сим.
 А типер мушу знати і журитисї сим.
 Віорати й посїяти,
 Й привизти, і змолотити,
 І до млина відвезти і змолоти,
 Ґаздо мій, соколику мій.
 Шо я твую усу роботу мушу робити,
 А свою уже ни маю аш коли робити,
 Бо твою роботу мушу в днину,
 А свую вже вночи мушу робити.
 Спичи, і зварити, і ґіти вбійти,
 І до ґаздової роботи знов сї взєти,
 Бо би-м рада ни впуститисї,
 Щоби-м робила і газдову роботу й свою мушу,
 Бо якби-м мала спосібнїсть, то би мнї хтос взєв,
 А я маю ґіти, то нїхто мі ни схоче.
 Ґаздо мій, ґаздо, вітки я тибе буду візирати?
 Куда ходжу, і думаю, і робю, й працую, і тибе ни виджу вже. 
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 209. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Жінка за чоловіком» № 3. 

1058. Голосіння за чоловіком
 Ґаздо мій, ґаздо!
 С ким я буду типер свою годину заходити,
 С ким я ти сироти годувати?
 Нашо-с мине до того допровадив?
 Дєкую тобі, шос ми поміг дїти підгодувати, дружино моя.
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 Вітки ш я тибе буду візирати?
 Коли ти прийдеш до мене?
 Остатна нам днина, остатна година.
 Щіслива тобі дорожечка, бо вже сї більше видїти не будим.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 209. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Жінка за чоловіком» № 4. 

1059. Голосіння за чоловіком
 Доле моя, доле!
 Нащо ти мене лишєєш с такими дрібними ґітьми?
 Як я буду ґаздувати, що ти мене лишив таку бідну вдову?
 Анї до тої скіни, анї до тої скіни — нема с ким сї порадити,
 Бо ґіти малї, дрібні, траба на них робити.
 Ґаздо мій, приятелю мій, робітнику мій, с ким я типер буду що робити?
 Як тибе нима, тай я ни знаю, до якої роботи сї братии.
 Косарю мій, робітнику мій, нї годжений, нї плачений, змолотнику мій.
 Такі-смо сї обоє розлучили, гийби-м на сїм сьвітї ни були.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 209. Текст опубліковано в рядок в контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Жінка за чоловіком» № 5. 

1060. Голосіння за братом
 Братчику мій, братчику!
 Я то гадала, що ти сї будеш женити,
 Що я буду у тебе’ на вісїлю,
 А ти вмер, тай я уже ни буду видїти твого весїля.
 Ти то був мій братчик добрий, а ти сї забираєш.
 Ти то не раз за мене робітку зробив,
 Послухав-їс мене,
 Водицї-с принїс, сїчки-с врізав.
 Ти вмер, забрав-єссї,
 Тепер минї уже тєще буде,
 Уже я мушу сама робити то, шо ти робив.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 211–212. Текст опубліковано в рядок у контексті опису 

похоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Сестра за братом» № 1. 

1061. Голосіння за братом
 Братчику мій, братчику!
 Що я буду робити, що тебе нима?
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 Божичку мій, Боже! Братчику мій, братчику!
 Устань та подивисї на мени, що я так за тобов жєлую.
 Братчику мій, братчику, як ти за мнов пирипитував, де я сї ґіваю,
 Хто типер буде за мнов перепитувати?
 Божичку мій, Божи! Братчику мій, братчику!
 Що я типер буду робити,
 Що ни маю до кого пїти порадитисї, що на кім поли посїяти, а на кім?
 Божичку мій, Божи, братчику мій, братчику.
 Як прийде ниґілинька, а я ни маю до кого піти погостити сї, 
 Анї с ким сї порадити, бо нима мого братчика.
 Божи мій, Божи! Братчику мій, братчику!
 Нима до кого піти тай запитатисї, ци підеш завтра на ярмарок?
 Братчику мій, братчику.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 212. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Сестра за братом» № 2. 

1062. Голосіння за братом
 Братчику мій, явірчику мій молоденький,
 Нащо твоє вісїлє таке сумне?
 Де твоя кнїгинє, шо ми ї ни можем вітпитати, куди ти за нев ідеш?
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 212. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Сестра за братом» № 3. 

1063. Голосіння за братом
 Братчику мій, голубчику мій,
 Ти як умирав, то-с ни казав, що будеш умирати, але що сї будеш женити,
 Та що ти дєдї таких музиків найме, що таких нїгде били. 
 Братчику мій, братчику, нас ни було — лишень троє, 
      а типер буде лишень двоє.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 212. Текст опубліковано в рядок у контексті опису по-

хоронного обряду з іншими голосіннями в розділі «Сестра за братом» № 4. 

1064. Голосіння за сестрою
 Сестро моя, сестро!
 Чи ти сї на мене загнївала,
 Чи ти мене не любиш, що ти узєла тай мене покинула.
 Божичку мій, Божи! Сестро моя, сестро!
 Де я типер піду, аби минї сї хто у голову подивив?
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 Де я типер піду погоститисї і с ким порадитисї.
 Сестро моя, сестро, устань, та подивисї на мене, що я за тобов жєлую.
 Божичку мій, Божи! Сестро моя, сестро!
 Прийде ниґілинька, а я ни маю де піти, анї погоститисї, ані порадитисї.
 Божичку мій, Божи! Сестро моя, сестро!
 Нима кому прийти до мене і запитатисї, ци завтра підем на ярмарок.
 Сестро моя, сестро!
 Як ти ще жила, то я піду, тай тибе закличу, тай підем обі у поле сапати.
 Божичку мій, Божи!
 Як ти за мнов пирипитувала, де я сї ґіваю,
 А типер хто за мнов буде перепитувати?
 Сестро моя, сестро! Божичку мій, Божи.
Зап. Волошинський І. у с. Далешів Городенківського повіту (нині с. Далешове Городенківського 

р-ну Івано-Франківської обл.) у 1911–1913 рр.
Перша публікація: Волошинський, с. 212–213. Текст опубліковано в рядок у контексті опису 

похоронного обряду з іншими голосіннями у розділі «Сестра за сестрою» № 1. 

Записи з Гуцульщини і Буковини 
із публікації Зенона Кузелі, 1913–1915 рр.

1065. Голосіння за чоловіком
 Йой ґаздочко, мій ґаздо...о...чко,
 Що...о...о ж я буду тепе...р дїяла?..
Зап. Юрко Кузь у с. Перегінськ (нині смт Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.) у 1913–1915 рр.
Перша публікація: Кузеля, с. 135. Подано в рядок у контексті опису похорону. Про голосиль-

ну традицію зазначено: «Заводять тільки і то з родини, по котрій особі жаль мають, але не всі. Як пла-
чуть, а то переважно женщини, то прихилившись до мерця, і плачем виговорюють [текст голосіння]. 
Чи приміром, за сином, донькою або приговорюють і виповідають з попередних літ якісь з тою осо-
бою веселі, а також сумні хвилі житя, або що колись говорили та далось добре в пам’ять».

1066. Голосіння за чоловіком
Ґаздо мій, ґаздо!
На кого ти мене лишиєш,
Відки я тебе маю візирати.
А хто менї сніпки з польи привезе,
А хто менї дров в лїса настарає,
Хто води менї принеси?
Встань та скажи ми хоть, що маю робити.
Скажи, що маю з такими дїточками дрібними робити.
Встань та подивися, як волики тебе жьилують...
Зап. студент М. Дідик від Івана Чужака у с. Перерів (нині с. Перерив Коломийського р-ну Івано-

Франківської обл.) у 1913–1915 рр.
Перша публікація: Кузеля, с. 141. Подано в рядок у контексті опису похорону.
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1067. Голосіння за дружиною
Ґаздине моя, ґаздине,
Нащо ти мене лишьиєш 
 з такими дїтьми малими,
Яку я собі раду дам з ними.
Хто дїти буде чесати,
Хто їм головку змиє,

Хто буде вбирати їх,
А хто сорочечку шити?
Хто їсти вготовит,
Хто їх погодує.
Встань та подивисї на сирітки бідні,
Та заговори ше хоть слово.

Зап. студент М. Дідик від Івана Чужака у с. Перерів (нині с. Перерив Коломийського р-ну Івано-
Франківської обл.) у 1913–1915 рр.

Перша публікація: Кузеля, с. 141. Подано в рядок у контексті опису похорону.

1068. Голосіння за сином
 Синку мій (ім’я рек),
 Я ж на тебе цїлу надїю мала,
 На кого ти мене лишьиеш.
 (Вдова — ґаздо, мій синку)
 Я надїялася, шо ти мене поховаєш, а я тебе ховати мушу.
 Встань та подивися, як худібка за тобов жьилує.
 Я думала тебе до слюбу вісилати, а ти ідеш у землю студену.
Зап. студент М. Дідик від Івана Чужака у с. Перерів (нині с. Перерив Коломийського р-ну Івано-

Франківської обл.) у 1913–1915 рр.
Перша публікація: Кузеля, с. 141. Подано в рядок у контексті опису похорону.

1069. Голосіння за чоловіком

А ти умер, а мене-сь лишив,
А що ж я тепер буду робити,
Звідки я тебе буду виглядати,
Чи з-за гори високої,
Чи з-за води глибокої,

Чи з-за лїса темненького?
Боже ж, мій Боже,
Хто мене тепер порадит,
Хто мою худібку обійде…

Зап. Василь Боровський на Галицькому Поділлі (північна частина Тернопільської обл.) у 1913–
1915 рр.

Перша публікація: Кузеля, с. 146–147. Подано віршем у контексті опису похорону. Про го-
лосильну традицію зазначено: «В тім часі, коли чекають на попа, господар або хтось інший /…/ 
трактує зібраних горівкою і хлібом, а родина, зглядно жіноцтво, укладає пляни до плачу, яких ма-
ють добирати слів і жалю. Коли піп появиться на подвірю, тоді зачинають плакати, заводити або 
голосити. Плач буває сухий, без слів і правдивого жалю. В плачи виговорюють, що померший перед 
смертев говорив, чого жадав, що його жінка давала йому їсти і т. д. Звичайно виглядає плач ось так 
[текст голосіння]. І то тільки тоді так плачуть, як піп не відправляє, а наколи піп читає Євангеліє 
або відправляє похорон, то тоді одна другу зацитькує і перестають плакати. Такі сухі плачі бувають 
здовж дорогою до церкви і на цвинтар, на цвинтарі; по скінчених похоронних церемоніях то пла-
чуть доволі сльозами і без сліз» (Кузеля, с. 146–147).

Про голосильну традицію на Тернопільщині, с. Вербовець Теребовельського повіту (нині 
с. Вербів Бережанського р-ну Тернопіль. обл.) подано також інформацію у виданні Гнатюка (Гна-
тюк, с. 375) у записі Василя Деркача, студента медицини. «Плачок ніколи не наймають. Голосить 
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по покійнику жінка, мати, сестра або яка-небудь своячка. Плачки не всі однаково голосять. Є така, 
що плаче, як з книжки читає, багато додає своїх зворотів, а инші в тім ремеслі на вправні, голосять 
після загальних формулою:

А де ж ти ся забираєш від нас?
А на кого ж ти нас лишаєш?
Чому ж ти ся не обізвеш хоч раз до нас?
Чому ж ти не привитаєш своїх гостий хоч словечком одним?
Вони ж до тебе (як дівка або парубок, то кажуть ще: на весїлє) посходилися, поз’їздилися. 
А ти до них не обзиваєшся, нї навіть не подивишся. Чи ти ся на нас гнїваєш?
Коли ж ти нас відвідаєш з тої далекої дороги?
Звідки тебе виглядатоньки: чи з-за гори високої, чи з-за долини глибокої?
Позаростали слїдоньки зеленою муравою, куди мої мамунця ходили.
Ой мамунцю, мамунечко, ой зазульцю-зазулечко.
Ой моя ж ви розрадонько,
А хто ж нас порадить, як ви від нас йдете?
Ой моя ж ти донечко золота, ой моя ж ти княгине гідна!
Людским дїтям музики грають, а моїй донечці дзвони дзвонять.
А я ж то тобі не таке весїлє сумненьке сподівалася справити!» (Гнатюк, с. 376–376).

1070. Голосіння за сином
  Ой чому ти, синку, не сказало,
  В єку ти си доріженьку вирєджало?
  Я би була дверцї замкнула,
  Віконце забила...
 Так голосять голосільниці в запиті до покійника 
    і самі таки відповідають назад родині за него:
  Ой не твоя на це, мамко, але Бога сила.
  Скажиш майстрам хатку збудувати —
  Без дверцїв тай без віконця,
  Де нї сонце не загріє,
  Нї вітрець вже не повіє,
  Ой там, мамко, му лежати.
 На сім звертаються знов до помершого в імени матери:
  Та де тебе, синку, вижидати,
  Ци в городі на васильку,
  Ци на гробі на барвінку,
  Ци у лїсї на берези,
  Бо скрізь буде проливати
  За тобов дрібненькі сльози.
Зап. Олена Жалковська на півночі Чернівецької обл. у 1913–1915 рр.
Перша публікація: Кузеля, с. 155. Подано віршем у контексті опису похорону. Про голо-

сильну традицію зазначено: «За домовиною йдуть голосільниці. Як пімре дитина або молодець, то 
співають вони місто матері. Звичайно діляться вони на дві части або ті самі ведуть говірку в співі за 
родину і за помершого. Виглядає се, немов діяльоґ у пісні [текст голосіння]. Голосільниці — се здібні 
жінки, які не раз компонують слова, котрі відносяться до обставин, серед яких жив небіщик, до 
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причин його смерти. Вони вкладають ті слова у відповідну арію, після якої співаються всі похоронні 
голосіня. Голосінє супроводжають сумні звуки флояри» (Кузеля, с. 155–156).

1071. Голосіння за матір’ю
Зорі файно за зорями,
Всї ґаздинї повставали,
Лиш ви, мамко, так твердо заспали.
Віді ночи до нас не балакали,
Нїяку роботу нам не завдавали.
Би я вам, мамко, засьпівала,
Від головки аж до ніг,
Аби ви си лишили цих великих доріг.
Зробіт, мамко, таку волю
Та возміт мене з собою,
Бо тут сироту кождий зневажає,
Котра мамки тай не має.
Яко сигодни файна днина,
Зійшласи до вас вся родина,
Прийшли нї їсти, анї пити,
Прийшли з вами говорити.
А ви так, мамко, си зговорили*,
Що Ви до них нїц не говорили.

Встаньте, мамко, йдїт ногами,
Най не нисут вас руками.
Встаньте, неньку, вдарти в дзвін,
Бо йде мамка від сигодни навіки в свій дім.
Зазулька буде кувати
У лїсї на зелених кряночках,
А ви, мамко, мети сироти,
У ялових білих дощечках.
Вілетїла душка з тїла
Та на райських дверах сїла.
Райські двері ся втворили
І туди душку пустили.
Куди ви, неньку, доходили,
Що ви мамку туди загулили (заманили).
Чи за гори високої,
Чи з-за ямки глубокої.
Побудьте, мамко, побудьте
Тай за мени не забудьте.

Зап. учителька семінарії О. Суховерська у с. Кучурів Великий Черновецького пов. (нині Сторожи-
нецький р-н Чернівецької обл.) у 1913–1915 рр.

Перша публікація: Кузеля, с. 157–158. Подано віршем у контексті опису похорону. Про го-
лосильну традицію зазначено: «Над ранком лишається вже лише сама родина. Тепер розпочина-
ються плачі і голосіння, бо ночию не годиться. Голосять звичайно з найблизшої родини: доньки, 
сестри або тітка. Слова складають в тім часі, коли голосять. В них виявляють свій жаль, смуток, а 
часом і просьбу. І так напр[иклад], хочу навести тут кілька стрічок, котрі вдалося мені запамятати» 
(Кузеля, с. 157).

Запис Філарета Колесси з с. Шешори, перша третина ХХ ст.
1072. Голосіння за чоловіком

* Мабуть, мало бути згонорили
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Зап. Ф. М. Колесса у с. Шешори Косівського пов. (нині Косівський р-н Івано-Франківської обл.), 
перша третина ХХ ст.

Перша публікація: Колесса, с. 270. Під назвою «Плач удови за мужем».
Передрук:
Іваницький, с. 583–584. Подано під назвою «Долечко моя, голубчику мій» (плач удови за 

мужем) у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації».

Запис Михайла Гайдая на Поділлі і Буковинні, 1920-ті рр.

1073. Голосіння за чоловіком

Долечко моя, голубчику мій!
Куда ти си вибираєш,
На кого ти мене лишьиєш,
На що ти мене покидаєш?
З ким я буду ґаздувати?
На кого ти лишьиєш сирітки,

Хто ними буде си впікувати,
Хто їх буде годувати,
Хто їх буде вбирати?
Чому ти такий смутненький,
Чому ти до мене не заговориш?

Боже мій, Боже мій!
Як же ми хазяювати будем?
Господару наш, господару наш!

Коли ті вмерши приходили,
Що нашого господара взяли?

Зап. М. Гайдай від Мотрі Парасунько, 59 років, у м. Озаринці над Дністром (нині село Могилів-
Подільського р-ну Вінницької обл.) у 1920-х рр.

Перша публікація: Гайдай, с. 10. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 
під назвою «12. Д) Жінка голосить за чоловіком».
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1074. Голосіння за дружиною

Ой жінко моя, голубко!
На кого лишаєш мене?
Видки виглядати буду тебе?
Возьми мене з собою!
А ноги ж мої дороги!
А коли ж ви ходити будете?

Ах жінко моя, порадо моя!
А хто ж порадит мене,
А кому ж я біду свою роскажу?
Ах жінко моя, золото моє,
Ах розлуко моя, розлуко моя!

 
Зап. М. Гайдай від Івана Васькина, 48 років, у с. Адамівка Литичівського пов. на Поділлі (нині 

Деражнянський р-н Хмельницької обл.) у 1920-х рр.
Перша публікація: Гайдай, с. 11. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 

під назвою «13. Є) Чоловік голосить за жінкою».
Іваницький, с. 572–573. Подано під назвою «Ой жінко моя, голубко моя» (чоловік голосить 

за жінкою) у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації». 

1075. Голосіння за сестрою
 Сестричко моя, голубочко!
 Де ж ми тепер здибимося?
 Кого я тепер порадюся?
 Сестричко моя, рибочко моя.
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Зап. М. Гайдай від Марусі Юкало у с. Конюва Могилівського пов. на Поділлі (нині с. Конева 
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.) у 1920-х рр.

Перша публікація: Гайдай, с. 12. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 
під назвою «14. Ж) Сестра голосить за сестрою».

1076. Сороміцьке голосіння

Хадзяїну мій, голубе мій!
Яєчка лежат, табачка стоїт,
Кінчик в вікно заглядає.
Ой хадзяїну мій,

Хто ж тим кінчиком буде робити,
А хто ж ти яєчка буде їсти,
А хто ж ту табачку буде нюхати?

Зап. М. Гайдай баби Параски Перепелихи, 78 років, у м. Браїлов на Поділлі (нині смт Браїлів 
Жмеринського р-ну Вінницької обл.) у 1920-х рр.

Перша публікація: Гайдай, с. 13–14. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні 
голосіння» під назвою «17 Соромицьке голосіння».

Передрук:
Іваницький, с. 586. Подано під назвою «Хазяїну мій, голубе мій (сороміцьке голосіння)» у 

розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Жартівливі голосільні рецитації».

1077. Пародійне голосіння
 Ой господару мій, ой на що ти походив?
 — А на цимбали, господинє, на цимбали,
 — А шоб тебе пси від мене взяли!
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Зап. М. Гайдай від Дукії Палаш у м. Браїлов на Поділлі (нині смт Браїлів Жмеринського р-ну 
Вінницької обл.) у 1927 р.

Перша публікація: Гайдай, с. 14. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 
під назвою «18. Жартівливе голосіння».

Передрук:
Іваницький, с. 586–587. Подано під назвою «Ой господару мій («жартовливе голосіння»)» у 

розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Жартівливі голосільні рецитації».

1078. Голосіння за сином

Ой синку мій, дитинко люба!
Відки тебе виглядати,
Відки тебе сподівати?

Ой єк би я тото знала,
Доріжки би замітала!
Ой Боженьку ти мій!

Зап. М. Гайдай від письменника Дмитра Загула у с. Миліїв Винницького пов. на Буковині (нині 
с. Мілієве Вижницький р-н Чернівецької обл.) у 1920-х рр.

Перша публікація: Гайдай, с. 7. Це текст під нотами. Подано додатком «Народні голосіння» 
під назвою «8. Г) Мати голосить за сином».

Іваницький, с. 573. Подано під назвою «Ой синку мій, дитинко люба (мати голосить за си-
ном)» у розділі «Поховальні ритуальні співи», підрозділ «Поховальні голосільні рецитації». 

Запис П. Ковальова на півдні Хмельниччини, 1920-ті рр.

1079. Сороміцьке голосіння за чоловіком
Вмер чôлôві’к, а жі’нка ду’жи пла’чи. Тий він лижи’т на ла’вцї. А він кол’сь люби’в 

ню’хати таба’ку. Тий він лижи’т, а коло ньо’го та коро’бочка с таба’кôю стôїт на вікнї’. 
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І я’йця ше вона’ звари’ла, шоб він їв. А кінь у вікно’ ди’виця: нима кôму’ ї’сти да’ти, бо 
ґ’оспо’дар лижи’т, а всьо пла’чи й примовля’йи:

  І таба’чка стô’їт,
  І яє’чка лижа’т,
  І ко’ник у вікно’ ди’віця.
Тий ото’ Фраси’на Чуба’риха як зачне’ це на по’хоронах роска’зувати, тий, 

Го’споди, всї сьмію’ця, аш кьишьки’ рвут.
Зап. П. К. Ковальов у с. Москалівка Літинського повіту (нині Летичівський р-н Хмельницької 

обл.) у 1920-х роках.
Перша публікація: Курило, с. 46. Подано в рядок під назвою «12. Як жінка над вмерлим 

чоловіком примовляла» разом з іншими фольклорними жанрами.

Записи П. Свистуна з Калинівського р-ну Вінницької обл., 1924 р.

1080. Голосіння за батьком
 Ой чом же ти, мій любий тату,
 Не встанеш і не подивишся,
 Як сюди зійшлися всі наші родичі й сусіди.
 Ой на кого ж ти нас покидаєш і т. д.
Зап. П. В. Свистун у с. Павлівка Калинівського р-ну Вінницької обл. у 1924 р.
ІМФЕ, ф. 1-3 дод., од. зб. 351, арк. 27. Подано в рядок у контексті опису похоронного обряду 

із назвою в дужках «плач хлопця за батьком».

1081. Голосіння за сином
 Ой сину мій, соколику!
 Ой куди ти вибераєшся,
 Звідки ж тебе виглядати?
 Я ж думала, що ти вже скоро пароньку знайдеш,
 А ти будеш гнити в землі.
Зап. П. В. Свистун у с. Павлівка Калинівського р-ну Вінницької обл. у 1924 р.
ІМФЕ, ф. 1-3 дод., од. зб. 351, арк. 27. Подано в рядок у контексті опису похоронного обряду.

Записи з півдня Житомирщини, 1924 р.

1082. Голосіння за дитиною
 Як прийшов — то прийшов,
 Як узяв — то узяв,
 Як поніс — то поніс, як той шуляк курчатко.
 Шуляк хоч на гілляці опиниться,
 А мій аж у саму могилку.
Зап. Наталія Бойко на Житомирщині в 1924 р.
ІМФЕ, ф. 1-3 дод., од. зб. 351, арк. 16. Подано в рядок у контексті опису похоронного обряду.
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1083. Голосіння за донькою (живе виконання)
  Ой Боже мій, Боже мій,
  Що ти від мене моє голубятко забираєш.
  Мамонька, голубонька, нащо ти мене кидаєш, дитина моя,
  Нащо ти оченята не відкриваєш,
  Хто ж на тебе таку хворобу наслав, Боже мій.
  Що ти так хрипиш тяжко, донька моя.
  Ой, що робитиму без тебе,
  Золото моє, моє пташечко дороге.
  Ой хто ж твої сорочки буде одягати, дитина моя.
  Хто ж ботиночки носитиме?
  Що ж мене Бог так покарав,
  Нащо він моє золото від мене забирає.
  Ой хто ж мені всміхнеться, дитино дорога.
  З ким шуткувати буду, пташечко моє.
 і т. інш (плаче гіркими сльозами).
Зап. Й. Валовой у м. Володарську Житомирської округи (нині м. Володарка, районний центр 

Київської обл.), 3 серпня 1924 р. 
ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 438, арк. 51-53. Текст записаний віршем. Без назви. Запис подано із 

листом до Етнографічної комісії ВУАН із таким коментарем: «Надсилаю запис, де оплакується 
дитину. На жаль, я не можу записати це нотами. Це дуже цікавий речитатив» (арк. 51). На аркуші 
із голосінням перед текстом голосіння ремарка: «Як жінка оплакує малу дитину, що вмирає» 
(арк. 52).

Записи Никанора Дмитрука і Климента Квітки 
на півдні Київщини, 1925 р.

1084. Голосіння за донькою
 Ой донечко моя, Горпиночко моя,
 На кого ж ти мене одиноку покидаєш?
 В мене ж і надії було, що на тебе.
 Хто ж мені буде щебетати і співати,
 Ти ж мене, бувало, тішила своїми піснями,
 Ой, слабесинька моя!
 Ти ж мені казала, що тобі голівонька болить, а я не вірила.
 Ой прости ж мені, моя зірочко.
 Ой донечко моя, ти ж мені казала: «Мамочко, я не хочу вмірати». 
 Що ж ти мені наробила, яку ж ти мені невеселість в хату принесла.
 Як же я буду переносити, коли буду бачити,
 Що всі твої подруженьки гуляють, а тебе немає, як я забуду тебе?
 Хто ж мені буде помагати,
 Хто мені буде хату замітати і ложечки мити,
 Хто ж зо мною буде до церкви бігати.
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 Ой донечко ж моя, однесинька,
 Хто ж мене тепер порадує.
 Коли ж ти до мене в гості прийдеш,
 Звідкиль тебе виглядати?
 Тепер же ті стежечки позаростають,
 Де ти бігала своїми маленькими ноженятками.
 Ой прощай же, моя донечко, не гнівайся на мене,
 Може, я тобі чим не догодила.
 Виглядай же, моя донечко, до себе в гості, а я не забаруся.
 Ой косиняточка мої, хто ж вас буде заплітати без мене.
 Ой донечко моя, ріднесенька моя.
Зап. Н. Дмитрук і К. Квітка від Ганни Грисюк в с. Липки Білоцерківського р-ну Київської обл. у 

1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 80. Подано віршем разом з іншими голосіннями та піснями із 

назвою «Плач матері над дівчиною-одиницею». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 42, арк. 51-51 
зв. Машинопис. Ще один запис цього ж голосіння зберігається в ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 63-
63 зв. Текст поданий віршем разом з іншими голосіннями і піснями. 

1085. Голосіння за сином
 Ой синочку мій, дитино моя,
 Куди ж ти вибіраєшся од нас?
 Звідкиль тебе ж виглядати.
 Чого ж ти, такий молоденький, нас покидаєш,
 Невже ж жити надокучило.
 Чим ми тобі не вгодили, що ти на нас розсердився і покидаєш.
 Чом же ти до нас не говориш, ой синочку мій, мій такий слабесенький.
 Ой рученьки мої, скільки ж ви роботи переробили та й все покинули...
 Ой синочку мій, соколику!
 Устань же та подивися на своє весілля,
 Яке воно смутне та невеселе.
 Усі твої дружечки та бояре прийшли до тебе,
 А ти лежиш і не обізвися до них.
 Ти ж так просив їх, щоб вони до тебе заходили,
 Ти ж казав, що тобі весело з ними,
 Чом же ти їх тепер не приймаєш.
 Вони ж тобі подарунка принесли, а ти їм не дякуєш.
 Ой синочку мій, порадонько моя,
 С ким же я тепер пораджуся.
 Без тебе хата, наче пустка стала.
 Як же я тебе забуду?
 Ой прошу ж я тебе, не сердься на мене, може, я тебе чим прогнівила.
 Не забувай же нас, мій синочку-лебедику.
 Хоч приснися мені та роскажеш мені, як тобі там.
 Ой дожидай же мене, мій синочку, до себе в гості,
 Приготуй і мені біля себе містечко. Ой Боже мій!
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Зап. Н. Дмитрук і К. Квітка від Ганни Грисюк в с. Липки Білоцерківського р-ну Київської обл. у 1925 р.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 81. Подано з голосіннями та іншими фольклорними жанрами 

у розділі «Голосіння» під назвою «Над сином». Цей же текст: ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 42, арк. 52-52 зв. 
Машинопис. Текст має назву «Голосіння над сином»; записаний віршем. Цей же запис зберігається в 
ІМФЕ, ф. 8-13, од. зб. 43, арк. 85-85 зв. Текст поданий разом з іншими голосіннями і піснями під на-
звою «Голосіння над сином». 

1086. Голосіння за донькою
 Ой донечко, моя голубочко,
 Ой донечко моя, серце моє!
 Ти ж у мене така послухляна була
 І тепер покидаєш нас,
 Чогось розсердилась на нас і йдеш від нас.
 Ти ж, як рожева квітка в садку,
 Що тільки цвіте і набирається сили,
 Аж тут враз зів’яла.
 Але ж квітка вдруге буде рости,
 А ти вже не встанеш.
 Ой доню моя, сили мої,
 Ой доню моя, здоров’є моє,
 Як тебе не буде, то й я скоро зсохну.
 Ой доню моя, як я за тебе забуду.
 Товаришки ж твої будуть гуляти і співати,
 А моєї доні там не буде,
 Вона вже кидає нас навіки.
 Вона вже не повернеться до нас,
 Бо ми її чимсь не догодили
 І ми її не догляділи.
 Ой вона ж така зболяна, наша донечка;
 Вона не промовить до нас вже й словечка.
 Ой хто ж тепер мені буде допомогати у всім,
 Бо я ж уже стара й непотрібна.
 І хто ж мене буде розважати, як тебе не буде;
 Ой хто ж буде так щебетати мені, як ти щебетала.
 Ти ж, бувало, де не ходиш, то співаєш,
 А тепер вже не буде кому.
 Дитино ж моя, розлуко, я ж тебе більш не побачу.
 Ой доню наша, яке ж твоє весілля смутне та невеселе.
 В людей коли весілля, то всі радіють, 
 А в тебе всі плачуть, бо десь і жениха твого нема.
 Ой прости ж нам і вибачай, моя доню.
Зап. Н. Дмитрук від Уляни Верби в с. Бистрівка Вчерайшанського р-ну Бердичівського окр. на 

Київщині (нині Ружинський р-н Житомирської обл.), 1924–1925 рр.
ІМФЕ, ф. 6-3, од. зб. 66, арк. 79. Подано з голосіннями та іншими фольклорними жанра-

ми. Текст має назву «Голосіння над молодою дівчиною»; записаний віршем. Цей же текст: ІМФЕ, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



648

ф. 8-13, од. зб. 42, арк. 50-50 зв. Машинопис. Виправлення, можливо, друкарська помилка: раз-
сердилась.

Записи Людмили Дубаділової на Поділлі, 1930 р.

1087. Голосіння за матір’ю
Мамуся наші рідненькі!
Нащо ж ви нас покидаєте?
Звідки ж вас чекати,
Звідки ж вас виглядати,
Як же ми будем сиротами жити?
Хто ж нас буде вмивати,
Хто ж нас чесати,
Хто ж нас буде вбирати,
Хто ж нас буде доглядати?
Мамусю наші рідненькі,
Як же ми будемо без вас жити.

Візьміть нас з собою,
Нам буде з вами лучче жити.
Мамко ж наші,
Куди ж ви відправляєтися від нас 
  в далеку дорогу.
Де ж ми вас там знайдемо?
Мамко ж наші,
Обізвіться до нас,
Скажіть, як нам в білім світі 
  без вас жити,
Що нам робити.

Зап. Дубаділова Людмила, член Балинського етнографічного гуртка, від своєї бабусі у с. Балин на 
Поділлі (нині Дунаєвецький р-н Хмельницької обл.) 15 жовтня 1930 р. 

ІМФЕ, ф. 33-3, од. зб. 17, арк. 112. Текст має назву «Плач за матір’ю», поданий разом з 
іншими фольклорними жанрами. Записаний у рядок. На арк. 25 записано такий коментар до 
голосінь: «Коли яка людина помирає, то за нею дуже голосять сусіди, а головним чином хатні /…/ 
Коли піп у хату і починає «вичная пам’ять», то люди дуже голосять. Після мертвого провадять на 
цвинтар (кладовище), де від голосіння вмлівають, після того йдуть додому і починають вечеряти».

1088. Голосіння за батьком
 Таточку ж наші рідні!
 Куди ж ви від нас йдете,
 Як ви нас лишаєте?
 Хто ж нам буде орати,
 Хто нам сіяти,
 Хто нас буде годувати,
 Хто нам буде гроші заробляти.
 Таточку, не покидайте нас,
 Пожийте з нами ще хоч годиночку.
 Таточку, розкажіть нам,
 Як же ми будем без вас орати, сіяти,
 Як ми будем без вас годуватися,
 Як же ми будем без вас собі гроші заробляти, щоб жити.
Зап. Дубаділова Людмила від своєї бабусі у с. Балин на Поділлі (нині Дунаєвецький р-н 

Хмельницької обл.) 15 жовтня 1930 р.
ІМФЕ, ф. 33-3, од. зб. 17, арк. 113. Текст має назву «Плач за батьком», поданий разом з 

іншими фольклорними жанрами; записаний у рядок. 
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Запис А. Ю. Лютницького на Поділлі, 1930-ті рр.

1089. Голосіння за донькою

Ой доню, моя доню!
Рідна моя дитино!
Ой куди ж ти від нас вибераєшся,
Нащо тобі така [хата]
Смутна, невиселая?
Чи тобі там скучно не буде за нами,

Може, ми тобі що сказали противне,
Прости нам, вибачай нам!
Ой дитиночко моя ріднесенькая,
Я ж тобою не натішилася 
  та не нарадувалася,
А ти так скоро вбираєшся од нас!..

Зап. Лютницький А. Ю. у від дівчини Ганни Гріші у с. Стара Синява на Поділлі (нині смт центр 
Старосинявського р-ну Хмельницької обл.) у1930-х рр.

ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 361, арк. 21 зв. Подано віршем разом з іншими фольклорними текста-
ми під назвою: «Похоронна, або плач над дочкою».

Запис Євзебія Єлеазаровича Лазаря, 1926–1940 рр.

1090. Пародійне голосіння за чоловіком
  Дали ми миску бобу,
  Аби допровести до гробу,
  Та дали ми миску круп,
  Та ни знаю, каже, як го звут.
 А вона (вдова) каже:
  Федір, кумко, каже, 
  Федір, любко, гоп, гоп, гоп.
 Голосять звикли як у хаті, так само і по дорозі.
Зап. Лазар Євзебій Єлеазарович на Буковині від старої Марії Копачко в 1926-1940-х роках. 
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1261, арк. 752. Текст записаний в рядок, уміщений в описі похорон-

них звичаїв та обрядів, який має назву «Смерть» (арк. 750–755). Перед текстом коментар запису-
вача: «Як лиш злагодєт тіло, то вже голося рідна родина. На питання записувача, чи не наймают 
голосільниц, засміялися присутні, а стара Марія Копачко Якова проказала таке:

Раз наймила жінка, щоб друга голосила за її чоловіком тай дала її миску крупів тай миску 
бобу за то, шо голосила. Вже несли на цвинтар, а та голосит тай каже» — далі текст голосіння.

Самозаписи голосінь Насті Присяжнюк, 1966–1982 рр.
1091. Голосіння за сусідкою
 Дорога моя сусідко Мотруню,
 А куди ти вибираєшся, на кого ти дрібних дітей покидаєш?
 А чим же ти так Богові вгодила, що він тебе забирає таку молоду.
 Я страждаю, не можу ходити, а лазю по землі, як мала дитина, 
     вже 6-ий рік, а Бог мене не прибирає.
 А я молюся день і ніч, щоб Бог мене взяв до себе, і мої молитви марні.
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 А лучше б я була, стара, вмерла, а ти з діточками осталась.
 А хто їх, круглих сиріт, пожалує, а хто їх помилує,
 А хто їх привітає, а хто їх розпитає, а хто за них поклопочеться63, 
 А чужим людям накланяються, наробляться, 
     і всі будуть їх мати за ніщо.
 Встань, господине, встань, розпорядися, навчи їх як жити без батька, 
     без матері.
 А хто їм сорочку випере, хто їх облатає, обіскає, 
     а їх же воші будуть їсти.
 А підуть вони в найми по чужих людях, а в тебе вони були вкупці,
 Їли — не їли, — ніхто не знав, а чужі багаті ще й осудять і назбиткуються.
 А глянь же на Парасочку, і їй же 8-ий річок,
 А вона ж бідна сиріточка тільки плаче та дивиться.
 Плачте, діти, за матір’ю, — це сльози вгодні Богові!
 Надивляєтеся на матір, бо вже ніколи не побачите, як та пісня співає:
 «Ой не йди, сирітко, бо далеко зайдеш,
 Ти своєї матінки та й повік не знайдеш».
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1966 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 6 зв.–7. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Плаче сусідка Невідомська за Мотрею Бондар, яка молодою 
вмерла, залишивши 6 дітей, з них лише одна одружена була. 1903 рік, літо» і коментарем після тек-
сту: «Це було в 1903 році. Біднячка Мотря Бондар вмерла від сипного тифу». Знизу дописано: «Пе-
реписано Лідою Колечко під № 4».

Перша публікація: Дмитренко, с. 30–31. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису.
Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 

од. зб. 1267, арк. 57–58. 
Майже для всіх голосінь-самозаписів Насті Присяжнюк характерний зачин у формі звер-

тання, а також відповідне закінчення — прощання із померлим, адресатом плачу.
У колекції самозаписів Насті Присяжнюк чимало текстів, які вона називає бувальщина-

ми. Це, по суті, народні анекдоти, в тексти яких інкорпоровані голосіння чи фрагменти голосінь. 
Подаємо ці тексти відповідно до розташування в рукописі. Тут наводимо один текст, який не містить 
голосіння, лише повідомляє про особливості голосильної традиції в цьому регіоні. Йдеться про те, 
що люди хотіли, щоб за ними голосили, і щоб це голосіння було гарним, щоб воно подобалося 
присутнім. 

1092. Бувальщина
Було три сестри. От одна захворіла й жде смерті й дає заповіт.
— Як я вмру, то нехай за мною плаче й приказує Мотря, а ти, Килино, плач, а не 

приказуй, бо в тебе погано виходить.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Полі Малярчук у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-

го р-ну) Вінницької обл., 15 червня 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 57. Подано в рядок без назви. 

63 Цей рядок в рукописі дописано зверху.
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1093. Голосіння за донькою
 Ганю моя, дитино моя!
 А куди ж ти така молоденька вибираєшся,
 А на кого ж ти мене, стару, покидаєш?64

 А я ж тебе замуж думала віддати, — а нащо ж мені таке смутне весілля?
 Он твої дружечки-подруженьки на подвір’ї стоять посмучені.
 А молодиці вже ж тобі і коровай спекли, а бояри гільце принесли,
 А ти лежиш і не глянеш на своїх гостей і слова не промовиш.
 А нема ж на твому весіллі співів, а плачі одні.
 А прости мені, донечко, що, може, я тебе не доглянула, не закропила,
 Бо я в чужій роботі65 рученьки томила, а ти лежала саменька.
 А я ж так рвалась з роботи до тебе — тебе провідати.
 А хто ж мене догляне до смерті, а хто ж мене оплаче, як рідна дочка?
 А наша ж бідна хата була, а ти ж тепер ще в те…66

 А що ти надумала?
 А я ж тебе ховаю — від серця відриваю, а як же я без тебе житиму?
 А мені ж хата пусткою смердітиме…
 А де ця слабість взялася на тебе, що не було ніякого рятунку?
 А день який гарний, а сонце світить, та не для моєї дитини.
 А замість того, щоб музики на подвір’ї заграли, то під хатою провід 
  (фуреньги) поставили, щоб провести тебе в далеку дорогу.
 А чим же ми Бога прогнівили, що він нас розлучає.
 Ой смерте-розлуко, нащо мене з дочкою розлучаєш?
 Ой дівчата-подруженьки, зайдіть в хату та подивіться,
 Лежить наша молодуха67, всеньку лаву залягла.
 І не вона вам банди дасть, а я вам їх роздарую, 
     бо моїй дочечці не треба вже.
 А проведіть же її, товаришки68, до останнього спочинку.
 А не забувайте мого подвір’я, де ви не раз з Ганею гуляли.
 Тепер моя й хата й подвір’я сумні будуть.
 Ой дочечко, куди ти вибираєшся, не кидай мене!
 Ой людоньки, нащо мені таке горе — таку молоду в труну класти?
 А ти ж в мене не спила, не з’їла й хороше не сходила,
 В злиднях та клопотах завжди, а тепер мені ще гірше буде.
 Як я житиму, що робитиму без тебе?..

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 7 зв.-9. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плаче вдова Надежда Воловик за своєю 20-літньою дочкою Га-

64 Цей рядок у рукописі дописано зверху.
65 Над останніми трьома словами виправлення: ж на панських полях.
66 Цей рядок закреслено.
67 Після цього слова викреслено слова на всеньку лаву.
68 Перед цим словом викреслено подруженьки.
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нею. 1903 рік, літо» і коментарем після тексту «Дівчина рік хворіла на чехотку, звичайно, ніхто її не 
лікував. Ніякої дієти не було, а раді були, як був кусок хліба. 1903 рік, літом.

Коли вмирає дівчина чи хлопець, то, за звичаєм, печуть коровай і коло ями його роздарову-
ють. Перед проводом несуть хлопці вбране гільце, як на весіллі. Мати ще в дворі дівчатам биндами 
руки перев’язує, мертва дівчина в віночку, а до пояса затикають тернову хустку, як ознака, що вона 
дівчина. Навіть 80-літній дід вмер, якому пан не дозволив женитись, бо був чабан, то як вмер — 
спекли коровай (Денисюку)».

Перша публікація: Дмитренко, с. 32–34. Подано в рядок, враховано виправлення.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 14-16. Він 

значно повніший. Пор. 1-й рядок: Ганю моя, дитино моя, квітко моя! Також містить інформацію 
про похорон неодружених.

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
1267, арк. 58 зв.-60. 

1094. Голосіння за сином
 Сину мій, дитино моя!
 А я ж на тебе ще й не надивилася, а я ж тобою ще й 
     не налюбувалася, не натішилася.
 А я ж тебе від серця відірвала — в москалі віддала,
 І день, і ніч не спала, все за тебе думала, все тебе 
     чекала й дочекалась, так ненадовго.
 А я ж тебе женити мала, а тепер такого парубка, як дуб, на лавку поклала!
 Ой нащо ж нам таке горе, нащо нам такий смуток в хаті.
 А ви ж були малі — не вмирали, а тепер один по одному 
     вибираєтесь на той світ.
 А нащо ж нас без… А ми ж з батьком гірко робили й вас годували.
 А батько від світання до смеркання в скарбі (економії) 
     за 15 коп[ійок] день горював,
 А я йому ще й близнюки (обід в горщечках) носила й по панських ланах 

    на роботу бігала, за сніп заробляла та вас годувала.
 А дочки ж мої виросли, як тополі, а сини, як дуби,
 А тепер ви нашої бідної хати цураєтесь і один за одним вибираєтесь.
 А як же мені важко вас ховати,
 А не хватає в нас гезунту (здоров’я) ці похорони та обіди справляти.
 А нащо тобі така хата смутна, невесела?
 Ой родичі мої, ой сини мої й дочечки,
 А вітайте там свого братіка, а не обіжайте його, 
     а будьте там вкупці, як тут були.
 А ми ж тихо жили, ні з ким не бились, не сварились,
 А тільки й того, що гірко працювали,
 В чужу клуню клали, чужий кужіль пряли, в чужу скриню дбали,
 А все від дітей помочі чекали, а тепер самі залишаємось.
 А хто ж нашу старість догляне, а хто ж нас ховатиме?
 А десь люди на Гасур їдуть, від злиднів тікають, а ви тут вмираєте.
 А чим вас було закропити, а де тих ліків дістати?
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 9–10 зв. Текст подано разом з іншими голосіннями із 
передмовою під назвою «Плаче Килина Деркач (Нагризько) за сином Андрієм, що відбув в царській 
армії 4 роки й з чехотки вмер» і коментарем після тексту: «1904 рік. В Килини було 8 дітей. Старший 
син Гарвась женився і в прийми вийшов з двору. Другий син Іван женився, зробив хату з комори, 
а решта померли з чехотки. Дівчата в 18–20 років, хлопці — відбувши москалі. Одну дочку видали 
заміж. Породила дитину і вмерла сама й дитина. Дві дівки 18 й 20 років вмерли. Другий син Іван 
поховав перших 6 дітей, а 6 менших виховав (Палажка, Тетяна, Мотря, Андрій, Данило, Іван, Гар-
вась)». У другому рядку останні два слова дописано між рядками.

Перша публікація: Дмитренко, с. 34–36. Подано в рядок.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 19-21 зв. Він 

значно повніший, містить численні відмінності, зокрема, змінено початок: Сину мій, дитино моя, 
соколе мій! Наприкінці текст доповнено зверненням до померлих родичів: «А вітайте там свого 
братіка, а приймайте його до себе, а будьте вкупоньці, як тут були. А ми ж його до вас виряжаємо, 
гірко ридаємо, а нехай би він з нами ще побув, але не виплачемо й не викричимо його». Ці записи пізніші, 
оскільки вже містять інформацію про смерть Килини Деркач (арк. 21 зв.).

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
1267, арк. 60 зв.–62 зв. 

1095. Голосіння за сином
 Сину мій, соколе мій!
 А чого ж ти такий молодий від нас вибираєшся, з білим світом прощаєшся.
 А тобі ж в Красну армію йти,
 А нехай би ти служив людям, а не йшов в сиру землю.
 А мені же тяжко тебе молодого ховати, в труну класти, 
     де ні сонечка, ні віконечка.
 А нащо ж тобі та хата смутна й невесела?
 А ти ж не нажився, а набідився, а тепер, може, 
     й краще буде життя, а тебе не буде.
 А де ми будем тебе шукати, а звідки виглядати?
 А нащо ж ти, Олексуню, нас покидаєш!
 Ой рано ж тебе тато до себе забирає.
 Ой прости ж мені, що я тобі порятунку не найшла,
 А я ж не знала, де тих ліків дістати, щоб мого сина, мого голуба врятувати.
 А ти ж був найдобріший, найкращий,
 А ти ж любив своїх сестричок і братиків, а тепер ти нас покидаєш.
 А якби ми могли тебе в Бога вимолити, то ми б день і ніч молились,

Ой головонько моя бідная!
Ой рученьки спрацьовані, сталовані,
Ой ніженьки болезнії, чом не ходите,
А устоньки, — до мене не промовите?
А людські сини й дочки батьків втішають,
А наші діти нас засмучують.
Земле рідна, прийми мого сина,

Щоб йому була легкою, не дави його,
Бо він же такий зболений, змучений.
А тобі ж, сину, всього 26 годочків,
А ти ж не нажився, а набідувався.
Ой рятуйте ж нас, людоньки, 
  родичі, сусідоньки,
Як це перенести й перебути?
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 А якби ми могли тебе виплакати, то кричали б, не вгаваючи.
 А вас в мене десятеро79, а ні одно мені не тяжке було.
 А я ж вас і від кору, й від скарлатини, і від всякої слабості малих виховала,
 А тепер, коли ти виріс, ти не вберіг себе.
 А вас же в мене багато, а тебе не буде серед нас, і я навік печальна мати!
 Сину коханий, хоч поглянь на нас, хоч промов до нас!
 А ти ж був такий добрий, оно я скривлюсь, то й питаєш: «Що вам, мамо?»
 А тепер я плачу-лементую, а ти ж мене не спитаєш, не пожалієш.
 Ой сину мій, ой дитино моя, а як мені тяжко тебе від серця відривати.
 Ой батечку наш, а стрічай же там свого синочка, 
     а більше не бери від нас нікого.
 Сину мій, нащо ж тобі така дорога сумна, остання?!
 Земле, прийми мого сина, а не тисни його, будь йому пухом,
 Бо він на світі настраждався, набідувався, а не нажився.
 А тепер вже й добре б було: і діти підросли, 
    і в колектив вступили, а Бог віка вкоротив.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1966 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 10 зв.-11 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плаче Марина Климівна за 20-літнім сином» і коментарем після тек-
сту «Так плакала десь у 1927 році колгоспниця Марина Слінченко за сином, хоч в неї ще 8 дітей оста-
лося живих». Правки в коментарі після тексту: дописано прізвище, закреслено дев’ятеро, написано 8.

Перша публікація: Дмитренко, с. 37–39. Подано в рядок. 
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 38-40. Він 

значно повніший, доповнений новими епізодами, зокрема, вгадуванням причини смерті: А чи тобі 
наша хата тісна зробилася, що ти з білим світом прощаєшся; зверненням до смерті: Ой смерте про-
падюща, нащо ж ти сина-солдата від мене забрала? Коментар доповнено датою (весна – літо 1927 
року) і поясненням причини смерті: «Олекса вмер від скоротечної чехотки. Напивсь холодної води 
й ліг на сиру землю. Застудився й помер».

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
1267, арк. 63-64 зв. У коментарі додано інформацію про виконавицю: «Під час Великої Вітчизняної 
війни ще 2 сини: Іван і Михайло вбиті. Марина померла 1959 р., а 6 дочок досі живі (1973)».

1096. Голосіння за матір’ю

69 Закреслено, надписано дев’ятеро. 
70 Ця фраза дописана зверху.

Мамочко моя, рибочко моя!
На кого ти нас покидаєш?
А куди ж ти вибираєшся,
А нехай би ти ще пожила на білому світі.
Ой мамочко моя, бідна страднице,
А ти ж вік не прожила, а промучилась.
А яка ж ваша доля гірка була,
Що ви з синяків не виходили,
А батько кулаки стовкав.

А ви ж не сходили гарно, як інші жінки,
А ви ж невільні були70.
А ми ж з вами завжди під страхом були.
А ви ж нас захищали,
Й ми з вами часто в хаті не ночували,
А по ровах, по лісах, по чужих клунях
   ховалися від батька.
А хто ж нас тепер буде захищати?
Ой мамочко, а нехай вам там добре буде,
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А може, ви там спочинете.
А як ми без вас будем жити,
А що ми будем робити,
А хто мене на шлюб благословить, 
 як не буде рідної матусі.
Мамо моя, перепілко моя!
А куди ти від нас вибираєшся,
А на кого ти нас покидаєш,
А що ми без тебе будем робити,
А ми ж цеї непривітної хати
  відцураємось і в світ підем.
А ти нас тільки й держала тут.
А ми ж на твою мученьку надивилися,
А ми ж по чужих клунях з тобою 
   наплакалися.
Моя матінонько, моя ріднесенька,
А хоч гляньте на нас, хоч погляньте.
А склали ж ви свої натружені рученьки,
А не ходять же ваші болезні ніженьки,
А не промовлять до нас ваші устоньки.
Ой рано ж ви, мамочко, 
 з цього світа вибираєтесь,

А ви ж невчасно постарілись,
І невчасно до вас смерть прийшла 
 й нашу мамочку забрала.
Ой родичі наші,
А стрічайте їх там,
А привітайте їх там,
А не цурайтесь їх.
Нехай вони між вами спочинуть.
Ой мамочко, беріть і нас з собою,
Щоб ми не остались тут на поневіряння.
Ой мамусенько, а яке ж у вас личенько
       засмучене, а просвітлене, спокійне,
А воно ж було завжди засмучене, 
   заклопотане.
А ваше ж життя пройшло, як в тій пісні: 
«Горе, горюваннячко моє,
Потеряла за недобрим чоловіком 
  все здоров’ячко своє».
Ой пішло здоровя, що й на кленовім
      мості не догнати й літ не завернути.
А дай же вам, Боже, хоч на тому світі
   легкий спочинок.

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 12–13 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плаче Васька Ганикеївна Сіренко за матір’ю Килиною. 1903 рік» 
і датою після тексту «1903 рік» і коментарем: «Плаче дочка за матір’ю, як батько десь пішов в місто 
за покупками, а як вернувся, то люди торкнули Ваську на плечі, щоб не говорила слів проти батька. 
Батько, бувало, як наб’є матір, то вона забирає всіх дітей і тікає. З ними десь в чужих людей живе, 
поки Ганикей не перепросить». У назві вписано ім’я по батькові і рік. У перших шести рядочках у 
звертанні виправлено ти на ви. Наприкінці дописано: «Переписала Ліда під № 5».

Перша публікація: Дмитренко, с. 39–41. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 6-8 зв. Він 

значно повніший, містить численні відмінності, зокрема, 3-4-й рядки сформульовано так: А чого ж 
ви вмерли така молода, набідована, / А куди ви від нас вибираєтесь, білого світу цураєтесь; 11-й рядок 
продовжено: …не вільні були кудись між люди вийти, а ви ж не вільні були слова сказати; додано про-
хання до матері «беріть і нас з собою».

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
1267, арк. 64 зв.–66 зв. 

1097. Голосіння за сестрою
Сестрице моя, голубице моя, 
  нещаснице моя!
А чого ж ти така молода цього 
  світа відцуралася.

А на кого ж ти діток покидаєш?
А тяжке ж твоє життя було,
А ти ж плакала й приказувала, 
що тільки діти тебе на світі держать,
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 А я тебе буду шукати по полях, по долинах, 
     по чужих Українах і не найду.
 А розлучаємся з тобою, як риба з водою, а я тебе не забуду,
 А не загоїться на серці рана ніколи.
 Ой сестро, ніхто мене не заспокоїть, не розважить,
 Не буду вже я мати сестри-жалібниці.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1966 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 13 зв.–14 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-

вою та іншими голосіннями під назвою «Плаче Голька Крупник за своєю сестрою Лисаветою, яка 
померла й дитину оставила, 3-денного хлопчика». Після тексту дописано: «Переписала Ліда під 
№ 6». Порівняльний зворот як риба з водою надписано між рядками.

Перша публікація: Дмитренко, с. 41–43. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису.
Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 10 зв. 

Він містить численні відмінності, зокрема, звернення до смерті: Ой смерте-розлучнице! Не питаєш, 
а матір з дітьми розлучаєш.

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 1267, арк. 66 зв.–68. У коментарі додано інформацію: «Лисаветі років 30, а Гольці років 25».

1098. Голосіння за чоловіком
 Ой Ноніку мій, чоловіче мій!
 А як же я тебе забуду,
 Хазяїне мій дорогий,

А тепер діток покинула.
А хто ж їх виховає,
А хто до розуму доведе?
А буде мачуха кулаки стовкати 
  над твоїми синочками.
Ой чого ж ти так рано вмерла,
Ой що ж тобі було?
Чи од родових мук, чи від 
  катівських рук?
А ми ж тебе не доглянули.
А ти ж дитя породила й сама 
  на лавку лягла.
Ой що це сталося, ой що це зробилося?
А ти ж молода, гарна, як квітка 
  намальована,
І лежиш, не здвигнешся, не смикнешся.
Он твій син кричить, поко’рму хоче, 
  а ти не чуєш.
А де на тебе ця смерть взялася,
А чом же вона тебе не помилувала,

А Бог би її скарав, що від таких 
  дітей матір забрала.
Сестро моя молода!
А нас же було дві сестри, як дві оці в лобі,
А тепер я осталась сама,
Ні з ким заговорити, ні порадитись,
А нема ж друга вірненького,
Як мати старенька, 
  а сестриця рідненька.
А в мене нема ні батенька, ні матінки,
Тільки ти одна була порада й розрада,
А тепер і ти вибираєшся,
З білим світом розлучаєшся.
Ой сестрице моя, моя вишенько!
А як же ти нас посмутила 
 в цей радісний ясний день.
А я ж піду в місто — повно людей, 
  а тебе нема серед них.
А я ж гляну на твою хату, а там 
  вже тебе нема,
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 А ти ж усе робив, запобігав,
 На кого ж воно все остається?
 Чоловіче мій, відки я тебе виглядати буду:
 Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили.
 А ти ж був слабий, а тобі ніхто не вірив, що ти слабий.
 А нащо ж тобі ця хата, така невесела, смутна.
 А наші ж яблуньки цвітуть, що ми разом садили,
 А ти ж ними втішався, що будуть свої яблучка з’їсти.
 А садочок наш весь в цвіту, як у раю,
 А ти руки склав і все покидаєш.
 А нащо ж тобі ця операція була, що тебе порізали, а не вилікували.
 А може, б ти ще пожив який місяць,
 Недаром ти боявся їхати на операцію.
 А ти ж 10 років хворів, а я ж тебе доглядала,
 А кого ж я тепер буду доглядати, ким опікуватися.
 А як же я буду сама в хаті,
 А що я буду без тебе робити,
 Як буду без тебе привикати.
 А ти ж вже хоч нічого не робив, то пораду давав.
 А ти ж все знав, а ти мною командував,
 А я робила, й все добре було.
 А чого ж ти саме весною вибираєшся,
 Коли так гарно сонце світить і вся природа оживає,
 А тебе безжальна смерть скосила.
 А ти ж ще й не нажився, а намучився.
 Де ця слабість взялася, що тебе так вимучила?
 А ти ж наче заснув.
 Прокинься, а всі ж твої сестри й родичі прийшли 
     тебе провідати, за здоров’я спитати.
 А й мої брати й сестри прийшли тебе в останню путь провести,
 А ти ж ні з ким не привітаєшся, нікого ні про що не спитаєш.
 І Толік приїхав, вже й в армію піде.
 А ти ж ним втішався, а тепер нікого не бачиш, ні на кого не глянеш.
 А прости ж мені, може, чим тебе прогнівила.

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 14 зв.–15 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-
вою та іншими голосіннями під назвою «Плаче Поля Малярчук за чоловіком у 1960 році. 1960.6 V.» 
і коментарем після тексту «Травень, 1960 рік. Передала Н. А. Присяжнюк». Знизу дописано: «Пере-
писано Лідою під № 7».

Перша публікація: Дмитренко, с. 43-45. Подано в рядок. 
Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 45 зв.–47. 
Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 

1267, арк. 70–71 зв. Рукою Н. Присяжнюк дописано інформацію: «Прожила Поля з чоловіком 19 
років і дітей не було. Виховали Толіка — взяли в дитячому будинку».
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1099. Голосіння за чоловіком
Чоловіче мій, затуло моя!
А ти ж мене затуляв від всякого лиха.
На кого ж ти мене тепер покидаєш?
А ми ж бігали, запобігали,
А на позичені гроші дітей ховали,
А в нас ше в хаті по два мерці було.

А було ж так, що й шматка хліба 
   в хаті не було,
А ми ж одно одного шанували 
   й жалували,
А тепер хто мене слабу помилує 
   й пожалує.

 Діти розлізлися71 по чужих горах, по долинах, по чужих Українах,
 А нам Бог не дав в парі дожити.
 А ми ж 8 похоронів одбули й 8 весіль справили.
 А не було в нас ні волів, ні корів, а з одних пальців, з одних рук старались.
 А в нас діти були не голодні, ми гірко робили72.
 А ти ж заробляв, не проїдав, не пропивав, а все в хату ніс,
 А тепер хто мені дасть, як я вже нездужаю?
 А я ж запобігала по чужих нивах, по панських ланах, по ярмарках,
 А я ж іду 10 верст в Плисків чи в Спиченці без копійки грошей,
 З пустими горшками,
 А з ярмарку несу дітям хліб і до хліба.
 А я ж всю силу витратила,
 А тепер ми дітей виховали, саме пожити,
 А ти, моя вірна дружино, мене покидаєш.
 А я як погляну, то багато наших родичів на тому світі,
 А я наче одна на цьому веселому світі зісталась,
 А не радісно мені господаря з хати виряжати.
 А ти лежиш, а не всі діти коло тебе.
 Ой діточки, мої квіти, Наталю, Варко, Секлето, Артемцю,
 А що вам там за сни сняться, що ми вашого таточка 
     виряжаємо в далеку дорогу, а вас нема?
 А нехай вам там легко ікнеться,
 А нехай вам соловейко прощебече, а зозуля вість подасть,
 Що таточка нема живого.
 А ніколи ж ви його не побачите й голосочку його не почуєте.
 Ще то ласка Божа, що хоч на портрет зняли,
 Хоч пам’ятку будете мати, який батько був.
 Ай вже й провід принесли, чоловіче мій, Оксентію мій,
 А повен двір людей і повна хата —
 Прийшли до тебе проводити в далеку дорогу, а ти байдужий.
 А привітай же їх, а розпитай же їх.
 Ось і хату для тебе збудували, що ні сонечка, ні віконечка.
 А звідки тебе виглядати, а де тебе шукати?
 Чи в тернах, чи в полях, чи в горах73, чи на чужих полях.

71 Виправлено на розійшлися.
72 Ці три слова дописано зверху.
73 Ці чотири слова викреслено.
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 А я ж тебе з хати виряджаю — кусок свого серця відриваю.
 А куди не гляну, а що в руки не візьму, то тебе згадаю,
 Чоловіче мій, паронько моя вірная74, а тепер — розлуко моя вічная.
 А розлучають мене з тобою, як рибу з водою.
 А вибирайся, мій чоловіче, й там мені місця шукай,
 Бо я скоро, мабуть, піду за тобою.
 А ти ж здоровий був, та Бог тебе прибрав, я ж тепер каліка недолуга,
 Нащо ж я буду жити, за тобою тужити.
 А ще тільки Трохимцьо й Меланка неодружені, а то всіх подружили,
 Й внуки коло тебе стоять, надивляються на дідуня,
 А дідунь вже з Богом розмовляє та дітей своїх восмеро в раю шукає.
 А туди тобі75 дорога є широка, а назад нема вертання ніколи76.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1966 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 16–17 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плаче біднячка Тодора Крупник за чоловіком Оксентом, з яким, 
може, років 50 вкупі прожили мирно, спокійно. Народили 18 душ дітей, з них восмеро поховали, а 
восмеро одружили, а ще дівчина й хлопець були неодружені. Поля не було, були тяжкі злидні, але 
жили дружно. 4 дітей пішли в найми в Київ. 1908 рік» Після тексту дописано: «1908 рік». 

Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 23–26. Він 
значно повніший. Після цього тексту зазначено: «На всіх 10 похоронах сама була, запам’ятала плачі 
і скарги». Інший запис голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 230 зв.–232.

Перша публікація: Дмитренко, с. 69–71. Подано в рядок. Відмінності: після 9-го рядка до-
дано а на кого ж ти мене саму покидаєш; Бог не дає; відбули; Олексієчко мій; чи в тернах, чи в лісах, на 
чужих полях; всіх 8 дітей подружили; по раю; розширено закінчення тексту: А туди ж йому дорога ши-
рока, а назад йому нема вороття. Ай чоловіче мій, голубе сивенький. Куди ти з хати вибираєшся? Крім 
зазначених, існують ще перестановки слів у межах рядка, кілька уточнень. У паспорті зазначено, що 
з пам’яті записано 18.ІІІ 1963 р.

1100. Голосіння за матір’ю
 Мамуню наша ріднесенька, матусю наша, бідна страдниця!
 А нащо ж вам таке життя гірке було77, а ви ж з дитинства бідували,
 З двох років сиротою без батька, без матері.
 А хто ж над вами кулаків не стовкав,
 А кому ви не наробилися, а кому ви не накланялися?
 А скільки ваші натружені рученьки роботи переробили,
 А скільки ваші ніженьки виходили.
 А ви ж не мали свого привилиська до 30 років,
 А все по наймах ходили, чужим людям годили.
 А ви ж не нажилися на цьому світі, а намучились, 
     спотикаючись по чужих роботах.

74 Це слово дописано зверху.
75 Закреслено, надписано нам.
76 У цьому рядку дописано слова широка і ніколи.
77 Ця фраза дописана зверху.
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 А хто вас пожалував з 2-х років, а хто вас помилував, круглу сироту,
 Хто вам одежину поміг справити, хто доклав рук до вашого виховання.
 А ви ж грамоти не вчені, бо й куска хліба були жадні, наша мамочко.
 А як ви ще підлітком були, то на вас лишенько напало 
     від тяжкої роботи, що й ноги гнили,
 А ви ж безпритульна над ставочком сиділи, холодною водою рани поливали,
 І оце ви так лікували їх, наша рідна річечка Рось вас і лікувала78.
 А наш же сердобольний народ вас не минав і милостиньку вам давав, що міг;
 Хто кусок хліба, хто жміньку ягідок,
 І так, спасибі їм, вас від голодної смерті вирятували,
 А рідна річенька наша Рось вас вилікувала79.
 А вас же сироту чекали злидні, чужі оселі без привіту, без отвіту, без світу,
 Лиш дай роби на всіх, сповняй чужу волю.
 А ви все думали, як життя покращати,
 Як з наймитської долі вийти і вийшли.
 Ой мамочко наша кохана, а куди ж ви вийшли?
 А ви вийшли за вдівця на четверо дітей.
 А ви ж зразу свої рученьки томити стали, а ви ж в велике ярмо попали.
 Мамочко, що ви думали, коли йшли на чужі діти?
 А й пісні складають про злу мачуху,
 А чом же ніхто не складе, як то тяжко чужим дітям толк давати,
 Чужим дітям годити80,
 Як то тяжко всі суди-пересуди слухати.
 Ой мамочко, де ваше серце було, що ви стільки мовчки 
      пережили, на собі перенесли,
 А роботу робили за себе й за дітей,
 Щоб татові в вуха не вносити, що старші діти вас не слухають!
 А тато ще й гримав /нерозб./ на вас, що дітей робити не заставляєте.
 А ви ж були між двох вогнів, а ці вогні вам життя вмаляли.
 А дохтор же татові сказав, що рана на нозі не відкриється, 
      як не будете хвилюватися.
 А ваше ж все життя було хвилювання.
 А ви ж і сусідам не могли поскаржитись на своє тяжке життя,
 Бо сказали б, що судить сиріт.
 А не було ж в вас ні рідної матінки, ні сестриці-жалібниці,
 Щоб горем поділитись, поплакати разом.
 А ви ж тяжко робили, що троє дітей неживими породили.
 А з дев’яти ж ваших дітей лише нас четверо осталось.
 А хто ж вас пожалів, роботу за вас зробив, як ви вагітні були.
 А що зробилось — то все мачуха винна81.
 А посилав один на село тато трьох дівчат в школу, — й тут тебе винили,

78 Фрагмент після коми дописано зверху.
79 Цей рядок дописано зверху.
80 Цей рядок дописано зверху.
81 Цей рядок закреслено.
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 Що, якби рідна мати, то не дала б дітей-дівчаток, щоб в школу ходили,
 Бо там їм не місце, а це просто для того, щоб з хати на день вирядити!82 
 А ти, наша матусенько, все терпіла, а скільки ж терпіти за цей кусок хліба?
 А ти ж його вчасно не з’їла, а обсіли ж вас діти, як калину квіти,
 А обілляли вас сльози, як калину морози.

     *  *  *  
 А як жилося, то вкупці по 12–14 душ за стіл обідати сідало своєї сім’ї.
 А в нас же щодня оказія була (обід, де є люди), а треба було зварити.
 А лише 12 років ви в парі прожили, тай таточко вмерли, 
     а ви з малими кукілем остались.
 А треба було ж дітей нагодувати, тіло прикрити й в школу послати.
 А ви ж нас всіх в школу посилали, бо так тато заповідали.
 А з вас же всі люди сміялися, що дурна Гандріяниха дітей в школу посилає,
 А лучше б в найми віддала.
 І опікуни вас лаяли, а ви були вперті83.
 А ви ж пальці викручували чужим кукілем, а нас годували 
     і в школу посилали.
 А ви ж недоїдали, а нас вчили.
 А ви ж Мотрю й на вчительку вивчили,
 А ми всі бідували, без хліба були,
 А її вивчили, щоб була вчителька, а тоді нам добре буде.
 А Мотря ж вийшла на вчительку — перша дівчина з селян,
 Не то Погребище, а й на весь повіт.
 А ми ж всі раділи, що й ми навчимось на вчителя84.
 А Мотря ж не задерла носа, що вже до панів прилучилася,
 А стала думати, шляхів шукати, як народ з темряви вивести.
 Щоб всі були письменні, щоб злиднів не було.
 А ви ж були доброю вихователькою,
 А ви ж нас не били, не лаяли, а на все добре вчили.
 А ми ж ще з літа 1905 року всі перестали в Бога вірити,
 А ви замість того, щоб нас збивати, — самі перестали вірити в Бога,
 Перестали молитися, не пішли сповідатися.
 А ви ж перша безвірниця на село були.
 А ви ж своєю простою душею відчули, де правда,
 А ви ж ночі, ночей не спали, все стерегли, щоб поліція не наскочила, 
     як в нашій хаті нелегальні збори85 були.
 А ви ж книжки переховували, а ви ж ночей не спали,
 Як Мотрона з Василем ходили ночами прокламації розкидати.
 А де ваше серце було, як вашу найдорожу дочку, на яку ви все здоров’я
    потратили і всю надію мали, позбавили вчителювання?

82 Цей рядок закреслено і зверху вписано: бо ніхто ж не посилає, а мачуха з хати випихає.
83 Цей рядок дописано зверху.
84 Фрагмент після коми дописано зверху.
85 Виправлено на сходки.
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 А як ви терпіли, що всі сміялись, що Гандріяниха дітей повчила, 
    а тепер з сапами підуть до пана на буряки.
 А як вам тяжко було йти казати завідувачеві школи, що заберете 
    Феклюню з школи, бо нема грошей на книжки.
 А як вас пекли сльози нестерпні, що я обідрана ходила в школу,
 Що вчителька на бідність дала свої плаття старенькі, 
    щоб перешити на нас.
 Мамусю, а скільки раз ваше серце жалем стискалось, 
  що Афон голим тілом світить, бо не було чим душі прикрити.
Зап. Н. А. Присяжнюк, самозапис, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) 

Вінницької обл., 1966 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 19–21, арк. 23 зв.–24 зв. Текст подано в рядок ра-

зом із передмовою та іншими голосіннями під назвою «Так мали приказувати дочки Марії При-
сяжнюк Фекла й Настя 23/ХІ 1915 року». Виправлення: Так в думці приказували. Друга половина 
тексту подана після двох голосінь за сином і за сестрою від 4 червня 1966 р. перед цим текстом 
зазначено: «Продовження. Плач над мамою». Розширений варіант голосіння за матір’ю записано 
в четвертому зошиті цієї одиниці зберігання (арк. 48-58). Запис зроблено іншим почерком, це не 
рука Н. Присяжнюк, проте з її правками. Цей текст містить більше деталей, більше інформації і 
схожий на поетичну літературну біографію. Перед текстом цікавий коментар: «22 (нового стилю) 
листопада 1915 року померла Марія Онуфрієвна Присяжнюк (Андріяниха). Плакали замужні три 
дочки, а дві дочки (ще дівчата) Настя й Фекла плакали, але не приказували. Їх родичі штовхали в 
спину, щоб хоч слово сказали, а то стоять, як стовпи нечувственні» (арк. 48). Після тексту зазна-
чено: «Листопад, 1915 рік склала в годину скорбі Н. А. Присяжнюк». Ще частина плачу за матір’ю 
міститься в десятому зошиті (арк. 122–127, 131 зв.). Після цього запису зазначено: «На похороні 
я плакала, але не приказувала, але більше року щоденно плакала за мамою, згадуючи її тяжку 
біографію» (арк. 127 зв.).

Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 57 зв.–71 зв. 
Він доповнений новими епізодами, як-от заклик до померлої матері: Благословіть же нас на дальшу 
боротьбу з неправдою, а ми сміло підем на муки і на смерть, отомстимо за вас, за Мотрю й за весь наш 
темний, многострадальний народ; зверненням до землі наприкінці тексту: Ой сира земле, розтупися, 
а ми ж тобі віддаєм наймиліше, найрідніше — нашу матінку.

1101. Голосіння за сином
 Синочку мій, Колюнчику мій!
 Нащо ж тебі така смерть, що ти своєю смертю не вмер?
 На кого ж ти мене покинув, на кого ж я залишаюсь.
 Нема ж в мене нікого й Василька нема, й тато з війни не вернувся.
 Залишаюсь я одна-однісенька, як билина в полі.
 Ой синочку ж мій, прости мене, може, я тебе не доглянула,
 Бо я не їхала, бо я не запобігала, а на бабцю кидала, 
      а бабця тебе так доглянула.

А я ж тепер осталась кругла сирітка.
Синочки мої, соколики мої,
А нащо ж вас Бог прибрав так рано,
Ой на кого ж ви мене лишили,
Заберіть мене з собою,

Нехай я не буду на білому світі 
   тинятись.
Нащо ж мені ця хата,
Нащо мені жити, й для кого жити,
Що ж я буду, бідна, робити.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Віри Василівни Котляревської у с. Погребище (нині районний центр 
Погребищенського р-ну) Вінницької обл. 4 червня 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 21-21 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «За дитиною. 6 років. 1946 рік. Віра Котляревська» і коментарем 
після тексту «Навмисне приклакувала, щоб я записала, на моє прохання, як вона плакала в 1946 році, 
коли син Михайло втопився в діжці води». Знизу дописано: «Переписала Ліда № 11 в зошит № 1».

Перша публікація: Дмитренко, с. 55–56. Подано в рядок. Відмінності: за Родіну.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 40-41. Він 

довший, доповнений новими епізодами, зокрема, описом підготовки до школи: А я ж і книжечок 
шукала, чобітки ладнала, щоб тебе в школу послати; епізодом про фашистів: А я ж сама за всім, ще 
й фашисти прокляті нашу землю плюндрували, спокою не давали. У назві-коментарі зазначено іншу 
причину смерті: «…впав в котел з брагою й обварився».

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
1267, арк. 77 зв.–78. 

1102. Голосіння за сестрою

І татка нема вашого,
Поклав голову за родину (Гнатенко).
Ой простіть мені, мої синочки,
Прощайте на віки вічні.
Може, я коли вам не догодила,

Прощайте, виглядайте, заберіть мене
   якскоріше до себе,
Нехай не мучусь, не хожу, 
  не плачу за вами.

Ой сестро моя!
А ти ж не слаба була, не лежала,
А чого ж ти вмерла?
А нас же було дві,
А ти ж в мене була їднесенька,
А тепер я осталась самесенька.
А ти ж і слова не сказала 
  й не промовила.
Ой що ж це сталося?
А нащо ж мені така радість,
А ти ж мене, сестро, запечалила 
  й засмутила.
А ти ж не лежала,
А тебе ж не закропляли, не доглядали,
Бо ти ж не скаржилась, а ти ж нікому 
  не накучила.
А другі лежать, боки вилежують,
А ти ж ходила й говорила.
А звідки тебе виглядати,
А коли ми побачимось?
Ой Боже мій, ой сестричко моя,
Ой що ж це сталося, що ти так 
  скоро вибираєшся?
А ось же всі наші родичі зібралися,

А скажи ж, що з тобою було.
А промов же востаннє до нас.
А скажи хоч що-небудь, сестричко 
   моя рідная!
А ти ж як жива лежиш, 
  ось-ось заговориш.
А ми вже не будем бачитись,
Не будем говорити,
Не будем одна другій правди казати.
А де та смерть взялася?
А ти ж і не стара,
А тобі б ще жити та жити, 
  а ти вибираєшся.
А всі ж твої племінниці, 
  похресниці коло тебе,
А ти ж до них не промовиш,
Не привітаєш нікого.
А ти ж мені нічого не сказала,
Не поскаржилась, що будеш вмирати,
А ти ж сама цього не думала 
  й не сподівалася.
А лікарі були й нічого не сказали,
А в нас же про смерть і мови не було,
  сеструню моя!
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 22-23 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Плаче Марина Юрківна Семко за сестрою Софією, яка до-
живала віка в її хаті, бо не мала дітей» і коментарем після тексту «4.VІ 1966 р. Записала на похороні 
Н. А. Присяжнюк». Перед текстом дописано «Переписала Ліда, зошит № 1 під 12 число».

Перша публікація: Дмитренко, с. 56–59. Подано в рядок. У коментарі подано більше 
інформації про об’єкт оплакування: «Софія Юрківна була замужем в Адамівці. Дітей не мала. По 
смерті чоловіка продала хату й жила в сестри. Не знаю, чи й 60 років було — боліла серцем». Розши-
рення коментарів, характерне й для інших переписаних голосінь, свідчить про увагу записувачки, 
насамперед, до соціального аспекту побутування цього жанру.

Ще один запис цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 43 зв.-45 зв. 
Відмінності: однісенька, самісенька, після другого звертання доповнено А ти лежиш не зболяна, як 
жива; А всі ж твої племінниці й похресниці коло тебе стоять зажурені, заплакані, а ти їх не привітаєш, 
слова до них не промовиш, не розважиш їх; опущено не поскаржилась; Ой сеструнечко, голубочко; …будь 
її пером. У паспорті зазначено: «Записала на похороні. Надворі стіл стояв, а вікно в хату одчинене й 
я слово в слово записала».

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, але з доповненнями в коментарі, 
зробленими її рукою, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 78 зв.-80 зв. 

1103. Голосіння за чоловіком
 Чоловіче мій, господарю мій!
 А куди ж ти вибираєшся, а на кого ж ти мене 
    з дрібними дітками покидаєш?
 А що я з цим кукілем дрібним буду робити, яку ж я їм раду й пораду дам.
 А я ж сама слаба й недолуга, а діти недорослі,
 А ти ж співав, щоб смерть пождала час-годину, поки збиреш всю родину.
 А вся ж родинонька зібралась, а смерть попрощатися не дала.
 Всі коло тебе стоять86, а ти не глянеш і не поглянеш.

А ми ж цього не сподівалися,
А смерть же тебе від нас вирвала, 
  наче руками забрала.
А тепер ми одна другої не будем 
           бачити — навік розлучаємось.
А ти ж не знала, що будеш вмирати,
А ми ж і не розпращались перед 
  вічною розлукою.
А ти ж казала, що тобі після укола 
  добре дуже,
А лікарі ж не сказали нам, що ти 
  на волосок від смерті.
А нехай би востаннє наговорились.
Сестричко моя, а я ж на тебе 
  не можу надивитись.

Ой рано ж ти від нас, рано.
А нащо тобі ця хата, чорна, непривітна,
А нащо ці музики так смутно грають,  
    тебе в далеку дорогу випроважають,
А в мене живцем серце виривають.
А нащо тобі таку глибоку яму викопали?
Ой сеструнечко, а ти йдеш 
  в сиру землю.
Ой землице рідна,
А прийми мою сестрицю,
А будь її легкою, як пух.
Ой земле, всіх приймаєш, 
  а назад не пускаєш.
Прощай, сестрице, востаннє,
Й прости нас за все.

86 Це слово дописано зверху.
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А нащо тобі така хата смутна й невесела.
А куди ти проти ночі вибрався, на кого хату покидаєш?87

А що ж я без тебе буду робити, що я буду чинити,
А хто ж мене порадить, а хто ж мене розрадить без тебе.
А ти ж мені наказав, щоб я дітей вчила грамоти,
А що я їм їсти дам,
А чим же я буду їх годувати, а в що я їх буду одягати88, як в мене 
     нема за що руки зачепити.
Хто нам заробить, принесе й приведе, як ти носив і возив?
А ти склав руки і байдужий лежиш.
А наплачемся ми й накланяємся дадькові,
А моя ж вдовина нива по всіх людях буде орана й порана,
А хто ж мені й ту злибіду з поля привезе?
А ти ж наробився й натрудився, й набідувався, а не нажився.
Ой рано ти від нас вибираєшся.
А тебе все боліло, а ми ж тебе вкривали, доглядали, а хто ж тебе там догляне?
Ой діточки мої89 маленькії, а встрічайте там свого таточка.
Сину Федасю, доню Федоро, Любочко, Катеринко, Лукіяне, Трохиме й Іване,
А доглядайте там свого таточка.
Він тут дрібних діток покидає: Василя, Мотруню, Настуню, 
     Феклюню й Афона, й до вас вирушає.
Ой діти мої, ой квіти мої, сироти мої, а що ж ми будем без тата робити?
А тебе з хати винесуть, а хата пусткою останется. Не кидай нас на пропале!
Хто ж їх читати буде вчити, до ума-розуму доводити?
Розлізуться твої діти між людьми, як руді миші.
І ніхто їх не порадить, як рідний батенько.
Ой Боже, змилуйся над ними, а нащо ж ти батька береш90.
Ой, може, ж хоть там твої рученьки спочинуть від роботи, 
     а голівонька від турботи.
А остаємся на вічне бідування й мордування.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 26–27. Текст подано віршем разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плаче Андріяниха Марія за чоловіком Андріаном Присяжнюком, 
1900 року, грудень». Цим текстом розпочато другий із десяти зошитів із голосіннями Насті При-
сяжнюк в архіві ДАВО. Перед текстом (арк. 25 зв.) передмова «Голосіння. Плачі за померлими», 
де зазначено, що «всяк плаче, як йому випадає і тут же творить залежно од обставин. Люди при-
слухаються, а потім і осудять, що навіть плакати не вміє». Оповідає про те, як із сестрами вчилися 
голосити: «…улаштували похорони-гру і цілий день по черзі плакали-голосили над лавкою, де наче 
лежав покійник, вчилися, як голосити». Вже дівчиною Настя читала Псалтир на похороні, за що їй 
платили 15 коп. «та й буханець хліба й хустинку».

Перша публікація: Дмитренко, с. 20–23. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису;

87 Цей рядок дописано між рядками.
88 Цей рядок дописано між рядками.
89 Закреслено, написано наші.
90 Цей рядок дописано між рядками.
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Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 6-8 зв. Він 
значно повніший. Для порівняння наводимо початок:

  Чоловіче мій, господарю мій!
  А куди ти так прибрався, а ти ж ліг — всю лаву заліг.
Привнесено чимало нових епізодів, зокрема, трактування сну:
  А мені приснилась квочка з курчатами,
  А це ж ти мене покидаєш з діточками.
Закінчення доповнено епізодом про повернення в «смутну хату» і звертанням до померлих 

родичів.
  Діти мої, в останню путь таточка виражаємо,
  А не гнівайся на нас, що тебе відпускаємо,
  А ми ж вернемось без тебе в смутну хату,
  А тобі в сирій мерзлій землі лежати.
  А всі родичі, вітайте там нашого таточка.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 89-91.

1104. Голосіння за батьком
 Таточку наш, голубчику ріднесенький!
 А куди ж ви проти ночі вибираєтесь, а на кого ж ви нас покидаєте?
 А хто ж нас провідає, а хто ж нас одвідає,
 А хто ж нас розпитає, як вас не буде, наш таточку!91 
 А хто ж нас привітає, як наш рідненький батечко?
 А нащо ж вам така болість була тяжка, що вас від нас забрала?
 А не гнівайтесь, таточку, на нас, може, ми вас не доглянули.
 А ми ж не сподівалися, що так скоро ви од нас вибиритесь, 
      а ви ж нам не накучили.
 А до кого ж ми прийдемо, до кого ж ми привітаємося,
 А звідки ми вас будем виглядати: чи з сходу, чи з заходу, 
      чи з півдня, чи з півночі92.
 А ви ж приїжджали й нашої хати не минали.
 А людські дочки батьків мають, а ми ховаємо в сиру землю 
     свого порадника й розрадника.
 Сира земле, прийми нашого таточка, нашого сизокрилого голуба.
 А всі родичі, вітайте там, приймайте нашого таточка,
 Бо ми ж не вміли таточка доглянути й задержати93.
 Догляньте ви, родичі наші любі, сестрички й братіки кохані.
 А коли ми за вас забудемо, таточку,
 А ви ж посмутили нашу оселю94,
 А де ми вас будем шукати, а звідки виглядати95?
 А скільки прийшло ваших кумів, родичів і сусід, а ви їх не вітаєте.
 А ви їх не нагодуєте96, як бувало.

91 У цих двох рядочках викреслено частку ж.
92 Фрагмент після двокрапки дописано між рядками.
93 Два слова викреслено.
94 Виправлення: наші оселі.
95 Фрагмент після коми закреслено.
96 Це слово закреслено, надписано вгощаєте.
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А ви ні на кого не глянете, не поглянете, слова не промовите.
А ми б всі склалися по годиночці, по хвилиночці, 
      щоб ви ще з нами пожили,
Нас повчили, як в світі жити.
Ой таточку наш, ой голубе, а як же нам вас забувати?
А звідки вас виглядати: чи з поля, чи з дороги, чи, як колись, з ярмарку.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 27–28. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плачуть дочки Андріана, замужні».
Перша публікація: Дмитренко, с. 23–25. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису.
Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 9-10 зв. 

Він значно повніший, допрацьований. Вказано дату смерті адресата голосіння: 28.І 1900 р.

1105. Голосіння за чоловіком
 Чоловіче мій, господарю мій, пораднику мій!
 А чого це ти задумав нас покинути,
 Чи тобі не жалко дрібних діточок,
 А на кого ти їх покидаєш,
 Хто їх до розуму доведе,
 Хто їм кусок хліба заробить?
 А ти ж тяжко робив, волів, корів не приробив, а дітей годував, доглядав,
 А хто ж їх тепер годуватиме, як несціпні ще заробити.
 А в що вони одягнуться, а в що вони взуються?
 А людські діти вийдуть повбирані, нагодовані,
 А твої діти сироти будуть дивитися та сльози ковтати.
 А звідки тебе виглядати, мій хазяїне?
 А нащо тобі така хата смутна, невесела,
 А чого ти на нас нагнівався, що ти нас покидаєш.
 Ой Боже наш милосердний,
 А за що ж ти нас караєш, що ти від дітей батька забираєш,
 А чим же ми прогрішили / прогнівили тебе, Боже?
 А ти ж в нас забираєш щонайлюбіше, щонаймиліше.

Встань, хазяине, не лежи,
Діточки, будіть батька,
Просіть, щоб не кидав нас.
А нехай тобі буде земля пухом.
А сьогодні Великдень,
А всі люди веселяться,

А наша хата засмучена,
А коли з неї цей смуток вийде.
А ми вік вічне будем бідувати 
  та тебе споминати.
Сира земле, прийми нашого таточка,
Та не души ж його, а будь йому пухом.

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 28-28 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Вмер Дем’ян Бондар і лишив 6 дітей. Плаче жінка Мотря». На 
полях дописано «Дем’яниха».
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Перша публікація: Дмитренко, с. 25–26. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису. 
Останні два рядки дещо змінено: А нехай тобі буде земля пухом. Сира земле, прийми нашого таточка 
на вічний спочинок.

Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 10 зв. Він 
значно повніший, містить численні відмінності, зокрема, змінено закінчення:

  Сира земле, розступися, прийми нашого таточка.
  А ми ж його неждано, негадано в далеку дорогу виряжаємо.
  Ой чоловіче мій, ой хазяїне мій, не покидай же нас на бідування.
Інший варіант зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 92-93.

1106. Голосіння за донькою
 Одарочко моя, квіточко, моя зірочко!
 А куди ж ти, моя перепілочко, вибираєшся, а хто тебе там догляне,
 Хто ж тебе привітає, розпитає, моя донечко97!
 Ой таточку наш ріднесенький, а встрічайте там мою дочечку, 
     свою внучечку.
 Вітайте, братіки, свою сестричку — маленьку пташечку, 
     що одбилась від роду, як лист на воду98.
 Куди ти надумала проти ночі?
 Нащо ж тобі така хата, смутна, невесела.
 А ти ж нам, пташечко, щебетала, а хто ж нам щебетатиме й нас питатиме?
 А ти ж питала: що то, мамочко, світ,
 А ти ж дивувалася, що такий великий світ.
 А нащо ж мені цей світ великий, широкий99, як тебе на ньому 
     не буде, моя донечко, моя Одарочко!
 А садочки цвітуть, а будуть вишеньки й черешеньки, а тебе не буде.
 А куди я повернусь, а куди я наступлюся, а на що не гляну, 
   то тебе згадаю, моя птасю, моя лялечко, моя квіточко.
 А не гнівайся на нас, що ми тебе не доглянули, що ми тебе не відрятували.
 А чи ж я сподівалася твеї смерті?
 А я ж сподівалася тебе виглядіти, виростити,
 А ти нагнівалася й руки склала.
 Ніжки мої білесенькі, чом не бігаєте,
 Очки ж мої каресенькі, чом не дивитесь,
 Уста мої прекраснії, чом не усміхнетеся100?
 А дівчатка ж твої товаришки прийшли, а ти не йдеш з ними гратися, 
 А ти ж любила діток.
 А дітки ж будуть гратися, а сонечко світити, а ти в землі сирій спочивати.
 А яка ж я мати, що пускаю проти ночі свою любу 
      дочечку в далеку дорогу.
 Дочечко моя, молодушко моя!

97 Це звертання дописано згодом.
98 Порівняльний зворот дописаний між рядками.
99 Це слово дописано між рядками.
100 Це речення дописано між рядками.
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 Вже ж тобі й коровай спекли й гилячко вбрали, 
     а ти не глянеш, не подивишся.
 А ти ж любила, щоб тобі віночки плести, і віночка сплели, 
     а ти й не промовиш.
 Ой людоньки, а нащо ж мене таке горе спіткало, 
     а де ж воно на мене вирвалося,
 Що забирає від мене найменшу, найлюбішу мою дочечку,
 Мою лебідочку, мою голубочку.
 А ти ж навік материне серце засмутила.
 Підходьте, діти, подивіться, попрощайтеся,
 Бо вже більше не побачимось, не надивимось.
 Донечко, яка ж ти гарнесенька, а лежиш ти, як живесенька,
 Ось-ось усміхнешся і ручки простягнеш…
 Моя квіточко, моя зірочко, моя вишенько, на цвіту прибитая.
 А я ж де піду, то ти мене кличеш — не докличешся.
 А тепер я тебе буду згадувати щоднини, щогодини, щохвилини.
 А ти ж казала: «Мамочко, де ти так довго була, що я ждала».
 А я ж тебе буду ждати — не дождуся.
 А звідки тебе виглядати, а з якого боку гукати:
 Чи звідти, де сонце сходить, чи звідти, де заходить,
 Чи з півдня, чи з півночі.
 А нащо ж ти нас так посиротила,
 А ми ж сядемо обідати, а твоя ложка буде лежати, 
     ніхто ж нею їсти не буде.
 А прийде ніч, а я ж всіх дітей пощитаю, а тебе не дощитаюся.
 Де ж ти таке малесеньке заблудилося, від нас відчалилося,
 А хто ж там догляне, а хто тобі води подасть, хто тебе вкриє, 
     а хто тебе нагріє.
 Ой таточку, а зустрічайте ж там свою внучечку, мою Одарочку,
 Мою голубочку болезную доглядайте,
 Бо ми не вміли доглянути нашої щебетушечки.
 Ой хаточку ж тобі принесли — а ні сонечка, ні віконечка,
 Ні побігти, ні розігнатися, а лежати вік вічний…
 Ой доню, прости нас, що ми за роботою та за клопотами 
     не доглянули тебе
 І пускаємо тебе одну в сиру землю.
 Сира земле, прийми мою донечку та не души ж її, будь її пухом.
 Ой що ж тепер робити, що ж тепер чинити без любої дитиночки?
 Чи мені мила буде моя хата, як тебе там не буде.
 Та я ж свої хати відцураюся.
 А я ж на тебе ще й не надивилася, а я тобою не натішилась,
 Ой нащо ж це так сталося!
 Ой не дам, не дам в труну класти, нехай ще побуде з нами.
 Ой дівчата, нати вам ленти моєї дочечки, що будете труну нести,
 Ой нащо тобі…
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 29–31. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Ганна плаче за Одаркою, 3 ½ рочків. 1920 року». В правому верхньо-
му кутку ремарка «В Британський етног. музей». Цей же текст переписано вдруге у сьомому зошиті 
(арк. 90-92 зв.). Після тексту ремарка: «Травень 1920 р. Є на магнітофонній платівці в Рукописних 
фондах ІМФЕ ім. Рильського при АН УРСР. 12.VII 1982 р.». Виправлення: в другому записі внесено 
численні правки: редагування діалектизмів (встрічайте на зустрічайте, одбилась на відбилась), внесено 
більше звертань, епітетів, розширено переліки дієслів, прикметників, дописано, змінено уточнення, 
протиставлення (будуть вишеньки й черешеньки, а тебе не буде на будуть вишеньки й черешеньки, а ти їх 
не дочекалась; тебе виглядіти, виростити на тебе виглядіти, вивчити, а може, коло тебе на старість і 
голову прихилити; а ти в землі сирій спочивати на а тебе серед діток не буде; а твоя ложка буде лежати, 
ніхто ж нею їсти не буде на а твоя ложечка буде сиріткою лежати), змінено закінчення тексту:

  Ой що ж я буду тепер робити без любої дитиночки?
  Чи ж мила мені буде моя хати, як тебе в ній не буде.
  Ой не забивайте, нехай я ще раз гляну,
  Я ж ще не надивилась, а це ж останнє прощання, вічне розлучання.
Перша публікація: Дмитренко, с. 50–54. Подано в рядок. Подано за другим варіантом запису.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 29 зв.-34. 

Він значно повніший, продовжений, доповнений новими епізодами, зокрема, зверненням до лю-
дей (Ой людоньки, а нащо ж мене таке горе спіткало, а де ж на мене воно взялося…), описом «нової 
хати» (Ось і хаточку тобі принесли, а в ній не буде ні сонечка, ні віконечка, ні побігти, ні розігнатися), 
зверненням до землі (А будь же їй пером і пухом, будь їй легкою) та ін. Оригінальне закінчення тексту, 
нетипове для голосінь Н. Присяжнюк: А я ж буду приходити свою дочечку відвідувати, / До сирої землі 
припадати, сиру землю цілувати, бо тут же мої діточки.

Текст доповнено коментарем про хворобу Одарки: «Дівчинка вмерла від пропасниці. Вес-
ною стояла на кладці й впала в воду. Старші діти боялись, щоб дома не сварились, що платтячко 
замочила й ждали, поки на ній одежа висохне. Одарочка й застудилася».

Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, 
арк. 74-77. 

1107. Голосіння батька за донькою
 Харасинко, моя дитинко!
 А я ж тебе за позичені гроші хрестив, а ще не віддав,
 А тепер треба за позичені гроші ховати…
 А мені ж легше вас троє годувати, ніж одно ховати.
 А може, ж тебе не доглянули, бо як коло вас стояти, то не буде чого їсти,
 А треба заробити на хліб.
 А ти мого гіркого хліба загарованого вже не хочеш їсти,
 А я б ще більше спину гнув на чужому полі, а тобі б таки хліба розстарався.
Зап. Н. А. Присяжнюк від колгоспниці Тодоски Воловик, у с. Погребище (нині районний центр 

Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 1965 р., запис 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 31. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плакав грубим голосом Нестер Воловик за дочкою 1½ -річною».
Перша публікація: Дмитренко, с. 27. 
Ще один, повніший варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, 

арк. 37-37 зв. Ще інший варіант ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 93-93 зв.
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1108. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко моя, голубочко моя, моя ягідко!
 А не гнівайтесь на мене, а простіть мені, може, я коли й залаяла.
 А я ж за всім сама, а я ж побіжу куди, щоб щось дістати, 
      дитину й вас пропитати.
 А ви ж самі в хаті лежите й не можете встати.
 А вам тяжко було лежати, а мені на вашу муку дивитися.
 А ви ж, мамочко, висохли, як рибонька, а вас же кожна кісточка боліла.
 А ви ж світа сонця не бачили.
 А ви ж просили: «Донечко, віднеси мене до вікна, 
     нехай я на світ подивлюся».
 А як же вас до вікна піднесу, а ви ж мені легкі були.
 А ви ж кажете: «Як же мені світ пахне».
 А ви просите, щоб до другого вікна піднесла,
 А ви ж з віконечка тільки світом любувалися, 
 А тепер же вам не буде ні сонечка, ні віконечка.
 А ми бідували в старій хаті,
 А я ж бігала, запобігала, гірко працювала та нову хату збудувала,
 А без вас моя нова хата буде смутна, невесела.
 А ви слабенькі лежали, а ви мені були замком і сторожем.
 А я ж зайду в хату, то є до кого заговорити,
 А ніхто ж мене не пожалує, не розпитає, як рідна матінка.
 А скільки я вас доглядала, а нехай би ви ще прожили,
 Ви мені хати б не перележали.
 А за кого ж я тепер буду турбуватися, ким опікуватися.
Зап. Н. А. Присяжнюк від колгоспниці Воловик Тодоски Дем’янівни в с. Погребище (нині район-

ний центр Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 29 квітня 1965 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 31 зв.-32 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Плаче колгоспниця Маня, одинока, що ховає матір, яка 5 років 
лежала паралізована й не виходила з хати. Ганна Дядиченкова вмерла в березні 1965 року». Безпо-
середньо після тексту голосіння коментар: «Ану, Настя Андріанівно, весь мир плакав» (арк. 32). Далі 
паспорт голосіння і ще пояснення: «Є — плачуть від щирого серця. Покійна Ганна в яму плигає, 
вона готова впасти в яму, щоб і її присипали. Є плач двоякий. Я йду й світа не бачу. Мені було 41 рік, 
як померли (Василь Павличенко)» (арк. 32 зв).

Перша публікація: Дмитренко, с. 80-81. Подано в рядок.
Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 41 зв.-43. Він 

значно повніший, доповнений новими епізодами, зокрема, зверненням до сина: Синочку мій, а на-
дивляйся на бабцю, бо вже й [не] побачимо їх і голосочку не почуємо. Інший запис, зроблений не 
Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 212-213.

1109. Пародійне голосіння за тещею
Вмерла теща й жінка наказала чоловікові приймаку101, щоб гарненько плакав, як 

люди зійдуться. От чоловік і плаче:

101 Це слово викреслено.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



672

  Ой тещенько, моя матінко,
  А я ж до вас прийду, то ви їсте сир, масельце, 
     а мені сироватки дасте гу-гу-гу…
  А ви ж їсте галушечки, а мені юшечки гу…
  Ви ж мене жалували, тещенько, матінко моя,
  Хто ж мене так жалувати буде?
  А ви ж варенички з’їсте, а мені юшечки дасте.
  А я тую юшечку їм, їм, та й нап’юся гу-гу-гу.
  А все ж було за мною: і з яєць юшка за мною, 
      і з раків юшка за мною.
  А тепер до кого ж я прихилюся?
Жінка бачить, що він не до ладу плаче, та й давай його розважати, відводити: 

«Чоловіче, не розпадайся так, не плач, не вбивайся, бо ти їх не підведеш, а себе вмо-
риш».

Зап. Н. А. Присяжнюк від Софії Присяжнюк, у с. Погребище (нині районний центр Погреби-
щенського р-ну) Вінницької обл., 1959 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 32 зв.-33. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Гумореска». Після тексту 5 фразеологізмів, пов’язаних із по-
хоронною темою:

  Доброго добре згадати добрим словом.
  Вона носить жалобу за нігтями.
  Як буду вмирати — не забудьте грошей дати на перевіз (повір’я).
  Мертвого з гробу не вертають, а собі віка вмалюють журбою.
  Згадуємо й щодня, але нема часу плакати.

Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 50 зв.-
51. Містить відмінності, зокрема, пор. початок: Ой тещенько моя, а жінчина матінко, а я ж з роботи 
прийду, то ви їсте сир, масельце, а мені сироватки дасте гу-гу-гу. 

1110. Голосіння за чоловіком
 Ой хазяїне мій, що я робити буду?
 Як я буду дітей годувати,
 Як не буду знати, то буду людей питати…
 Хазяїне мій, нащо мене так рано покинув?
 Прости мене, може, ми не так тебе доглядали,
 Може, ми тобі що казали…
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 33 зв. Текст подано віршем разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Вмер Толя 1965 року. Плаче жінка».
Перша публікація: Дмитренко, с. 29. Подано в рядок. Наприкінці текст розширено: «А ми 

ж не знали, що ти так скоро нас покинеш, одцураєшся, оставиш дітей сиротами». Запис цього ж 
голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 94. Додано інформацію: «Помер Анатолій 
Верпохівський. Залишив 2 малих дітей. Плаче жінка. Приказує мало»

Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 47 зв. 
Текст продовжено: …може, ж тебе не слухали й не бачили, що ти такий слабий.
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1111. Голосіння за зятем
 А ми ж купили тобі хату, щоб нікому не докучати, щоб тобі ніхто не мішав,
 А ти ж до неї (хати) ще й стежки не витоптав, а забираєшся…
 Доню моя молоденька, нащо тобі таке щастя,
 Що ти така молодесенька й життя нема.
 Прости нам, може, ми тебе обідили.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 33 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «А теща плаче». Об’єкт оплакування той самий, що в попередньо-
му голосінні.

Перша публікація: Дмитренко, с. 29. Подано в рядок. Текст розширено на початку фразою: 
«А куди ж ти вибираєшся», а наприкінці замість останнього рядка: А тепер тобі руки зв’язали двоє 
малих діток. А прости нам, Толю. Може, ми тебе чим коли обідили. Ой де та смерть взялася, що від 
дітей батька забрала.

Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 47 зв.–48. 
Містить відмінності, зокрема, пор. закінчення: А прости нам, Толю, може, чим тебе обідили, бо тоже 
без цього неможна прожити. В паспорті зазначено, що два ці тексти переказала Ядзя Вишнівська. За-
пис цього голосіння зберігається також в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 94 зв.

1112. Голосіння за сином
Сину мій, сину, дитино моя рідна,
Чого ти такий холодний,
Чом ти на мене не подивишся,
Чом ти не кажеш, що тебе болить?
Як я була в больниці, то ти просив: 
«Не торкайся до мене, бо мене все болить»,

А тепер лежиш і слова не промовиш.
Сину мій, де я тебе побачу,
Звідки я буду тебе виглядати,
Де я тебе буду шукати,
Кого про тебе питати?..

 
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 34. Текст подано віршем разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Рідна мати плаче (змучена, з жалем)».
Ще один запис цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 93 зв.-94.
Перша публікація: Дмитренко, с. 28. Подано в рядок. Уточнено паспорт голосіння: «Помер 

Анатолій Верпахівський, може, років 26. Плаче мати Феня Верпахівська з жалем». Наприкінці ре-
марка: «Вона зомліла й більше не плакала».

Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 48 зв.-
49. Містить відмінності, зокрема, текст продовжено:

 А всі ж збоку, а я ж повік печальная мати.
 А як же тебе забувати? А на мому ж серці рана повік не зажиє,
 Синочку мій, дитино моя!
 А прости ж мені, що я тебе не врятувала,
 А ти ж мені не скаржився на своє життя,
 А я ж про нього через людей перечувала 
    й не раз сльозами вмивалась.
В паспорті зазначено, що це голосіння, як і два попередні тексти, переказала Ядзя 

Вишнівська.
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1113. Голосіння за чоловіком
 Ой Федоре мій, дружино моя!
 А чого ж ти лежиш, не встаєш, а руки свої натружені склав,
 А ти ж ніколи не мав часу посидіти, все турбувався за діток102.
 А тепер лежиш, всі турботи покинув.
 А десятеро ж наших діток, як курчата малі, стоять коло тебе 
    й не знають ще всього лиха, що їх без тата чекає.
 А хто ж на них заробить, а хто ж їх взує, нагодує, до розуму доведе.
 Ще ж ти й не нажився, а діток дрібних покидаєш.
 А до кого вони притуляться, до кого пригорнуться, такі ще малі, недолугі?
 А ми ж жили скупо, але завжди наситяні й напитяні.
 А в нас же поля не було, а ти ж заробляв, й ми голодні не були.
 А ми щасливі були, що в нас діти не мерли,
 А наша ж хата 20 років щаслива була103,
 Ще й циганка позавидувала й казала:
 «Щасливий господар — не буде бачити мерця в хаті».
 А воно ж так і сталося: ми всі живі, а ти перший з цеї хати вибираєшся.
 Ой щасливий господар, ти не бачив мерця в своїй хаті,
 А ми тебе першого бачимо.
 Чи циганка наврочила, чи Бог покарав?
 А за що ж цих діток карати, а чим же вони провинили104.
 А за що ж ми вже завтра руки зачепимо?
 А сядемо їсти — нема тата.
 А Олекса, було, каже: почекаймо тата…
 А кого ж ми тепер будем чекати, а з якого боку тебе виглядати?
 Намучився ти на тяжкій роботі, дай же, Боже, тобі спочинок дорбий.
 А зійшлись всі сусіди й куми наші, а ти їх не привітаєш.
 А ще старші від тебе, а живуть, а ти спішив сам, не будеш бачити105.
 Ой діточки, ой малесенькі, а прощайтеся з татом,
 Бо більше ніколи вже не побачите його й слова від нього не почуєте.
 А він же вас любив, а він же ніколи вас не вдарив,
 А ви слухняні діти, а нащо ж від вас батька відібрали?!
 Ой таточку наш! І наша хата ж є, а нащо ж тобі хата така смутна й невесела.
 А як ми тебе забудем?
 А ми ж цього горя ні заїмо, ні зап’ємо і вік тебе не забудемо.
 Ой земле рідна, нащо ж ти ховаєш в собі нашого годувальника?..
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 34-35 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плаче Марина над чоловіком».

102 Фразу після коми дописано між рядками.
103 Цей рядок дописано між рядками.
104 Фразу після коми дописано між рядками.
105 Цей рядок дописано між рядками і на полях.
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Перша публікація: Дмитренко, с. 45–47. Подано в рядок. Враховано правки із рукопису; 
відмінність: 22 роки.

Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 34-37. Він 
значно повніший, кожен епізод розширено. Пор., зокрема, опис «щасливої хати»:

  А ми ж 20 років в парі дружно прожили, а свої злидні обходили.
  А ми ж не сварилися, не сперечалися,
  А Бог нам діток давав, а ми ж були щасливі, що в нас діти не мерли.

У паспорті подано дату смерті об’єкта оплакування — осінь 1922 року.

1114. Голосіння за дітьми
 Діти мої, квіти мої, а доки ж я вас буду ховати,
 А доки я буду вас з хати носити?
 А Боже, доки ти нас будеш карати?
 А ми ж живем, як люди,
 А в людей вже є кому й водички принести, й хату підмести, а я все сама…
 А вам же 2-3 роки, та й Бог вас забирає,
 А ми з батьком сиротами остаємся.
 А ми гірко робимо, а ми з чужих106 полів не виходимо,
 А наші ж руки з вальків, що ми хати валькуєм, не висихають107.
 А ми ж турбуємось108, щоб ви не голодні, не холодні були,
 А ви не хочете нашого хліба загорованого.
 А чим ми вас прогнівили109, що ви нас оставляєте, в сиру землю йдете.
 А звідки вас виглядати, а де вас шукати?
 Ой діти мої, а вітайте ж мого найменшого.
 Чи я не вмію вас доглядати, чи вам такий короткий вік Бог дає?..
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 35 зв.-36. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Нагризька Ярина, яка поховала одно за одним 6 дітей». Після 
голосіння дописано: «А вже ж п’ятеро лежать на кладовищі».

Перша публікація: Дмитренко, с. 78–79. Подано в рядок. Текст продовжено: «А вже п’ятеро 
діточок наших лежить на кладовиську. Діти мої, квіти мої, а вітайте ж там мого найменшого. Ой до-
гляньте його там. Бо ми за роботою, за клопотами десь-то не доглянули. А чом же ти, сину, не захотів 
по землі ходити, а такий маленький йдеш у землю, а я ж остаюся сиротою без діточок. Боже, змилуйся 
над нами, не забирай у нас діточок, не оставляй нас на старість одинокими». Очевидно, цей запис 
було зроблено пізніше, ніж запис із ДАВО.

Ще один варіант цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 21 зв.-23. 
Він значно повніший, доповнений новими епізодами, зокрема, описом похорону неодруженої ди-
тини: «А я вже шосту домовину з цеї хати виношу, а вже шостий коровай пече моя піч». Доповне-
но інформацію про голосильницю: «Ще 6 дітей вигодувала й подружила. Аж в 1951 році вмерла». 
Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 211-212. 
Після тексту рукою Н. Присяжнюк дописано: «Була на похороні, записала по пам’яті».

106 Це слово закреслено, надписано панських, а потім знову закреслено і написано чужих.
107 Над цим рядком після першої коми вписано ще такий варіант: не висихають, робимо по панах, /нерозб./ по мужиках.
108 Зверху дописано свого поля не маємо.
109 Весь текст далі до кінця голосіння дописано згодом.
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1115. Пародійне голосіння за чоловіком
Одну жінку запросили за коровайницю, а тут як на гріх чоловік вмер. Вона най-

шла жінку, що буде плакати над чоловіком. Заплатила їй. От вбирається жінка на коро-
вай, а чужа жінка плаче й приказує:

  Ой тужу, тужу по чужому мужу,
  Та й не знаю, як звати гу-гу-гу.
А коровайниця й підказує:
  Ой Сидір, Сидір, Сидорку,
(мелодія весільної пісні «Ішла ж бо я та на короваєць, несла ж я та коробку яєць. 

Передибали хлопці та набили яйця в коробці, та зробили мені лихо й біду, з чим же я на 
коровай піду?»)

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1966 р.

ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 52–52 зв. Після тексту коментар: «Гумореска давня. Є різні 
варіанти. В Погребищах чула від багатьох». Подано в рядок під назвою «Плач гумореска».

Ще один варіант цього голосіння зберігається в ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 36. 
Текст подано віршем, а потім викреслено. Без назви.

  Ой тужу, тужу по чужому мужу,
  Та й не знаю, як звати.
  Ой Сидір, Сидір, Сидорку,
  Ішла ж бо я та на короваєць.

1116. Оказіональне голосіння за хатою
 А куди ж ми вибираємось, а де ж ми цю ніч будемо ночувати?
 Ой хато наша, матінко наша, а прости ж нас, що ми тебе покидаємо.
 А ми ж тебе будували й дітей вирощували,
 А тепер нас лиха година гонить шукати привилиська,
 А ми ж кидаємо хату рідну, а їдемо світ за очі, де ні роду, ні плоду, а все чуже.
 Простіть же нас, всі сусіди й родичі,
 А ви ж тут всі залишаєтесь, а ми ж відчалюємо від вас на віки вічні,
 А ніколи вже не побачемось.
 Як ми тут жили, як бідували, а що нас там чекає?
 А тут же наші діди й прадіди жили, а ми відцурались своєї землі, 
      а йдем добра шукати.
 А нехай би смерть, аби серед своїх людей. Хто нас там буде ховати.
 А простіть нам, рідні могили, що вас кидаємо.
 Ой діти мої, а прощайтеся в садочку з кожною вишенькою, черешенькою.
 А ми ж їх насадили, а вони нам ягідок родили.
 А кожну вишеньку обіймайте й цілуйте.
 Прощайтеся з усім: і з деревинкою, й з травинкою.
 А прощайте, пороги, де проходили наші ноги.
 Ой хто це там каже: пора їхати?
 Ой не пора, не пора, ой хоч ще годинку, хоч хвилинку — 
      на рідну хату надивитись.
 А де ми будемо цеї хати шукати?
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 36-37 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Плаче Васька Філончиха Трохимець» і з описом обставин ство-
рення голосіння: «В 1901 році наші сусіди виїжджали в Асурійський край (Гасур, або Зелений Клин). 
Зібралось проводити цілий куток, всі родичі. Зробили обід, як за покійником. Поклали речі на віз 
і зібрались їхати. Перша заголосила хазяйка Васька Хілошха Трохимець, а за нею 3 дочки, а потім 
родичі, всі люди плакали. А господарі об полудрабки билися й плакали. На мене, 6-літню дівчину 
зробило тяжке незабутнє вражіння». Після тексту коментар: «Отак плачучи й приказуючи, пішли 
за підводою, б’ючись головами об полудрабки. А за ними і весь натовп, ридаючи. А я вже залиши-
лась дома. Ніколи ні одного листа не одержали. Може, кому з родичів і був лист, бо була чутка, що 
12-літній хлопчик Онисько вмер ще в дорозі. Плакали дочки, прощаючись з дівчатами».

Після цього голосіння, наприкінці другого зошита Н. Присяжнюк описує ситуацію, в якій 
звучали голосіння: «Ото вже я наслухалася і набачилась. Основні для кожного притаманні слова, це 
«А куди ви вибираєтесь», «А чого ви на нас нагнівались», «А нащо вам така хата смутна, невесела», а 
решта слів вже свої дають, залежно від обставин. Пригадую смерть старого Оксента. Я читаю псав-
тир. Варять обідати кухарки, все йде, як звичайно. Враз в хату входить замужня дочка Софія з доч-
кою. Стає коло лавки, на який лежить батько, й починає голосити: “Ой таточку, ой лебедику”. Коло 
неї стає баба Тодора, жінка Оксена. А поруч дочка, яка вже тут давно, Люкрина. А далі дівчина, 
дочка Меланка. І от в 5 голосів як почали приказувати, то я вже читати не могла: спазми схопили 
горло. Коли вже довго плачуть, то жінки підходять і кажуть: «Досить! Не вернемо, якби можна ви-
плакати, то всі б кричали». А котрась з бабів від печі крикнула: «Тодоро, покажи-но де сало!» І баба 
Тодора зовсім без сліз каже: «Отам, за комином». — «То я не знаю скільки брати». І баба Тодора йде 
й господарює, як звичайно.

Найбільше плачуть, як вже провід на подвір’ї поставлять. Як піп приїде. А як починає прави-
ти, — то наказ затихнути. А як піп вийде і вкладають в труну, то всі кричать родичі-жінки, а чоловіки 
тільки плачуть мовчки поки несуть на кладовисько, то плачуть. А як піп починає Євангелію читати, 
то замовкають. Коло гробу як вже прощаються й опускають, то чуть в яму не цибають. Старі хамена-
ють матерів, щоб не дуже за дітьми плакали: «Бог дав — Бог взяв». Як мати за дітьми плаче, то корова 
реве, а як діти за матір’ю — це сльози, «вгодні Богові» (арк. 38–38 зв.). Ці ж роздуми повторено в 
сьомому зошиті з таким уточненням: «От плач дітей за батьками — це Богові вгодно, бо це сльози 
благодатні. «А чого за дитиною плакати? Дитина безгрішна — приймає ангельський вид. Щасливий 
той, хто малим помер»» (арк. 100).

Перша публікація: Дмитренко, с. 48–50. Подано в рядок.
Ще один варіант запису голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 52 зв.–55.
Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 

1267, арк. 72–73. 

1117. Голосіння за тіткою
Тіточко наша, голубочко!
А нащо ж ви нас посиротили,
А в нас тато й мама вмерли,
Й ми були сироти,
А ж ми цього не відчували,
Бо ви нам маму заступили…
Аж тепер ми круглі сироти зісталися.
А на кого ж ви нас покидаєте,
А кому нас доручаєте?

А ніхто ж вас нам не заступить 
   і не замінить.
А ви ж до нас добрі були,
А ви ж нас милували й жалували.
А хто ж нас тепер помилує й пожалує,
Хто нас навчить,
Хто нам слово скаже.
А ви ж, тіточко, завжди спитаєте, 
  чи ми їли, чи ми пили,
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 45 зв.-46. Текст подано в рядок без назви. Після тексту 
зазначено іншим чорнилом, очевидно, під час повторного перегляду тексту: «Кінець».

Перша публікація: Дмитренко, с. 102-103. Подано в рядок. Після тексту зазначено: «Пере-
казала Марина Попічко з Черемошного».

Ще один запис цього голосіння із незначними відмінностями зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 104-105. Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 1267, арк. 201 зв.-202 зв. Після тексту коментар: «Мабуть, переказала Марина Попічко з Че-
ремошного, а я захопилась і не написала хто й за ким плакав».

1118. Голосіння за тіткою

А де були, а що робили.
А тепер нас ніхто не спитає,
Ніхто не привітає.
Ой як же нам тяжко таку дорогу 
 родину в домовину класти.
Прощайте й простіть,
Може, ми вам яку прикрість зробили.
А ми ж не хотіли вам зробити.

А встаньте, прокиньтесь,
Будем вас шанувати.
А не гнівайтесь на нас.
Ой яке ж воно тяжке, вічне прощання.
А ми ж ніколи вас не побачимо,
Поради не почуємо.
Ой остємся ми на горювання, 
 на бідування, наша тіточко.

Тіточко моя, голубочко!
А чого ж ви лежите, слова не промовите,
А ви ж мені були за рідну матір,
А ви ж казали, як що зробити,
А хто мені тепер що скаже?
А простіть же мене,
Може, я вас не доглянула,
Може, що прикре сказала.
Тіточко моя, тьотю,
А я ж до вас ходила,
А я ж вас доглядала,
А хто ж вас там буде доглядати,
Хто вам водички подасть,
Моя тіточко, моя голубочко.
А ви ж любили, щоб до вас 
  люди приходили,

А тепер же людей прийшло багато,
А ви їх не вітаєте й не приймаєте.
А мені ж з вами добре було.
А ви ж були за сторожа в хаті й за замка.
А як же мені тепер без вас привикати,
А звідки вас виглядати,
А куди ви від нас вирушаєте,
А хто вас там чекає?
А нащо ви нашу хату засмутили,
Нащо вам ця сумна дорога.
Як тяжко нам вас з хати виряжати.
А ми ж не побачимось, 
 не поговоримо, моя тіточко.
Прощайте навік.

 

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 46 зв., 39 зв. Текст подано в рядок під назвою «Плаче 
Маруся Гунько за тіткою Голькою Казнадзей. 29 VII 1969 р.». Після тексту зазначено: «Записала 
Н. Присяжнюк». 

Перша публікація: Дмитренко, с. 103–104. Подано в рядок.
Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, 

арк. 202 зв.-203 зв. Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
449, арк. 105–106. Відмінності: закінчення після слів хату засмутили:
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 Як тяжко нам вас з хати виряжати в далеку дорогу, з якої ніхто не вертає,
 А як же тяжко нам вас в цю сумну дорогу випровожати, моя тіточко, тітусю.
 А ми ж з вами ніколи не побачимось, не поговоримо.
 Прощайте, тіточко, навіки.

1119. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко ж, моя рибочко!
 Нащо ж вам така хата малесенька та тіснесенька,
 Як в нас є велика, просторнесенька.
 А ваша ж головонька та виболяна, а рученьки та вироблені, 
     а ніженьки та виходяні.
 Мамусенько, простіть мені, а я ж з вами й не наговорилась, 
     бо завжди в роботі, і ви в роботі.
 А я ж тільки одну ніченьку коло вас посиділа, а ви вже й 
     не заговорили до мене, й не промовили,
 А я ж хотіла вашої смертоньки дождатися, а мене випровадили, 
     щоб ви не мучились.
 Мамочко, рибочко, вибачте мені і прощайте мені, 
     що я ж з вами й не попрощалась.
 А як мені жалко з вами розставатись, а ви ж ще молода,
 А могли б ще жити та й жити, а моя чорна доля вас з світа згубила.
 А ви ж моїх діток любили, а тепер же ви нас навік посиротили.
 А звідки вас виглядати, з якої дороги, з якої сторони: 
     чи з сходу, чи з заходу.
 А ви ж не нажились, а намучились.
 А нас же троє було, а нас же в Німеччину на каторгу забирали, 
     а я ж 7 раз тікала.
 А вас, мамочко, німці катували, в рота нагана стромляли,
 А сина вашого Василя, катували, били, щоб на роботу йшов, 
     а він же був малий,
 А батько ж на фронт пішов Батьківщину захищати, 
     а нас не було кому захищати.
 А над нами ж хату розшили й хліва, а все ж позабирали, 
     а батько ж голову поклав.
 А всі ж голови й дядьки поклали, а ми ж без захисту чорним-чорно 
  пропадали, поки наші червоні110 не прийшли, а батько не вернувся.
 А ви ж нас жалували і свою голову всюди підставляли.
 А хто ж мене тепер буде захищати?
 А вам же ще рано йти на той світ, моя мамочко, моя й голубочко.
 А ви ж не своєю смертю вмерли, а вас же моя чорна доля занапастила.
 А як я це переживу, а як я собі це прощу,
 Що через мою недоленьку й ви на той світ пішли.
 Мамочко, простіть мені, я не винна, що так сталось.

110 Це слово дописано згодом.
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 А я остаюсь одна з чотирма дітьми й з лихою долею,
     й не знаю, як ще мені буде.
 Якби я могла вас підвести, я б все віддала…
 Земленько моя ріднесенька, прийми мою мамочку.
 Ой мої сестрички, бабоньки мої й дідуньки, а приймайте, сестрички 
   мої ріднесенькі Марусю й Вірусю, привітайте нашу мамочку.
 Бабусі й дідусі, привітайте свою дочечку й невісточку, 
      щоб вона хоч там спочила,
 Щоб не сновигалась так, не поневірялася, як тут.
 Мамочко, рибочко, прощайте.
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 40-41 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Плаче Ніна Ящук за мамою Ольгою Герасимівною Ящук, померла 
1952 року» і коментарем після тексту «Плакала дочка 29 років».

Перша публікація: Дмитренко, с. 95–97. Подано в рядок.
Ще один запис цього голосіння із незначними відмінностями зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 

од. зб. 449, арк. 97-99. У коментарі зазначено, що плач переказала Попічко Марина. Інший запис, 
зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 197-198 зв.

1120. Голосіння за сестрою
 Ой сестро моя, моя квіточко, моя й перепілко!
 До кого я буду ходити, де я тебе буду шукати, звідки виглядати?
 А я ж до тебе прийду, а тебе вже нема.
 А ти в мене була й порада й розрада (так плаче, наче з книжки читає).
 А я ж до тебе прийду, поговоримо, а ти ж мені порадиш, 
    а ти ж мені розрадиш, ти ж мені розтолкуєш.
 А я ж до тебе приходжу, як до матері, а до кого ж я пригнуся, 
    до кого я привітаюся?
 Ой сестро моя, ой ріднесенька моя, а чого ж ти так поспішно вмерла,
 А чом ти мені не розказала нічого, а ми ж не попрощалися,
 А ми ж не сподівалися, що ти такою молодою виберешся.
 Ой куди ж ти, сестро вибираєшся, сестричко наша?!
 А не кидай нас, а прости нас, а ми ж не сподівались твоєї смерті.
 А ти ж стільки горя перенесла, а ж ще тобі жити та бути.
 А звідки тебе виглядати, а звідки тебе стрічати?
 А ти ж нас сестер посиротила.
 А ми ж з тобою не наговорились і не розпрощались.
 А щоб же мені хоч було приснилося, 
 А я була б ночі не доспала, а бігла, щоб тебе живу застати, рятувати.
 А тепер що ж мені робити — я ж під тебе руки не підкладу.
 Ой ніженьки мої (цілує ноги) натомлені, натружені, тепер ви спочинете.
 Ой рученьки мої болезнії,
 А ви ж без роботи не були, тепер ви вже все переробили.
 А ти ж, як жива, лежиш, як не заговориш.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



681

Гуцульсько-подільська голосильна традиція

 А промов ше до нас слово, а порадь ще нас, як тебе забувати.
 А я ж ступну ногою й тебе згадаю — нема моєї порадниці, моєї сестрички.
 Ой сестричко, ой Боже! Ай як це тебе ховати, як тебе в землю закопати.
 О сестро! Ой перепілко! Не можу, не можу це перенести.
 Ой людоньки, ой родичі! Ой чом же ви мені не поможете?
 Ой сестро, а ти ж весь рід засмутила,
 А ми всі тут є, а ти від нас відчаляєшся!
 Ой нащо ж тобі така хата смутна, невесела…
 Ой людоньки, рятуйте, й милуйте, й помилуйте, бо серце не витримає.
 Ой сестро наша, сестро!..
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис від Тодоски Воловик, у с. Погребище (нині районний центр Погре-

бищенського р-ну) Вінницької обл., 24 березня 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 42, 43–43 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-

вою та іншими голосіннями під назвою «Сестра за Марікою Карлашною, 6.ІІІ 1969 р.» і паспортом 
після тексту «Переказала Тодоска Воловик 24.ІІІ 1969». Цей текст є компіляцією голосінь двох се-
стер. В інших записах Н. Присяжнюк вони подані окремо.

Перша публікація: Дмитренко, с. 98. Подано в рядок перших 13 рядочків; без паспорта. 
Зазначено, що це плач першої сестри. Продовження голосіння оформлено як плач другої сестри: 
Дмитренко, с. 98–100. Після другого голосіння зазначено: «Переказала Тодоска Воловик».

Ще один варіант цього голосіння із зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 97-100. 
У назві зазначено Карлашка — стара жінка. А після слів такою молодою зазначено (70 років). Цю 
інформацію Н. Прияжнюк вважала важливою, оскільки об’єкт оплакано так, наче йдеться про мо-
лоду людину. Голосіння другої сестри зберігається в тому ж зошиті: ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, 
арк. 100 зв.–102. Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 
1267, арк. 198 зв.–200. Тут один запис поділено правками Н. Присяжнюк на два голосіння.

1121. Голосіння за бабою

Бабусю моя, дорогенька моя!
А до кого ж я прийду, а де я вже вас побачу?
А чого ви від нас вибираєтесь,
А я ж сюди прийду, а вас нема.
А мені ж це подвір’я пусткою буде смердіти.
Бабусю моя, а чого ж ви вмерли,
А ви ж не скаржились,
А ви ж робили до останнього.
Бабуню наша, а промовте до нас слово
             ласкаве, як колись промовляли,
А привітайте нас, як колись вітали.
А встаньте подивіться, скільки до вас 
                                                 гостей прийшло,
А ви не глянете й не поглянете.
А як же ми жити будемо, що вас 
                                            на світі не буде
(таке мале, а так приказувала, як старе)

Ой бабцю, бабцю, нащо ці коні вас забирають?
А хто ці коні привів,
Де ці коні взялися?
Бабусю, бабусю!
Ви ж нас всіх гляділи,
Ви ж нас доглядали,
Ви ж нас навчали,
Ви ж нам розказували!
А хто ж нам що скаже,
А хто нам розкаже,
А хто нас догляне?
А куди ви від нас вибираєтесь,
На кого ви нас покидаєте?
Дорога бабусю, не залишайте нас!
Не сиротіть нашого подвір’я!
(Ану, як стара, приказує — зауважували люди. 
Всі люди плакали)
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис від Тодоски Воловик, у с. Погребище (нині районний центр Погре-
бищенського р-ну) Вінницької обл., 24 березня 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 42 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плаче внука, 6.ІІІ 1969 р.» і паспортом після тексту «Записала 
від Тодоски Воловик 24.ІІІ 1969». Об’єкт оплакування той самий, що й у двох попередніх текстах. 
Другий варіант запису подаємо для порівняння за ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 77 зв.-78. У назві 
подано інформацію про вік виконавиці-онуки: 11 років.

Перша публікація: Дмитренко, с. 100 — перший варіант. Подано в рядок.
Інший запис першого варіанту, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. 

зб. 1267, арк. 198 зв.–200. Ще один запис цього голосіння із незначними відмінностями зберігається 
в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 100–100 зв. Текст продовжено: 

Ой тяжко нам буде вас забувати, а ми ж вас завжди будемо згадувати.
А ви ж були добрі, а ви ж нас любили й жалували, а хто ж нас так буде жалувати.

1122. Голосіння за батьком
 Таточку наш ріднесенький, голубе сивесенький, 
     а куди ж ви вибираєтесь?
 А на кого ж ви нас залишаєте, а ви ж наша рада й порада.
 А хто ж нас порадить, а хто ж нам розкаже, а як ми будем жити без вас?
 Мамочко наша! А нащо ж ви таточка забираєте?
 А тато ж все казали, що мама сниться, що хоче мене забрати.
 То снились, снились, а тепер і справді забрали й нас посиротили.
 Ой мамочко, зустрічайте ж їх там.
 А ви ж цілий вік трудилися, а ви ж не знали ні дня, ні ночі за роботою.
 А тепер же ви казали, що вже вам добре стало,
 То чого ж ви не пожили, як добре вже.
 А де та смерть взялася, розлучниця.
 Ой не забивайте кришки, нехай ми надивимось!
 Таточку наш, а скажіть же нам щось,
 А ви ж нічого нам перед смертю не сказали.
 А не обіжайтесь на нас, може, ми вас не доглянули.
 Ой таточку! Ой не забивайте, ще останній раз глянемо!
 Ой ви ж в яму підете, а вас же землею засиплять,
 А ми ж вас більше не будемо бачити.

А звідки вас виглядати?
А кому що казати?
Ой не буде ж у нас таточка, не буде.
Ой земле, а ти ж приймаєш, а ніколи не вертаєш.
Прощай, таточку й голубчику!

Тут твої натружені руки спочинуть.
А ви ж вже й спочивали й казали:
Добре мені.
А ви в цьому добрі не нажилися.
Прощайте на вік вічний.

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис від Тодоски Воловик, у с. Погребище (нині районний центр Погре-
бищенського р-ну) Вінницької обл., 24 березня 1969 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 44-45. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плачуть дочки Сергія Ісаковича Трохимця, якому 84 роки. Дочки 
Клава, Даша й ще. 18 липня 1969 р.» і паспортом після тексту «Записала Настя Андріанівна При-
сяжнюк, йдучи за гробом, і на кладовиську».

Перша публікація: Дмитренко, с. 100–102. 
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Ще один запис цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 102–103 зв. 
Після тексту коментар: «Тяжкі ридання, як труну опускають». Інший запис, зроблений не Н. При-
сяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 200 зв.-201 зв.

1123. Голосіння за бабою
Бабуню, зозулько, пташечко!
Ви не винні, і ми не винні, що тато
  з мамою розійшлися,
А ми, бабуню, принесли вам хусточки,
А думали дати вам ці хусточки 
  за живоття.
Ми до вас ходили, а батько 
  нас одцурався,
А тепер і ви вмерли, нас навік 
  посиротили.
До вас ми ходили, ви нас любили,
А до кого ми тепер будем ходити?
В нас ще є тітка Ганя,
До неї будем в цю хату ходити.
Ой бабуню, чом же ви на нас не 
дивитесь, не поглянете, слова не скажете.
А сонечко ж ясно світить,
А куди ж ви вибираєтесь проти ночі,
А хто ж вас там догляне?
А ми ж вас терновими хустками вкрили,
А ми ж вас хотіли ними обдарувати 
  на ваших 82 роки,
А довелось вас ними вкрити 
  на смертній постелі.
А ми ж не сподівались на вашу 
  невчасну смерть,

А ваш же син, а наш батько 
 не прийшов на похорон, 
 бо денно на ціліні.
А там же ще внуки ваші.
А нехай їм легко гикнеться.
А їх нема — провести вас в далеку 
 дорогу.
Бабуню наша, трудівнице наша,
А ви ж на пенсії, а дома не сиділи,
Й ще ланку пололи, нам приклад 
 показували.
А як ми вас забувати будемо,
Бабуню наша, зозулько наша?
А на кого ви тітку Ганю покидаєте,
А вона ж одна в хаті буде,
А в який куток погляне — то вас згадає.
А сьогодні ж вона в клопоті та
           в турботі й оплакати не має часу.
Ой не гнівайтеся на нас, 
Не буде музик, бо сказали — не хочуть,
Кажуть: ви старі, вам на весіллі грали,
А ми не можемо всіх переконати,
Що музики б грали не весільної, 
 а печальної.
Прощайте, бабусю…

 
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марини Попічко, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 10.Х 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 62-63 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 

іншими голосіннями під назвою «Як внуки плакали за бабунею Явдохою 9.Х 1969 р.», коментарем і 
паспортом після тексту: «Це було так: хлопець оженився й покинув жінку, пристав до другої. Коли 
в другої було вже дві дівчинки, то чоловік вернувся до першої жінки й поїхав з нею на цілини, а цих 
двох дівчаток відцурався. А баба їх приголубила, бо це діти її сина. От вони за нею й плачуть. Сказа-
ла Марина Почіпко 10.Х 1969 р.».

Перша публікація: Дмитренко, с. 104–105. Подано в рядок.
Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 203 

зв.–205. Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 97–99. 
Текст продовжено після епізоду з музикою: Прощайте ж, бабуню, нічим не можем вже вам помогти, то 
хоч оплачемо вас… Розширено коментар перед текстом: «Бабуні більше 80 років. /…/ дівчата (одній 17 
років, вона вже доярка, а другій 15 років). Внучки прийшли й принесли з 5 гарних тернових і капро-
нових хусток. Покрили ними бабуню з ніг до голови й плакали гірко, а приказували, як старі. Весь люд 
плакав, так ці дівчата всіх розжалобили».
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1124. Голосіння за чоловіком
Чоловіче мій, ти ж золотий мій!
В тебе ж золоті руки,
Ти ж такий трудяга,
Ти все на мене ворогував,
Ти ж таку хату збудував,
Ти ж в ній не нажився та й ідеш в землю.
Я ж не казала, щоб тут будувати,
То ти мене дурною звав,
А ти ж розумний, що ти собі зробив?
Просила: як палиш — не закривай труби.

Яке ж горенько зробилось.
Буде ж мені тяжко без тебе.
А ти ж такий дорогенький,
Чи це ти сам таке зробив, чи хтось тобі?
Скажи — не мовчи.
Ой мамочко ж моя рідная,
А нащо ж ви в мене такого чоловіка 
  дорогого забрали,
З такими золотими руками?..

 
Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 63 зв.–64. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Помер Павло Артемович Лавренчук 30.ХІІ 69 року» і комента-
рем після тексту «Так плакала жінка». Над коментарем зазначено: «Мати вже вмерла». Запис цього 
голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 77 зв.-78. 
Розширено коментар: «Так плакала жінка, яка була в Вінниці, як чоловік вмер, наче з чаду. Пере-
казала Варка Сплюшко».

Перша публікація: Дмитренко, с. 72. Подано в рядок із розширеним коментарем.

1125. Голосіння за сусідкою
 Доню моя, Наталю,
 Я ж тобі казала, щоб ти не йшла за тими пуголовками,
 А ти ж мене, доцю, не послухала.
 А я тебе шукала, а я ж тебе не могла найти.
 А я ж за тобою в ставок кинулась, а люди мене врятували,
 А тебе найшли, та не врятували.
 А ти ж, моя горенна, а я ж вас, діточки, 18 років чекала, 
     а тепер ти нас посиротила.
 Моя лялечка й куколка, а ти ж лежиш, як живенька,
 А на нас не дивишся, не обзиваєшся; подивись на нас хоч одним очком.
 А зібралось стільки родини, а все ж село зійшлось до тебе в гості,
 А подружечки принесли квіточки, віночки сплітають тобі з биндочками,
 А гилячко ж тобі вбрали, а коровай спекли,
 А ти не глянеш, не поглянеш, лежиш байдуже.
 А ти ж любила дівчаток,
 А вони ж до тебе зійшлись, а ти не глянеш, не поглянеш.
 Доню моя кохана, так довго жадана!
 А куди ж ти вибираєшся, а хто тебе там догляне,
 А нащо мені таке горе за всіх людей, за весь мир?
 Ой нащо ж тобі ті пуголовки були,
 А нащо мені та картопля була, що я своєї рідної дочечки не доглянула.
 А я ж цілий вік буду каратись!
 А як же мені тебе, таку маленьку, в землю опускати,
 А твої ж биндочки я твоїм подруженькам роздала,
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 А вони ж тебе несуть на своїх рученьках від рідної хати все далі й далі.
 Ой не відносьте ж її далеко!
 А мені ж такий камінь на серці лежить, що й ноги мене не несуть.
 А яка ж це сумна остання дорога.
 А ти ж ще світом не нарадувалась, а ти ж так любила квіточки,
 А сьогодні ж тобі сумну дорогу квітами встеляють.
 Ой доню моя, квітко моя, школярочко моя,
 А ти ж осінню мала в школу йти, а я вже й буквар придбала,
 А ти вибираєшся не в школу, а в сумну далеку дорогу.
 А як же нам тебе забувати, звідки тебе зустрічати, кого про тебе розпитати?
 Донечко моя, кралечко моя, а ти ж свою сестричку посиротила,
 Вона ж не буде мати з ким порадитись, куди піти.
 Ось вже і музики заграли, наше подвір’ячко засмутили, 
     серцю жалю додали.
 А все ж село прийшло до тебе не з піснями, а з журбою за тобою, з сльозами.
 А щоб же ми могли тебе виплакати, викричати, то б до небес всі кричали…
 Ой квіточко моя, а ти ж ідеш в землю,
 А як же мені по землі ходити, як ти в ній спочинок найшла?
 А я ж на тебе ще й не надивилась, не навтішалась тобою,
 Моя голубко сизокрила!
 Ой де це лихо взялося, що забрало від мене щонайлюбіше, щонаймиліше,
 Мою щебетушечку, мою птасю дорогу й любу.
 Ой земле рідна, будь моїй дочечці пухом, не тисни її,
 Вона невчасно йде в землю, бо я її не доглянула.
 Ой закопайте й мене з нею,
 Нащо мене витягли з води, як я топилась, шукаючи тебе.
 Яке ж моє тепер життя буде!..
 А я вже сплакалась і зжурилась, що отут впаду на твоїй могилі і не встану.
 Ой не підводьте мене, люди, не підводьте, я ж навік печальна мати.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Попічко Марини у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 1969 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 64 зв.–67. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Плакала мати за донькою», розповіддю про обставини смерті 
дитини і паспортом після тексту «С. Черемошне, похорон був 17.VI 1970 р. Передала плач Попічко 
Марина». Запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. 
зб. 1267, арк. 232 зв.–235.

Перша публікація: Дмитренко, с. 72–76. Подано в рядок.

1126. Голосіння за чоловіком
Чоловіче мій,
А ти ж був слабий, а мені нічого 
   не сказав.
А я думала, що ти мене поховаєш.
А на кого ти мене, 
 бідну каліку, покидаєш?

А ти ж був моєю защитою,
А ти ж мені возив і косив,
А хто ж мене буде доглядати,
А нащо ти мене покинув?
Забери мене з собою, щоб я сама 
   не мучилась.
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А в нас же є діти, а вони ж по світі, 
   а я одним одна.
А ти мені був і батьком, і братом, 
   і чоловіком.
А хто мене до смерті догляне?
Ой яка ж велика дира, що ти йдеш 
  з хати, склавши руки.
А ти ж, як та бджілка, все трудився, 
  все носив, все робив,
А ти ж мене ніколи не попрекнув, що 
  я здорова нероба,
Бо я ж на милицях хожу.
А ти ж роками терпів, що я нездатна 
  ни до роботи.
А кому я тепер потрібна.
А я ж з дитинства щастя не мала:
А мати ж моя вмерла, як мині було 
 4 тижні, а тато — як 4 роки.
А я ж, сиротина, настраждалась по 
 чужих людях, набідувалась,
А тепер і ти мене покинув.
А що ж я буду робити сама,
А хто мене помилує й пожалує?
А я ж кварти води не принесу.
А ти ж всім був потрібний,
А ти ж кожному щось зробив, допоміг,
  як не ділом, то порадою,
А тепер всі прийшли, й ніхто вже 
 тобі не може допомогти.
А я ж тобі не раз казала: не їдь далеко,
Нащо тобі той карбованець,
А ти любив бути з людьми, 
 любив проїхатися.
А ти ж сестрі казав, що помреш,
Що в тебе припадок був тяжкий,
А чом же ти мені не сказав,

А чом ти до лікарів не звернувся?
Всім ти пораду давав,
А собі не дав і невчасно 
  на той світ пішов,
Нас посиротив.
А ти ж чекав від Тані листа — 
  не дочекався.
А тепер же ж і її на похороні нема —
     тебе в останню дорогу провести…
А хто ж це цього чекав?
А ти ж казав, що покинеш мене,
А я думала, що ти жартуєш.
А ти ж навіть не ойкнув і не зітхнув, 
  і помер.
А ти ж робив до останнього.
А нащо воно тобі те жито було 
  /нерозб./,
Ой господарю мій, а без тебе ж 
  пустка хата буде.
Ой Боже, дай, щоб і я за ним пішла,
  щоб нікому не накучала.
А весь мир дивується, що ти вмер,
Приходять і дивуються, а ти вже не
  дивишся ні на кого.
А ти ж ідеш в землю, а я хвора мушу 
 без тебе гнити,
Колодою на світі залишитись.
Боже, змилуйся надо мною.
Взяв мого годувальника й порадника,—
    візьми й мене.
А ти ж любив найбільше Таню,
А їй на твій похорон не довелось
    приїхати.
Таню, де ти, чом ти не прилинеш 
 на останнє побачення?..

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1970 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 67–68 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Помер Андрій Юхимович Полинчук 27.VII 1970. Плаче дружина 
Ольга Йосипівна».

Перша публікація: Дмитренко, с. 83–85. Подано в рядок. Розширено коментар: «Плаче 
дружина Ольга Йосипівна, яка прожила в парі з Андрієм 52 роки. Настя Присяжнюк записала на 
похороні». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, 
арк. 214 зв.–216 зв.
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1127. Голосіння за братом
 Ой брате мій, а ми ж уже не набачимось, а ми ж розлучаємось навіки.
 А ти ж відправляєшся в дуже далеку, далеку дорогу,
 А там же ти побачишся з нашими рідними,
 А передай же нам, як там тобі буде, дай нам звістку.
 Ой нащо ж тобі така хата: ні сонця, ні віконця,
 А буде ж тобі тісно, ані повернутися, ані обернутися.
 Ой ти ж всіх посмутив, а скільки людей приходить до тебе,

А ти нічого не скажеш, не розкажеш.
А ти ж від нас ідеш в далеку, 
  далеку дорогу.
А ми ж навік розлучаємся з тобою, 
  як риба з водою,
А ми ж більше не побачимся…
Ой братіку, а ти ж жив у батьковій хаті,
А я ж бідна вже в третій хаті,
А я ж вийшла на поле,
А ти ж не прийшов і валочка 
 не приклав, бо ти не мав часу.
А ти ж все запобігав, а ти ж не думав,
  що так скоро все покинеш,

А я ж все сама, а ти ж до сестри Каті
    їздив і помагав,
А вона ж останньої нічки не сиділа 
  з тобою,
А я сиділа і душечки твоєї стерегла.
Ой братіку, не побачимось вже.
А як ти жив, то теж ми не бачились,
Бо чогось гнівались одно на одного.
А чи ж ми не думали вмирати, 
 що так цурались одно одного.
А нас же одна мати породила.
А прощай же, брате, 
А нехай же тобі земля пухом.

Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті, у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 28 липня 1970 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 69–69 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Плаче за Андрієм Полинчуком сестра Настя Юхимівна, яка 
при житті з ним не говорила. Погребище 27.VII 1970 р.» і коментарем після тексту «Записала на 
похороні Настя Присяжнюк». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ 
ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 216 зв.–217 зв.

1128. Голосіння за братом

Братіку наш, орлику наш,
Братіку наш, соколику наш!
Нащо ж тобі така смерть страшна?
Ми ж тебе чекали, щоб весілля зробити,
Вся родина збиралась повеселитись,
А довелось тебе ховати.
Братику наш, любий, дорогий,
А ти ж всю родину засмутив.
А ми ж будем йти цею дорогою 
    далекою такою з дому до кладовиська,
То щодня будем плакати.
Ой братику наш, ой голубчику наш,
А тебе ж спіткало горе в чужій області,

А ми ж тебе везли, то всі люди 
  в селах плакали,
Обливати тебе слізьми.
Ти ж такий молодий!
Ти ж учився, не доїдав, не досипав, 
  на інженера вчився,
А тепер саме жити та бути —
Й треба тобі з мотоцикла впасти 
  й вбитись, й землю їсти.
А ти ж купив собі не мотоцикл, 
  а смерть.
А нащо ж тобі такому молодому 
  в землю йти?
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Рудь Насті Іванівни у с. Булаї Погребищенського р-ну Вінницької обл., 
20.Х.1970 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 70. Текст подано в рядок разом із передмовою та іншими 
голосіннями під назвою «Плачуть на похоронах в с. Булаях в Анатолія Нестеровича Рудя. 15.ІХ 1970 р. 
Плачуть сестри, 29 років». 7-й, 12-й рядки і фраза після коми в 22-му рядку дописані згодом. Запис цьо-
го голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 235–235 зв.

Перша публікація: Дмитренко, с. 76–77. Подано в рядок. Враховано правки з рукопису.

1129. Голосіння за сином
 А в мене ж семеро дітей було, а ти ж був найлучший, милостивий,
 А я ж вже тебе третього сина ховаю й останнього,
 І все не своєю смертю вмираєте — материне серце, як ножами, шпігаєте.
 Ой дочечки ж мої, а прощайтеся з братіком, а вас же чотири, 
      а братіка ні одного.
 Відцурались мене сини, а вас брати.
 Ой сину, а я ж на тебе й не надивилась: 
 То ти вчився, а то працював, а то надумав женитись,
 А я ж сподівалась невісточки дождатися.
 Ой невісточки нема на похоронах,
 А й не знає, що ми вже тебе заручили з рідною матінкою земелькою.
 Ой сину мій, ой дитинко моя, а вже в мене нема сліз вас оплакувати.
 А якби ж ти хворів, то ми б тебе лікували, смарунку шукали, 
      це ж нагла смерть.

А ніхто ж не винен в твоїй смерті,
А тебе ж, як руками, від нас взяло.
А нема ж кого позивати, 
  ані на кого нарікати,
Ой соколе мій, орле, а все ж село
      зійшлось, а ніхто ж вже не поможе.
Ти ні до кого не заговориш, 
  не привітаєшся.
А я все буду думати, що ти десь 
 в Донбасі, от-от приїдеш.

Ой не забивайте віка, нехай ще раз 
 подивлюсь на свого сина.
Ой Боже, Боже, ой людоньки, киньте 
 й мене в яму за ним.
А лучше б ви, сини, мене ховали.
Як я жити буду?
Хто мене розважить, хто мене втішить?
Ой синочки мої, а вітайте там свого братіка.
Дочечки мої рідненькі,
І цей останній Анатолій посиротив нас.

Зап. Н. А. Присяжнюк від Рудь Насті Іванівни, у с. Булаї Погребищенського р-ну Вінницької обл., 
20.Х.1970 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 70 зв.-71. Подано в рядок разом із передмовою та іншими 
голосіннями під назвою «Плаче мати». Останні рядки дописані згодом. Запис цього голосіння, пере-
писаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 235 зв.–236.

Перша публікація: Дмитренко, с. 77–78. Подано в рядок.

1130. Голосіння за донькою
 Ой доню моя ріднесенька, доню дорогенька!
 Ой що ти наробила, нащо ти сиріточок лишила?
 А ще ж синові Толику ноги не захололи, а вже другий похорон мені припав,
 Друге горе спіткало.
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 А хто ж цих діток буде доглядати, а хто їх буде жалувати, як рідна мати?
 Нащо ж ти, доню, це зробила, що ти надумала, що тобі до голови прийшло?
 А ти ж нічого нам не сказала, а хто ж тебе зобідив?
 А чого ж ти з світа сама пішла, така молода, ще й сорока не дожила.
 А що ж я, страденна мати, буду далі робити, а якого мені нещастя чекати?
 А хто ж нас так прокляв, що синів в мене, як соколів, забрало 
      й дочок почало брати?
 Ой що ж ти надумала, — а наша родина й так смутна, 
     а ти ж нас ще більше посмутила.
 А ви ж в мене діти горенні, 
 А я ж вас вчила, доглядала, до літ довела, а ви мене один за одним покидаєте.
 Нехай би яка слабість, а це ж з доброї волі нас покидаєш.
 Чи тобі пороблено, чи тобі починено, чи на тебе наслання наслано?
 Ой доки ж я вас буду ховати?
 А я ж раділа, що ж зростаєте, а ви мене покидаєте!
 А з ким же я жити буду, а як я це горе переживати буду, а хто мене розважить?
 Ой Боже, Боже, яка печаль, який смуток!
 Сини мої, соколи мої, не забирайте в мене дочечок, пожалійте мене.
 Я ж вас пелінтувала, шкодувала, будьте й до мене жалісливі.
 Дочечки мої, рідні, засмучені, як же ми будемо жити?
 Як же я дочечку, а ви сестричку будемо забувати, звідки виглядати?
 А тяжко, а важко, а нема сліз плакати, а нема голосу кричати.
 А ми ж тебе не виплачемо й не викричимо.
 А все ж село прийшло тебе в таку далеку путь проводжати,
 А всі плачуть, жалують за тобою.
 А нащо ж тобі така смерть тяжка?
 А ти ж не промовиш, хто тебе так вразив, що ти надумала дітей посиротити.
 А ти ж ніколи не скаржилась.
 А єсть людям гірше жити, а вони живуть і обходять свою лиху годину,
 А ти ж вже не будеш бачити світа сонця.
 Ой рятуйте мене, жалуйте й милуйте, родичі мої, сусіди мої, 
       нащо мені така кара!
 Ось і кладовисько, кладем тебе коло братика…
 А музики грають, а серце країться, а свята земелька 
     моїх дітей приймає й приймає,
 А лучше б ви, мої діти, по землі ходили, а не в землі лежали.
 А де б ви не були, я б знала, що ви живі, а тепер ніколи вас не побачу:
 Не прийдете й не приїдете провідати мене.
 Де б ви не були, то колись би прибули, а тепер звідки вас виглядати,
 З якої дороги чекати?
 А мені ж за всіх людей, за весь мир покуту відбувати?
 А прощай, доченько, прости, може, ми тебе чим образили, 
     може, що не так казали?..
Зап. Н. А. Присяжнюк від Насті Рудь і Катерини Чоповенко у с. Погребище (нині районний 

центр Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 17.ХІ.1970 р.
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ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 71-73. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою-коментарем «С. Булаї Погреб. р-ну 2 листопада 1970 р. В цієї жінки, 
Ярини Рудь, втопилась дочка, залишила 3 дітей. Навмисне в криниці, сама собі смерть заподіяла». Ко-
ментарем після тексту: «Тут вийшов чоловік впливовий і скзав: «Люди добрі, може, вона чим провинила, 
— простіть її». — «Бог простить і ми прощаємо, така її смерть наслідовала». Так тричі сказав, і так тричі 
відказав натовп. На кладовиську прощаються з покійницею, але доступитись не можна було, то так 
порощались оддалік. Забили труну, а матір чуть живу з кладовиська повели». Знизу дописано паспорт 
тексту: «Передали Настя Рудь і Катерина Чоповенко, записала з їх слів Настя Андріївна Присяжнюк».

Перша публікація: Дмитренко, с. 106–109. Подано в рядок. Текст має численні відмінності, 
зокрема початок такий: «Ой доню моя рідненька, доню дорогенька. Ой що ти наробила, нащо 
сама собі смерть заподіяла? Нащо ти діточок посиротила?»; «…нас покидаєш, з білим світом 
розлучаєшся»; текст розширено таким фрагментом (після всі плачуть, жалують за тобою): «А чом 
же не найшлось спасенної душі, щоб тебе збив, порадив за живоття, щоб ти не зробила собі смерті». 
Інший запис зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 205 зв.–207.

1131. Голосіння за матір’ю

Ой мамочко, ой мамусю!
А як же ми без вас будемо жити,
А я ж прийду з роботи, то ви 
  мене розпитаєте все,
А хто ж мене тепер розпитає й кому 
  я розкажу?
А ви ж гірко працювали,
А рученьки ж ваші спрацьовані, 
  моя рибочко.
А ви ж нас вигляділи,
А ви ж наших дітей вигляділи, 
  своїх внуків.
А ви ж і правнуків ваших вигляділи.
А ви ж мене просили, щоб вам 
  принести півонію,
Щоб ви хоч понюхали,
А коли б ви поглянули, скільки 
  вам квітів принесли:
І півоній, і жасміну, й руж, і ромашок.
А чом же ви не глянете й не поглянете.
Ой мамусю, а простіть же мені,
А я ж завжди в роботі.
А тепер же я всю вашу волю вчинила,
Не сердьтесь же ви на мене.
Наш соловейко, наша пташечко…
А хто ж нас стерегти буде,
А треба ж нам великого замка.
А ви ж нам були і замок, і сторож, 
і радниця, й порадниця, і копальниця,
    й помічниця.

А тепер ви відпочиваєте,
Склали свої натружені руки.
А скільки ж ви поробили на свому віку!
А скільки вам життя вкоротили, як 
    взяли на німецьку каторгу Килинку!
А тепер ми всі з вами, а ви нас покидаєте.
А ви лежите й запишались,
Ось-ось усміхнетесь.
Ой ніколи ж ви вже не усміхнетесь, 
   не заговорите.
А наша ж хата без вас буде пусткою,
   хоч одцурайся од хати.
Ой мамочко, який же день хороший,
    сонячний,
А ви ж все говорили, щоб вам вмерти 
          в гарний та ще й святковий день,
Щоб багато людей прийшло.
Ой же ж багато людей прийшло,
А ви ж їх не вітаєте, слова не скажете.
А ви довго жили, а ви ж нам 
   не тяжкі були.
А ми ж бідували без хати,
А ви ж мріяли, щоб вмерти в своїй хаті.
А що ж нам по цій хаті, як вас в ній 
   не буде?
Ой як же нам вас забути, звідки 
   виглядати,
Ви ж наш соловейку!..
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Зап. Н. А. Присяжнюк, запис із пам’яті у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 
р-ну) Вінницької обл., 1971 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 73 зв.–74 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-
вою та іншими голосіннями під назвою «Померла в 93 роки Наталка Левковна Сиротян (Сиротян-
ка) 7.VI.1971 р. Плаче дочка Ганна Степанівна Сиротян».

1132. Голосіння за кумою
 Ой кумонько моя й голубонько ж моя!
 А я ж тебе питала ранесенько, як твоє здоров’я, бо я хочу йти в Старостинці,
 А ти ж сказала, що тобі легше, а я й пішла, а прийшла, 
     то вже й на лаві тебе застала.
 А щоб же я була знала, то я б тебе не покинула, моя пташечко!
 А я ж з тобою вік зжила, а ми ж і не сварилися.
 А ти ж нажилась, набідувалась і нагорювалась.
 А ви ж, бувало, казали: куди йдеш, то й мене клич з собою.
 А я ж одна, а до кого ж я тепер прихилюся, до кого пригорнуся?
 А ви ж, було, мене розпитаєте, де я була, що чула,
 А хто ж мене розпитає, хто мене привітає?
 А ти ж мені й кума, й сестра, а тебе ж дочки й внуки оплакують, 
     а хто ж мене оплаче?
 А я ж одна-однісінька, як билина в полі.
 А мене ж ніхто не пожалує й не оплаче й чашку не дасть.
 А ти ж вік бідувала, а як же ж тебе гарно ховають.
 А ти ж так любила квітки, а тепер же ж ти з ніг до голови уквітчана,

А не глянеш і не поглянеш,
Слова не промовиш — запишалася,
Мало не засмієшся.
Ми всі плачемо, сумуємо, а ти лежиш,
Твоя вже душечка заспокоїлася,
А нам ще доведеться всього.
Ой кумцю, ой голубцю, розпитай нас,
Розкажи ж нам що.
Хоч приснися, як тобі там буде.
А ти ж була несварлива, не осудлива, 
   не брехлива,
А ти ж була терпелива.
А з ким ше я своє горе й добре розділю,
   що тебе не буде.
А ви ж просили: «Як ви куди йдете, 
  то й мене беріть».

А з ким же я тепер піду?
А кого я буду брати з собою, 
  ой горенько гіркеє.
А прощай же мене, а не гнівайся 
  на мене.
А ти ж хотіла вмерти, щоб і квіти 
  були й сонечко,
Й щоб людей було багато.
А ти ж в Бога годна, бо й сонце 
  ясно світить,
Квіти цвітуть, а людей до тебе 
 прийшло — ціла Кам’янка.
Ти ж їх не вітаєш, не приймаєш,
А всі ж за тебе говорять,
А всі ж згадують про твою доброту…
 

 А прощай же нам, може, коли чим оскорбили, прощай навік…
Зап. Н. А. Присяжнюк від Одарки Сиротян у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 8 червня 1971 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 76–77 зв. Текст подано в рядок разом із перед-

мовою та іншими голосіннями під назвою-коментарем «Погребище, 7 червня 1971 р. Вмерла 
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93-літня баба Сиротянка Наталка Іванівна». Об’єкт оплакування той самий, що й у попередньо-
му голосінні. По-різному зазначено ім’я по батькові померлої: у першому випадку Левковна, а в 
другому — Іванівна. Можливо, запис зроблено під час похорону, оскільки вказано дату після слів 
«… не гнівайся на мене» (арк. 77), а потім і далі записано текст голосіння. Це типова ситуація на 
похороні, коли голосильниця згадує щось і оповідає слухачам, все ж текст зазнав редакторського 
впливу записувачки.

Перша публікація: Дмитренко, с. 87–89. 
Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 217 

зв.–219.

1133. Голосіння за матір’ю
Мамусю наша ріднесенька, а яка ж 
 ви білесенька й спокійнесенька,
А ми ж всі засмучені, згоровані,
А ви от-от усміхнетесь і слово 
 промовите й нас заспокоїте.
А тепер же я не маю ні поради, 
 ні розради.
А до кого я пригорнуся,
А ви ж мені й дітей вигляділи, й внуків, 
 а самі від нас забираєтесь.
А святечко, а стільки людей зійшлося,
А ви їх не вітаєте, голови не підведете,
А встаньте, мамусю!
А що ми без вас будем робити,
А ви ж для нас були й замок, 
 і охорона, й оборона.
А що ми без вас будем починати,
А як без вас привикати?
Ой мамочко, ой пташечко наша!
Ось і Маруся, й Килина знов приїхали,
А позавчора ж вони були,
Попрощались з вами,
А вони ж не надіялись, що на другий 
 день ви помрете.
А прощайте мені, мамусю,

Може, я вас не доглянула,
Бо я вже 40 років на роботі.
Я ж з пуп’янка пішла по роботах.
Моя ж доля, як і ваша, гірка.
А ви вже заспокоїлись.
Прощайте й простіть навік.
Зозулько наша старенька,
А хто ж нам буде кувати?
А нема ж вам, мамусю, ні сонечка, 
  ні віконечка.
А ваші ж дочечки всі при вас,
А ваші внуки коло вас,
А ви в далеку дорогу настроїлись,
Наша й мамуню, й бабуню!
А вас винесуть з хати,
А наша ж хата глуха й сумна остнеться.
Ой Боже, ж що нам робити, що нам 
  чинити?
А ви ж хотіли, щоб вам півонію 
  принести,
Хоч побачити, як вона цвіте,
А тепер ви байдужі до всього.
А побачили б ви, скільки півоній 
  вам назносили.
Ой як цей день сумний пережити?..

Зап. Н. А. Присяжнюк від Ганни Семенівни Сиротян у с. Погребище (нині районний центр По-
гребищенського р-ну) Вінницької обл., 8 червня 1971 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 77 зв.-78 зв. Текст подано в рядок разом із перед-
мовою та іншими голосіннями під назвою «Плаче Ганна Семенівна Сиротян» і коментарем після 
тексту «Найбільше плакала Ганна й Ялина, а Килина плакала без слів, без приказування». Об’єкт 
оплакування той самий, що й у двох попередніх голосіннях. Текст перервано датою після слів «…й 
простіть навік». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, 
арк. 219–219[а].

Перша публікація: Дмитренко, с. 89–91.
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1134. Голосіння за племінницею
Ой квіточко наша, Галочко!
А коло тебе стільки квітів,
А ти ж любила квіти,
А тепер не глянеш на них.
А ти ж любила діток,
А вони ж стоять круг тебе,
А ти лежиш, як жива й не вітаєш їх.
А ти ж була весела, жвава,
А любила ж ти танцювати, співати.
А хто ж нашу печаль розвіє,
Заспіває нам, наш соловейку!
А ти ж цю хату навік засмутила, 
   посиротила.
А як же твоя матінка без тебе буде,
Наша весела гарна квіточко.
А нашо ж ці квіти, як тебе, нашу квітку 
        найкращу, вирвано з нашого дому,
З наших рук.
Ой як же буде в цю хату навернутися,
Де не буде чути твого щебетання.
А всі ж родичі з’їхалися, а ти лежиш 
  і весь рід посмутила.
Голубочко Галочко, вже й коровай 
 спекли й гилечко вбрали.

Ой рано тобі бути молодушечкою,
Ти ж така молодесенька, малесенька,
Відчалюєшся від нас, покидаєш нас..
Ой не можна ж, ой страшно те пережити,
Тяжко й подумати, що тебе не буде 
   серед нас.
А з кожного ж куточка буде виглядати
          як не твоя іграшка, то звучатиме 
          в вухах твоя улюблена пісенька 
  (її заспокоюють).
Ой не можу не плакати, 
  не можу заспокоїтись.
Який же спокій — таку дитину 
  в землю віддати?
Ой квіточко, розкрий свої устоньки,
Промов же до нас, заспокой 
  свою мамусю,
Вона з горя в нестямі,
Змилуйся над нею.
Ой що ж ти наробила?..
Он дощик накрапає — це ти, дочечко-
 квіточко, плачеш за цим світом.
(«Не плачте, не додавайте жалю 
батькам. Ще повинні їх заспокоювати»).

Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 
обл., 23 серпня 1971 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 79-80. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «23 серпня 1971 року. Вмерла Галя Кравченко, 7 років. Мати 
не має сили плакати, задерів’яніла, а плаче родичка». Коментар після тексту: «23.VIII 1971 р. За-
писала враження від похорону Настя Присяжнюк». Інший запис, переписаний не Н. Присяжнюк, 
зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 219–220.

Перша публікація: Дмитренко, с. 91–92. Подано в рядок, без коментаря після тексту.

1135. Голосіння за племінницею
 Ой дочечко моя, моя й пораднице!
 А чого ж ти так рано рученьки склала,
 А я ж сподівалася, що ти мені руки складеш,
 До мене на похорон прийдеш.
 А я вже стара, нехай би я була вмерла, а тобі саме жити та бути.
 Ой яку ж ти нам печаль принесла,
 Ой що ж ти наробила,
 А ти нічого не розпорядилася.
 А ти ж слаба, а бігала, робила,
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 Ще ж в п’ятницю на буряки ходила,
 Щоб був цукор нам і державі.
 А ти ж, робітнице, хазяйко,
 Й картоплю викопала, й всього на зиму придбала, 
    наче знала, що йдеш в далеку дорогу.
 А яке ж ти життя тяжке прожила,
 А лучше б тебе Бог був прибрав в 6 місяців,
 А тепер же так тяжко тебе ховати.
 Ой горечко!..
 А недавно ж ти 7 років, як матір поховала,
 А ти ж не бачила просвітлої години змалку й останку.
 А ти ж закінчила семилітку й зразу пішла на хліб заробляти, з 14-ти років.
 А ти ж сирота з 8-и місяців.
 А мати ж з вами набідувалась, а не натішилась.
 А ти ж росла без батька — помер же він, як тобі 8 місяців було.
 А проклятий же німець напав на нас, то ти ще 
    й по чужих містах набідувалась.
 А приїхали з евакуації, то очистина спасіння [?] — 
    нічого ж вдома не застали,
 Ще й в дорозі до ниточки обікрали.
 Ще й похоронку на братіка застали.
 Ой як це все пережити було?
 А ти ж таку хату поставила, а ти ж набідилась.
 А чоловік же з тебе скільки гезунту витянув (здоров’я).
 Нащо це одному на віку скільки горя, що й на десятьох було багато.
 А ти ж не скаржилась.
 А ти ж себе не шанувала.
 А ти ж будувалась, а не мала ж ти коли й поїсти, а тепер ти лежиш,
 А нікому ж нічого не сказала, не розпорядилась.
 А що ж буде робити твоя дочка?
 А піде ж все прахом, ой горенько!
 А нащо ж ти так гірко робила?
 А глянь же, твоя внучечка хоче, щоб ти до неї заговорила.
 А ти нею так опікувалась,
 А на кого ж ти її покидаєш?
 А ти ж всіх захищала,
 Всім в пригоді ставала,
 То нащо ж тобі така смерть, що коло тебе нікого не було?
 А ніякого ж порятунку ніхто тобі не дав.
 А сонечко на дворі так світить,
 А квітів тобі нанесли,
 А що ж по цих квітах, як тебе нема й не побачимось, 
    й не поділимось ні радістю, ні горем.
 А я ж думала, ти мене будеш ховати,
 А ти ж така молода й в землю йдеш…
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Ганни Парамонівни Хмелевської (Трохимець) у с. Погребище (нині район-
ний центр Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 22 вересня 1971 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 80 зв.-82. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Померла 49-літня жінка несподівано, Клавдія Леонтіївна Сав-
ченко. Плаче-тужить тітка Ганна Парамонівна Хмелевська (Трохимець)» і коментарем після тек-
сту «Ще довго рідна тітка плакала й повторювалась». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, 
зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 224-225 зв.

Перша публікація: Дмитренко, с. 59–61. Подано в рядок. Розширено коментар: додано 
інформацію про об’єкт і суб’єкт оплакування: «Савченко — діловод в міліції була. Плаче колгосп-
ниця Ганна Хмелевська».

1136. Голосіння за племінницею
Ой дочечко моя, а що ж я буду робити без тебе?
А ти ж нам помагала, а ти ж нас захищала.
А добра ж ти не знала ні від чоловіка, ні від дитини.
А ти ж не раз перехвилювалась, перетошнилась, а все в собі таїла.
А я ж слаба, а не могла ж я тобі допомогти, а ти за всім сама.
А ти ж нас захищала, а тобі ж защити не було.
А ти день на тяжкій роботі, а ніч товчешся в хатній роботі.
А ти ж і до 50-ти років не дожила.
А ти ж готовилась: наварила, наконсервувала на п’ядисятиріччя.
А ти ж казала, що на 50-річчя й музики будуть грати.
Ой донечко, будуть музики грати — тебе в далеку дорогу виряжати, 
      звідки ніхто не вертався.
Ой що ж ти, донечко, нам наробила, — нащо ж ти цей гарний день посмутила.
А до кого ми за порадою, за розрадою прийдем?
А ти ж жила — ні з ким не сварилася, зо всім мирилася,
А нащо ж тобі за всіх людей, за весь мир прийшлось.
І в житті ти була нещаслива, й по смерті нащо ж тобі така кара?

Нащо ця нагла смерть…
А скільки ж людей прийшло!
А ти ж, було, не минеш ні старого, ні малого.
Кожного розпитаєш, привітаєш.
А тепер до тебе люди йдуть, 
 як плав пливе, а тебе нема.
Йдуть твому праху поклонитися.
Востаннє на тебе подивитися.
Ой дочечко, ой не можу.
А я ж слаба, а ти ж була здорова.
Ой що це сталося?
Наче хто з рук тебе вирвав.
А ми ж не сподівалися,

А ми ж твоєї смерті не достерегли,
А може, б ти що сказала.
На кого все покидаєш?
А ти ж з собою нічого не береш,
А ти ж матір доглянула, нашу сестру,
А ти ж нею опікувалась, доглядала,
А ми ж тебе не доглянули.
А ми ж старі й слабі, одна снасть,
А ти ж, як квітка.
Нащо ж тобі вмерти?
А ми ж не вірили, що ти вмерла.
А ти лежиш, в землю просишся,
А як ми без тебе будемо…

Зап. Н. А. Присяжнюк від Гальки Парамонівни Трохимець у с. Погребище (нині районний центр 
Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 22 вересня 1971 р.
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ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 82–83 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «22 вересня 1971 року. Плаче за Клавдією друга тітка Галька 
Парамонівна Трохимець». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 1267, арк. 225 зв.–226 зв.

1137. Голосіння за сусідкою
Ой сусідо наша, голубко!
А ти ж була доброю сусідою,

А ми ж на тебе не скажемо злого слова,
А й ти на тому світі не обідишся на нас.

 А ми ж прожили душа в душу,
 Як наша межа спільна, так наші думки були спільні.
 А ми ж одно на одного не скривились за стільки років.
 А чого ти від нас вибираєшся?
 А не будем же ми мати такої сусіди, такої доброжилательки.
 А чого ти на нас нагнівалась?
 А нащо ти цей світ покидаєш така молода, така гарна, така привітна.
 А хто ж нас рано й вечір буде вітати, за здоров’я питати.
 А тебе ж рученьки боліли, як ти цю хату будувала,
 А тепер такі кімнати, такі покої покидаєш.
 І не жалієш, і не поворухнешся, й не скривишся.
 Ой щоб це тебе хто забив, то в суд би подали,
 А з ким ми тепер будем судитися, кого позивати, на кого нарікати?
 Ой нема ж винного.
 А ти ж запобігала, та все тобі треба було:
 І погріба, й хліва, й палива, й хліба, й до хліба.
 А ніхто і не поміг тобі, не скривився.
 А ти запобігала, а мріяла до пенсії добудеш — тоді спочинеш,
 А смерть ранше тобі відпочинок дала.
 Але нащо ж так безжально, так неждано, негадано.
 А щоб кому приснилось, що сьогодні привиділось.
 А ти ж така гарна була, а смерть же нікого не красить, а тебе ще й знівечила.
 Ой що ж це таке, як такі люди почнуть мерти?
 Ой як жалібно музики грають — нам жалю завдають.
Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 

обл., 22 вересня 1971 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 82 зв.–84 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «22.ІХ 1971 р. Сусіда плаче за Клавдією Леонтіївною Савченко». 
Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 220–221.

Перша публікація: Дмитренко, с. 92–94.

1138. Голосіння за матір’ю
Ой матусенько наша рідная!
А як же ми без тебе будемо?
А ви ж наша й порадниця, й робітниця,
А ви ж нас доглядали, захищали, 
   допомагали,

А тепер хто ж нас буде радити,
Хто нам буде що казати?
А на що ж ми не глянемо — 
   то вас згадаємо.
А тут же ваші ніженьки прохожали.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Тодоски Воловик у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-
кого р-ну) Вінницької обл., 20 жовтня 1971 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 85-85 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «22.ІХ 1971 р. Вмерла Секлета Ситнюк, 85 років. Плакало 3 дочки». 
Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 221-222.

Перша публікація: Дмитренко, с. 94–95.

1139. Голосіння за сином

А ви нас вигляділи,
А ви ж не давали на нас пилинці впасти,
А ми ж вам не допомогли, 
  а дали вам вмерти.
А ви же не скаржились.
А нащо ж ви нас покидаєте,
А на кого ви нас оставляєте,
А звідки ми вас будемо виглядати, 
  наша дорога мамочко,
Наша й пташечко, й перепілочко.
А чом же ви ще не пожили, не 
 порадувались цим світом.
А сонечко ж так ясно світе,
А ви ж, мамусю, свою рідну хату 
  покидаєте.

А хіба вам нас не жалко?
А ми ж стоїмо над вами,
А нам же сльози очі застеляють,
А ви не обізветесь, не промовите.
А всі ж родичі й сусіди прийшли 
  до вас прощатися,
А ви їх не вітаєте.
А простіть же нас, наша матінко,
Може, чим вас коли розгнівали.
Ой як же сталося, що ви нас оставляєте?
А нехай же вам буде земля рідна пухом.
А хто ж вас там буде пригортати, 
  доглядати.
Ой прощайте ж нам, бо вже 
  не побачимось.

Ой сину мій рідний, дорогий!
Ой яка ж мені це радість,
А я ж тебе чекала 12 років,
А я ж тебе виглядала,
А я ж приготувалась.
А я ж чекала тебе з дитиною 
  й дружиною, а ти сам…
Ані тебе побачити, ані з тобою 
  поговорити.
А ти ж з Києва дав телеграму, що сідаєш 
  на літак і будеш дома.
Ой сину, ой дитино моя горенная,
А нехай би ти тиждень ішов 
  з Києва пішки,
Нехай би ти ніженьки натрудив, 
  а живий був.
А я ж на тебе не надивилась.
А ти як пішов в армію, то 12 років 
  тебе не бачила.
Серце моє зболілось за тобою,
А ти ж до мене добивався,
А як же ти добився?

А нехай би ти жив ще 12 років, 
  а не їхав до мене,
А нехай би я знала, що ти 
  на цім світі живеш.
Ой нащо ж так сталося?
Ой чом ти з Києва пішки не добивався?
Ой що ж мені з цеї Вінниці привезли,
А це ж мені за всіх людей!
Ой сину, сину, дитино моя!
А нащо ж тобі така смерть страшна 
  й несподівана!
А я ж всіх рідних сповістила, 
  що ти приїдеш,
А всі ж родичі зійшлися, з’їхалися 
 на цю муку, на печаль велику.
А ти печалі, смутку наробив всім.
Всі в сльозах, всі в горі тяжкому.
А тебе так чекали, так хотіли бачити,
    наговоритись.
А яка ж тепер розмова, дитино моя?!
А нащо ж тобі така смерть, 
  що ми труну бачимо?
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Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 
обл., 1971 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 86-87. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плаче мати Ярина за сином, що погиб при катастрофі в Вінниці 
в осені 1971 р.» і паспортом після тексту «Розказали люди, що були на похоронах. Записувала Настя 
Присяжнюк». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, 
арк. 227-228.

Перша публікація: Дмитренко, с. 64–65. Подано в рядок. У назві-коментарі вказано суб’єкт 
голосіння: Ярина Данилова Плюшко.

1140. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко, мамусенька, а чого ж ви так нагнівались на нас?
 Родичі сходяться, а ви ж любили, щоб до вас приходили,
 А ви ж так хотіли, щоб до вас прийти, а коли ж ви тепер прийдете до нас?
 Мамусю моя, коли ж я вас побачу, а коли почую вашу пораду й розраду,
 А хто ж мені слово добре скаже, а до кого ж я прихилюся?

Ой яка ж це мука несусвітня!
Як же ми тебе забудемо,
Як це горе пережити?
Ой це горе не пережите, 
 не передумане, не забуте.
Ой голубе мій сизий, соколе 
   наш ясний,
Ти від нас відійшов і здоров’я моє 
  з собою забираєш.

Як ми це переживем?
Ой люди, яке ж моє горе тяжке,
Яка мука, вічна розлука.
Ой прощай же й прости нас, що раніше
           до тебе не поїхали, не провідали,
А тепер все пізно…
Ой чом же ми за 12 років 
  не побачились!..
Ой прощай, сину, й прости нас.

А я ж не думала, що так станеться…
Ой нащо ж вам така хата?
Нащо вам така оселя невесела.
Ой мамочко-квіточко, кому я тепер що
  розкажу, хто ж мені що скаже?
До кого я тепер прийду?
А не буде ж мені до кого прийти, не буде.
Може, я вас не так доглянула 
   останній час,
А може, я не прийшла тоді, 
   як ви хотіли,
А вибачайте мені, а прощайте мені.
Нащо ж нам таке свято невеселе?

Повна хата людей, а веселості нема.
Ой я ж на вас не надивилась, 
 а я вас більше не буду бачити.
А як же я без вас буду тепер жити?
Мамусю моя ріднесенька,
А хто ж сподівався, що ви так скоро
  складете свої натружені руки?
А ви ж і наробились, і набідились,
А ви ж були єдина моя родина,
А до кого ж я прихилюся?
Ой горечко, горе моє!..
Ой дайте ж мені хоч надивитись на 
  матусю востаннє.

Зап. Н. А. Присяжнюк від Марусі Марченко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-
кого р-ну) Вінницької обл., 16 березня 1972 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 87–88. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Вмерла Харитина Омельківна Марченко. Плаче дочка Маруся 
гіркими сльозами й приказує». Інший запис, зроблений не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ 
ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 228–229. Текст продовжено: «А прощайте нас і простіть, навіки ж ми 
розпрощаємось». У третьому рядку виправлення: закреслено до вас, надписано до мене.
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Перша публікація: Дмитренко, с. 66–67. Подано в рядок. Враховано правку із рукопису; 
розширено назву інформацією про об’єкт і суб’єкт голосіння: «Плаче дочка колгоспниця замужня 
Маруся Гунько за матір’ю Харитиною Омельківною Марченко, колгоспницею-пенсіонеркою».

1141. Голосіння за свахою
Ой свашечко моя, голубочко моя!
А я ж з тобою не наговорилась,
А ми ж з тобою не сварились,
А ми ж з тобою наговорились,
  поцілувались і розійшлись.
А тепер вже не побачимось, 
  не наговоримось.

Ой рано ж ти, свашечко, 
  вибираєшся, рано.
А до кого ж я прийду в гості?
А не будем же бачитись, не будем…
А прощай же навіки, прощай свашко,
А я вже такої свашки не буду мати…

 
Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 

обл., 16 березня 1972 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 88–88 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Тут же плаче сваха за Харитиною Омельківною Марченко». 
Об’єкт оплакування той самий, що й у попередньому голосінні. Інший запис зберігається в ІМФЕ 
ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 229–229 зв.

Перша публікація: Дмитренко, с. 67. Подано в рядок. Текст розширено: після 5-го рядка 
Ніякої мерзи між нами не було; не поговоримо; змінено закінчення тексту (після в гості): «Минулося 
гостювання, а не будем же ми зустрічатись, радитись про наших дітей, як жити та бути. А я вже такої 
свахи не буду мати. Прощай же, дорога свашко, навік прощай».

1142. Голосіння за сусідкою

А я ж такої сусіди не буду мати,
А я ж до тебе щодень зайду 
          й поговоримо, й порадюсь,
А до кого ж я тепер ходити буду,
А з ким поділюсь горем.
Ой не буду вже я мати такої 
                              сусіди, не буду.
А вже нам навік розлука,
Не побачимось ні в полі, ні 
        в дорозі, ні на твоїм порозі.
А чого ти так рано вибираєшся, 
                        а ти ж ще не стара,
А дочекалась нової хати.
А ти гляділа внуків,
А на кого ти їх покидаєш?..

Ой сусідо моя дорога!
А я ж такої сусіди не буду мати,
А я ж до тебе щодень зайду поговорю й порадюсь,
А до кого ж я тепер буду ходити,
З ким буду горем ділитись.
Ой не буде вже в мене такої сусіди, не буде.
А чого ти так рано вибираєшся, а ти ж ще не стара.
А не дочекалась нової хати, а тепер тобі збудували
                                               таку, що ні сонечка, ні віконечка.
А ти ж гляділа внуків, на кого ж ти їх покидаєш?
А вони стоять коло тебе, а ти неначе спиш і не поглянеш.
Ой сусідонько моя, рибонько, а вже ми не 
             побачимось ні в полі, ні в дорозі, ні на твоїм порозі.
Бо вже нам мука, навік розлука.
Ой нащо ж нам таке гірке прощаннячко, навік розлучаннячко,
Моя й хороша сусідонько.

Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 
обл., 16 березня 1972 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 88 зв. — у першій частині таблиці. Текст подано в 
рядок разом із передмовою та іншими голосіннями під назвою «Тут в плач пристає сусіда Тетяна», 
яку змінено на «Погребище 16.ІІІ 1972 р. Плаче сусіда Тетяна за Харитиною Марченко». Об’єкт 
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оплакування той самий, що в попередніх двох голосіннях. У другій частині таблиці подаємо інший 
варіант цього голосіння за записом: ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 229 зв.–230.

Перша публікація: Дмитренко, с. 68. Подано другий варіант.

1143. Голосіння за братом
 І чого ж ти, братіку, лежиш, склав руки,
 А ти ж завжди не мав часу, ти завжди поспішав…
 Ой господаре, на кого ж ти це все покидаєш, а хто ж йому толк виведе?
 Та нехай би ти не робив, а лише сидів та порядок вів.
 А в тебе ж золоті руки були,
 А ти на що глянув очима — те зробив руками.
 А на кого ж ти Женю покинув? (Женя — жінка помершого)
 А вона ж тебе доглядала, як малу дитину, ще краще, і таки не доглянула.

А хто ж її догляне?
А як ми тебе будем забувати,
А ми твоїх слідочків шукати — 
   й не найдемо.
А куди ж ти вибираєшся?
А тепер же стало так добре жити, 
           а все ж вже є, а ти покидаєш нас.
А поглянь, як гарно кругом, 
  як сонечко світить…
Ой рано тобі йти в землю, рано.
А глянь, скільки товаришів прийшло 
 до тебе, а ти не дивишся.
Ось і твоя вчителька й товаришка 
  прийшла до тебе.
Глянь, і Кирило, твій товариш, є,
А ти ж його так любив, любив 
  з ним розмовляти.
А ось же стоять чотири твоїх брати 
  й три сестри,
А нас 60 років було восьмеро, а ти 
 перший від нас відчалився.

Нащо ж ти нас посиротив,
Куди, найстарший, вибираєшся?
А ми ж тебе не дощитаємося 
  на родинних святах.
А скільки ж ти мук прийняв,
Нащо ж ця смерть так рано 
   тебе забрала.
А міг би ти ще жити та й жити.
А ти ж такий господар, а весна йде,
А хто ж це все до пуття доведе,
А все ж твоїх рук жде.
А ти ж казав: «Нічого не зачіпайте,
Я сам всі дерева попідчищаю, 
  все сам зроблю».
А все спішив, часу не мав.
А якби ти ще з 10 років пожив.
Саме ж добре жити та бути,
А ти все покидаєш, нас не жалуєш.
Посмутив всю нашу родину 
  від малого до великого.

 

Зап. Н. А. Присяжнюк від Ганни Трохимівни Сурменко у с. Погребище (нині районний центр По-
гребищенського р-ну) Вінницької обл., 30 січня 1973 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 109–110. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «30.І 1973 р.. Похорон. Плаче сестра Ганя Трохимівна Сурменко» 
і коментарем перед текстом «28.І 1973 р. Помер мій учень Леонтій Трохимович Кульбід на 72 році 
життя». Дописано «Вже на магнітофон 5.VII 1973 р.». Після тексту коментар: «Більше ніхто вголос 
не плакав. До кладовиська я не ходила. Може, там приказували». Біля слова товаришка надписано: 
Н. А. і сидить біля тебе зажурена.

Перша публікація: Дмитренко, с. 110–111. Подано в рядок, без фрази «А ми ж тебе не 
дощитаємося на родинних святах»; враховано виправлення. 

Інший запис зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 207 зв.–208 зв.
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1144. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко рідна, ой як же я собі не можу простити, 
     що не бачила, як ви вмирали,
 А може, б ви що сказали,
 А нехай би ви востаннє на мене подивились.
 А я ж тільки на хвилинку спізнилась,
 А ви ж ще тепленькі були, як я з роботи прибігла.
 А я ж стільки вас доглядала, а смерті не бачила, ой мамочко!
 А ви ж востаннє подивились, обвели хату,
 А може, ж ви мене шукали очима, а була одна ваша дочка Палажка.
 А я ж стільки була коло вас, а чом я не доглянула смерті,
 Не була востаннє, як ви з білим світом прощались?
 А як же мені тяжко вас випроважати,
 А ви ж тяжко працювали й так мене вивчили, щоб я в руках хліб мала.
 А як же я вас забувати буду,
 А ви ж моя мамочко, така спрацьована, така зболяна…
 Ой що ж ви перетерпіли за своє життя,
 А чи ж в вашім житті була хоч одна світла хвилина?
 А ви ж робили, запобігали, а ви ж і в колгоспі наробились,
 Чом же нема нікого, щоб вас вшанувати?
 А як тяжко ви хворіли, вас ніженьки й рученьки боліли.

А ви ж, мамочко, мудрі були,
А ви ж мені добре радили,
А я вас тоді не послухала,

А в вас і мудрість, і досвід був.
Аж тепер я каюсь, що вас не послухала.
А хто ж мене буде доглядати?..

Зап. Н. А. Присяжнюк від Бондаренко А. М. (вчителька) у с. Погребище (нині районний центр 
Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 13 березня 1973 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 110-110 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Померла Явдоха Василівна Сьомак, 88-літня жінка. 13.ІІІ 1973 р. 
Плачуть дочки». 

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 111–111 зв. 

1145. Голосіння за матір’ю
 Ой мамочко, а простіть мене, може, коли я вас не послухала,
 Не зробила так, як ви хотіли, чи невчасно прийшла 
     за турботами та за клопотами.
 Мамочко, ви ж лежите зболена,
 Ваші ж ніжки так зболіли, що ми й випростати не могли.
 А скільки ж ви на своїм віку снопів нажали, а скільки кіп нав’язали.
 А ви ж на панськім полі за 15[-ий] сніп жали, а нас годували.
 А ви ж перші в колгосп пішли й там робили, всім приклад показували.
 А тепер вже лучше стало жити, то смерть вам віка вкоротила.
 А ми вас доглядали, а може, що не так, то простіть нам, мамочко.
 А ви ж, як живенька, лежите, от-от заговорите.
 А приходять сусіди, родичі й близькі, а ви ж їх не вітаєте…
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Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 
обл., 13-14 березня 1973 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 111. Текст подано в рядок разом із передмовою та іншими 
голосіннями під назвою «Друга дочка, старша, Палажка плаче». Після тексту дописано: «13-14.ІІІ. 
1973 р. Неписьменна старша дочка». Об’єкт оплакування той самий, що й у попередньому голосінні.

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 111 зв.–112.

1146. Голосіння за сестрою
 Ой сестричко, виболена, вимучена,
 А ти ж вторік казала: «Щоб мені дочекати своїх іменин»,
 А ти ж вчора очі закрила, а сьогодні твій день народження — Євдокії,
 А ти один день не дожила.
 В цей день, що ти родилась, ми тебе будем виносити з рідної хати.
 А куди ж ти, сестрицю, вибираєшся,
 А нащо ж ти нас покидаєш?
 А ти ж була старша наша порадниця й розрадниця,
 А ти ж, бувало, мене здибеш, то розпитаєш, розкажеш, порадиш.
 А хто ж мене тепер порадить, розпитає, як ти, бувало?
 А ми ж вже ніколи не здибимось.
 А вилетіла пташечка з гніздечка — так і ти з дому вибираєшся, як та пташечка.
 То пташечка ще вернеться, а ти, моя сестро, навік вибираєшся,

І вибираєшся в той день, коли родилась.
Як же ти так попала?
А ти ж, було, і до роботи, й до пісень,
А тепер твої ніжки зболяні, 
  що й не згинаються,

А рученьки вихудли.
А смерть же нікого не красить,
А ти лежиш всміхнена, гарна, як жива.
Чом же ти на нас не глянеш, 
  слова не промовиш?

Зап. Н. А. Присяжнюк від Ганни Обеснюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-
го р-ну) Вінницької обл., 14 березня 1973 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 111 зв.–112. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плаче сестра покійної Явдохи Василівни Сьомачки Ганна Обеснюк». 
Після тексту коментар: «Записала на похороні Настя Присяжнюк. На кладовисько не ходила, там ще б 
більше почула. Люди приказують, вголос плачуть. См. Указ Петра Першого, що це не личить, особливо 
благородним, — ні до чого» (арк. 112). Об’єкт оплакування той самий, що й у попередніх двох голосіннях.

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 112–113. 

1147. Голосіння за батьком
  Ще з порога кричить:

Ой таточку голубчику, голубе 
   сивесенький!
Ой що ж це сталось?
Ой яка ж печаль!
А я ж не сподівалась їхати на похорон, —
Я збиралась їхати на побачення.

А я в неділю ще від вас листа дістала,
А ви вже захололи,
А ви лежите такі, як були!
Таточку любесенький, а чом же 
  я раніше не прийшла.
А ви казали: «Я б хотів Едика побачити».
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Ой не побачите вже, не побачите.
Я одержала два дні тому листа,
А писання ж таке тверде, характерне вам,
Хто міг подумати, що це останній 
   ваш привіт.
А я не думала, не гадала, що 
 я з вами останній раз говорила.
А тепер я приїхала, добивалась 
  і вас на лавці застала.
А кого ж я тепер буду виглядати?
Звідки чекати?
А ви, бувало, їдете, а всі сусіди кажуть: 
«До вас тато приїхав».
Я нічого не привезла,
Як одержала телеграму на роботі,
То ж стрімголов летіла, щоб хоч вас 
  на лавці застати.
Ой тяжкі були дерни в дорозі,
А ви мені життя рятували,
Ви мені за батька стали.

Не думала, не гадала, що так вас не стане,
Мого рятівника й порадника.
А я думала в вересні взяти відпустку 
  й приїхати до вас.
Де ця смерть взялась?
Ой таточку мій рідний!
А тепер я без відпустки їхала,
Серце мені чуть не вискочило, 
  все покинула.
А ви мені нічого не скажете,
Нічого вже не вернемо.
Ой таточку, голубчику, як же вас 
  ховати, як вас забувати.
Відки вас чекати?
Ой нема вже мого таточка, мого 
  порадника,
Вже й листів нема від кого чекати.
А то щотижня мені писали.
А тепер хто мені писатиме,
Хто мене вітатиме?

 А я ж не думала, що ви так скоро звинетесь, як сіно в погоду.
 А вже не буде в мене ні батька, ні порадника.
 А я ще щаслива, що мені всюди в дорозі люди допомагали,
 Щоб я встигла провести вас в останню скорбну дорогу.
 Яка ж це думка печальна, виносити дорогу людину з хати.
 А прощайте, таточку,
 А простіть мені, що я не приїхала до вас востаннє за живоття побачитись.
 Смерть не дала вам дочекатись мене в кінці вересня, 
   щоб я з вами побачилась, порадилась і наговорилась.
 Прощайте, таточку милесенький, ріднесенький, мій пораднику.
Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 

обл., 7 вересня 1972 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 112–113 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 

та іншими голосіннями під назвою «Погребище, 7 вересня 1972 р. Плаче прийомна дочка за Васи-
лем Яковичем Павличенком, що живе в Ковелі й приїхала по телеграмі». Після тексту зазначено: 
«Записала Настя Присяжнюк на похороні».

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 113–114. 

1148. Голосіння за батьком
 Ой таточку наш, ти нам не казав, що ти так зарання підеш від нас,
 Ти нас не питався, ти нас не радився.
 А ти собі задумав таку хату темну.
 А сонечко світить, а люди приходять і дивляться на тебе,
 А ти, як живий лежиш, слова не промовиш, нічого нікому не скажеш.
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 Ми ж як від’їжджали, ти був здоровий, ще й поважав нас, таточку,
 А що ж ми будем казати, як син Тома приїде з армії?
 А він же буде нарікати, що ми вас не догляділи.
 А його ж на похороні нема,
 А він же буде питатися, з чого ви померли.
 А що ж ми будем казати йому, як ми самі не знаєм й не бачили, 
      коли ви вмирали.
 Прощайте, таточку, і простіть нам, може, що вам коли сказали.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Певнюк Валентини Петрівни у с. Погребище (нині районний центр 

Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 9 липня 1973 р.
ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 113 зв.-114 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-

вою та іншими голосіннями під назвою «Погребище, 28.VI. Плаче Лена Карпівна Ступич за бать-
ком Корнієм Лазаровичем Ступичем». Після тексту дописано інформатора: «Переказала Певнюк 
Валентина Петрівна». 

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 114–115. 

1149. Голосіння за чоловіком

А тебе не виплачемо й не вимолимо,
Не викупимо й не випросимо.
А ми тебе більше бачити не будемо,
А нащо тобі така смерть несподівана,
Така хата темна?
А ти ж працював, нову хату побудував.
А ти ж у ній не нажився, не набувся.
А нащо та нас посиротив?
Ой тату, а хто ж нас буде стрічати, 
   як ми приїдемо,

А хто ж нас буде стрічати, 
  як ми приїдемо,
А хто ж нас тепер буде проводжати, 
  що тебе не буде.
Кого мама буде ввечері ждати, 
  як тебе нема,
А як вона буде жити сама?
А ми ж до неї не наїздимось.
Вибачай нам, тату голубчику,
Ми тебе не обіжали,
Ми не виноваті, що це сталось з тобою.

Ой чого ж ти лежиш,
Чом же ти на роботу не йдеш,
А ти ж щоденно йшов на роботу,
А сьогодні ж ти не хочеш підвестися.
А твій же син приїхав до тебе, 
 щоб посвяткувати разом.
А яке ж це святкування?..
А він, бідний, ось стоїть над тобою 
 зажурений, запечалений,
А ти хоч би глянув одним оком, 
 глянув на сина.
А він же молодий, почав вчитися, 
 і вже сирота.

Як же він без батька буде?
Ой куди ж ти вибираєшся з своєї хати,
А як же ми будем жити без тебе?
А як же твій син буде далі вчитися?
Ой що ж це сталося?
Нащо ти такий молодий з світа йдеш
(більше плачу, ніж приказу).
А як ти пожовтів,
Ще вчора ти був інший.
Ой як же ми будем без тебе,
На кого ти нас покидаєш?

 

Зап. Н. А. Присяжнюк від Надії Полікарпівни Франківської у с. Погребище (нині районний центр 
Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 11 листопада 1973 р.
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ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 115–115 зв. Текст подано в рядок разом із перед-
мовою та іншими голосіннями під назвою «11.ХІ 1973 р. Помер наглою смертю інженер Антон 
Франківський. Плаче й приказує дружина Надія Полікарпівна».

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 115–115 зв. 

1150. Голосіння за зятем
Ой що ж це сталося,
Ой що ж ти надумав,
А ти ж таку хату збудував,
А нащо ж тобі ця чорна хата?
А на кого ж ти нас покидаєш?
А твій же син приїхав в відпустку 
   на свято,
А він же вчився,
А він ще пішов до хлопців погуляти,
А прийшов додому й дізнався, 
 що ти вмер, то в обморок впав.
А я ж, бувало, кажу: «Принеси мені води»,
А ти кажеш: «Пізніше, я зараз 
   не маю часу».
А хто ж мені тепер, синку, води принесе,
Хто мене послухає?
А на кого ж ти нас покидаєш?
Я ж тебе за сина мала,
А в мене ж 2 дочки й два зяті,
А ви ж мені, як рідні діти,

А тепер тебе не буде.
Колись ти поїхав і сказав, що 
 в дорозі машина обломалась,
А нехай би машина пропала, 
 аби ти здоров був.
А нехай би хата згоріла, аби ти був,
Бо це все наживне.
А прости мені, може, що коли сказала,
Бо це в житті буває,
Хтось щось скаже,
Але я тобі добра бажала і своїй дочці.
Ти мені був такий же дорогий, як дочка.
Ой що ж ти надумав,
Ой нащо ж тобі, такому молодому 
  з цього світа йти.
Я тобі прощаю, прости й ти нам.
Ой людоньки, ой що це сталося?
Нащо нам таке горе?
Ой що ж ти наробив…
Ой прощай же все, прощай…

Зап. Н. А. Присяжнюк від Катерини Сидоренко у с. Погребище (нині районний центр Погреби-
щенського р-ну) Вінницької обл., 11 листопада 1973 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 115 зв.–116. Текст подано в рядок разом із передмо-
вою та іншими голосіннями під назвою «Плаче теща Катерина Сидоренко». Об’єкт оплакування 
той самий, що в попередньому голосінні.

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 115 зв.–116 зв.

1151. Голосіння за батьком

Ой таточку ріднесенький!
Ой рибочко моя!
А нащо ж тобі така хата смутна 
   зарання?
Ой що ж ти задумав,
А ти ж мене ніколи не вдарив,
А тепер мене на кого покидаєш?
Ти ж, бувало, біжиш до мене,

А тепер же хто прийде?
Хто мене відвідає, мій таточку, 
   мій голубчику!
Ти ж нас любив, тішився онуками,
Любив їх, глядів,
А тепер Тамара виросте й не буде 
 знати, який її дідусь був…
Як же ми будем без вас?
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А ти ж вік тяжко робив,
Тебе ж на війні скалічено, 
   а ти все робив,
А тепер склав руки і все покидаєш.
Ой скільки ж людей сьогодні 
       приходить тебе відвідати, таточку.
Ось твої робочі йдуть.
Вони ж тебе на пенсію випроважали,
А тепер прийшли провести 
  в останню дорогу;
Тебе ж всі любили…
І родичі сходяться, і всі сусіди.
Ти все очикував, коли Тамара в садік піде,
А ти ж не будеш тепер бачити.
Глянь, рідний таточку, яке 
  сонце радісне, веселе,
А вже не для тебе, й нас ти всіх 
  запечалив.
А що ж ми будем твому синові казати?
Він же зараз в дорозі,
Добивався, щоб тебе хоч на лаві 
  побачити.
Ой таточку, ой рибочко!
Нащо ж тобі таке горе, а нам печаль 
  і смуток.
Ти з робочими вік проробив, 
  і вони поприходили.
А ти їх не привітаєш, не радієш, 
  як бувало.
Для кого ти все покидаєш?
Ой зозулько ж моя!
Все казав: «Посидьте, я сам все зроблю»,
А хто ж нас, таточку, тепер пожаліє?
Таточку, зозулько, а де ж твій син 
  такий дорогий,
Коли ж ми його дождемся?
А що ж бідна мати буде робити.

А ти ж казав: «Вийдем на пенсію ми 
  та й будем жити».
Не діждався…
Ой всі сусіди сходяться, а тебе нема, 
  таточку.
Ой татунчику, ой рибонько, зозулько,
  що ти задумав?
Ти ж нікому поганого слова не сказав,
Ти ж такий вибачяний…
Нащо ж тобі така хата,
Що ти собі задумав?
А ти ж ні слова не сказав,
Ти ж казав, що тобі легше,
Яке ж це легше?
Я ж вчора була і пішла, а ти вмер, 
 а не сказав же ні слова.
Кому ж я тепер що розкажу, кому 
 поскаржусь?
А ти ж вік проробив, і воював, 
 і рани в тебе боліли,
А тепер ти йдеш від нас і нас покидаєш.
А що ми без тебе робити будемо?
Таточку рідненький, нащо тобі така хата,
Нащо ти покидаєш нас?
А ти збирався до Віті поїхати, щоб 
 побачити, як він живе,
А тепер ми Вітю ждем не діждемся,
  щоб хоч в труні тебе побачив.
Ой таточку ріднесенький!
А скільки вінків, квіток тобі принесли,
А ти й не глянеш і не поглянеш.
А ти ж один господар на дві хаті,
І як же ми без тебе будем?
Що ми будем робити, пораднику наш?
Таточку ріднесенький!
Де будем тебе шукати й звідки 
   виглядати?..

Зап. Н. А. Присяжнюк від Марусі Дмитрівни Плюшко-Науменко у с. Погребище (нині районний 
центр Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 11 листопада 1974 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 116 зв.–118. Текст подано в рядок разом із перед-
мовою та іншими голосіннями під назвою «Плаче дочка Маруся Дмитрівна Плюшко-Науменко за 
батьком Дмитром Семеновичем Плюшкою» і коментарем після тексту «Плакала Маруся Плюшко-
Науменко. Записала тут же на похороні Настя Андріанівна Присяжнюк».

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 116 зв.–118. 
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1152. Голосіння за сестрою
Ой сестричко, голубочко!
А до кого я прийду за порадою?
А хто мене порадить, як ти, бувало?
Ой що ж це сталося, птасю моя?
А тебе ж не буде, а як я без тебе буду.
Ой сестричко! (плаче й знов те саме каже)

Ой сестричко, нащо ж така печаль.
А скільки ж людей приходить,
А ти й не дивишся.
Ой сестро, що ти надумала?
Ой нащо ж це так, моя пташко?
Ой сеструнечко, моя пораднице…

Зап. Н. А. Присяжнюк від Віри Іванівни Котляревської у с. Погребище (нині районний центр По-
гребищенського р-ну) Вінницької обл., 2 лютого 1975 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 118–118 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-
вою та іншими голосіннями під назвою-коментарем «1 лютого 1975 р. Померла Ольга Гаврилівна. 
Плакали мовчки. Одна Віра Іванівна Котляревська плакала й приказувала (двоюрідна сестра)». Ко-
ментар після тексту: «Одне і те».

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 118-118 зв. 

1153. Голосіння за сином

111 Ці два слова дописано між рядками.
112 Це слово підкреслено.

 Ой сину мій, чого ж ти пішов з цього світу,
 Що це сталося, ти ж не був слабий,
 Нащо ж мені такого молодого ховати?
 Ой діти мої, чом ви тоді не вмирали, як я осталась вдовою та не було чого їсти,
 Не було в що вдягнутися,
 А я билась, як риба об лід, щоб ви з голоду не попухли.
 А я ж тяжко робила, а вас захистила від всього,
 А тепер, коли добре жити, все є, то ти кидаєш цей гарний, милий світ.
 А куди ж ти так невчасно111 вибираєшся молодий?
 Саме жити та бути — чого ж ти нагнівався на нас, як мені це пережити?
 І твоя сестра, моя дочечка, померла молодою — забрала в мене половину віка.
 Це від того зашпари не відійшли — день і ніч плачу.
 А твоя смерть вже мене, синочку, доконала.
 Якби слабий був — я б тебе доглядала,
 Я б лікарів благала, — а це ж неждано-негадано.
 Як я твою смерть переживу?
 Яка ж мені печаль на серці!
 Мені тебе ховати — наче своє серце виривати.
 Ой моя дитино, прокинься і розкажи, що тебе боліло,
 Чого так невчасно смерть тебе від нас забрала?
 А твоя смерть — то всі твої ближні112 збоку,
 А я печальна мати — мені все треба переживати, перестраждати.
 Матері всі діти милі…
 Ой сину, дивись, скільки твоїх товаришів іде, 
     тебе в останню дорогу випроважає,
 А я вже йти не можу,
 Я тут вклякла біля твої труни, щоб востаннє на тебе надивитись.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Мокрини Кирилівни Синюченко у с. Погребище (нині районний центр 
Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 9 вересня 1975 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 118 зв.–119 зв. Текст подано в рядок разом із перед-
мовою та іншими голосіннями під назвою «9.ІХ 75 р. Плаче Мокрина Кирилівна Синюченко. Вмер 
син Володимир, 38 років». Коментар після тексту: «Не все записала, бо зустріла похорон на дорозі».

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 118 зв.–119 зв. 

1154. Голосіння за сином
Сину мій Володю, квітко ж моя,
Чого ж ти так хутко пішов від мене,
Як же я це переживу?
Таких викоханих дітей ховати…
Недавно твою сестричку поховала.
Нащо ж вона тебе бере до себе?
Я так набідувалась з вами — 
  рук і ніг не чую,
А тепер доводиться ще й ховати вас.
Нехай би ви мене лучше поховали.
Як же я тепер житиму?
Ти ж такий добрий був,
Що ж ти їм заважав,
Що вони тебе з світа згубили?
Ой сонечко якраз проти твоєї 
   могили стоїть.
А ти ж його не бачиш,
Світа білого не бачиш.
А я ж три дні коло тебе в лікарні сиділа,

А я ж тебе питала: «Сину, що сталося?»
А ти ж мені слова не промовив.
А ти ж рано був поснідав, ще 
  й пісню заспівав,
А не знав же ти й не відав своєї 
  лихої години.
Кажуть, що ти впав, а чому ж твої 
 напарники тебе покинули, 
 а не рятували?
А де ж рана взялась в голові?..
Ой сину мій, голубе мій, тебе нема, 
 а нащо я осталася?
Ти ж був добрий, роботящий,
Нащо ж тобі Бог дав таку 
 наглу несподівану смерть?
А що я тобі, Боже, зробила, що ти 
 мене так караєш?
Я ж нікому зла не зробила…

 

Зап. Н. А. Присяжнюк від Мокрини Кирилівни Синюченко у с. Погребище (нині районний центр 
Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 9 вересня 1975 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 119 зв.–120 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-
вою та іншими голосіннями без назви. Коментар після тексту «Отак плакала на другий день Мокри-
на Кирилівна Синюченко». Об’єкт оплакування той самий, що й у попередньому голосінні.

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 119 зв.-120.

1155. Голосіння за сином

Сину мій, птасю моя! Ой скажи мені, 
  від чого ти вмер?
А ти ж ще жити не зазнав, а вже йдеш 
  з цього світа.
А кому ж ти заважав?
А ти щебетав, бігав, сміявся — і так, 
  як з рук вирвали.

Сину, голубчику, подивися, 
 хоч поглянь на мене,
А твої ж такі оченьки великі, блакитні,
А тепер не глянеш, не поглянеш!
А як же я буду без тебе?
А ти ж мене навік посмутив,
Надів на мене чорну хустку навік.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Марії Іванівни Рибак у с. Погребище (нині районний центр Погреби-
щенського р-ну) Вінницької обл., 13 вересня 1976 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 119 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою-коментарем «13.ІХ 1976 р. вмер Юрик Сергійович Рибак. Мій 
правнучок, 4½ роки. Вмер скоропостижно. Бідна мати Марія Іванівна Рибак чуть не збожеволіла. 
Кричала 2 дні без угаву. Страшно слухати було». Останній рядок дописано на обкладинці дев’ятого 
зошита.

Ще один запис цього голосіння, переписаний не Н. Присяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, 
од. зб. 449, арк. 120-120 зв. Цей запис значно доповнений (арк. 120 зв.-122 зв.):

А я ж гроші заробляла,
А ти без масла, без цукерок не був.
Ти на світ не надивився,
Ти, як те пташеня, що випало з гнізда.
Чи тобі тісно було?
А в нас тобі мало було?

А нащо мені це все, як тебе нема.
А нехай би ця хата згоріла,
Я б з тобою на панелі сиділа,
Одну картоплю їла, аби ти був зо мною.
А я б ще 5 чужих дітей годувала, 
 доглядала, аби ти був на світі.

Сину Юрочко, відкрий же свої оченьки,
Промов же до мене слово.
Ой рученьки малесенькі,
Ой ніженьки тонесенькі,
А ти ж ними не набігався.
А ти ж сміявся, радів життю,
А тепер на що гляну — тебе спом’яну.
А хто ж мене пожалує.
Я ж, було, плачу, а ти кажеш: «Не плач, 
 я виросту, то буду гроші заробляти».
А тепер я кричу до небес, плачу, 
   а ти мовчиш.
Нащо ти мене покидаєш,
А я гірко заробляла,
А ти ні в чому не був обіжений.
Ой що ж це сталося:
Вчора була дитина, й я була щаслива,
А сьогодні вже тебе нема.
Нащо мені та картопля була здалася, 
   що я її копала?
Нехай би вона була зогнила в полі, 
  аби ти був живий.
Собаки коло тебе, а не врятували.
Я плачу, кричу: «Рятуйте дитину»,
А вони кажуть: «Дурна мати».
Я вже тепер і буду дурна.
Сину мій, квітко моя,
А ти ж любив діток,
А ти і в неділю збирався в садочок,
Бо ти ж в старшій групі,
А як я тепер буду двитись на діток,
Де їх побачу, то моє ж серце 
  з жалю розірветься.

А я ж думала, як тебе, мого сина, 
  в школу буду посилати,
В армію випроважати.
А нащо ж мені тебе на той світ випроважати?
Сину, озовися, на свою нещасну матір 
   подивися.
А скільки ж діток прийшло,
Всі з квіточками до тебе,
А ти ж так любив квіточки,
Чого ж ти, мій коханий сину, не вітаєш 
  своїх товаришів.
Ой діточки, не прийде вже до вас Юрик.
Квіти, вінки, нащо мені таке весілля, 
  сумне, печальне.
Хіба ж такого чекала?..
Чим же ти, голубе мій сизий, провинив, 
  що всіх посмутив.
Ой що ж я буду робити?
Нащо мені ця хата велика,
Тепер вона для мене буде пусткою смердіти.
Не буде в ній більше чути голосочка, 
  як дзвіночка.
А я ж співала, а на душі й тяжко було,
А тепер же я співати не буду ніколи.
Ти йдеш в яму й забираєш від мене 
  навік пісні й радощі.
Смуток на серці й хустина на голові чорна —
  це моє життя тепер.
Ти все щастя й радість від мене відбираєш.
Синочку мій єдиний, горенний мій,
Нащо ж ти мене покидаєш,
На кого мене покидаєш?
А як без тебе жити?
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А вмирають ті, що нажилися,
А ти ж ще життя не знаєш, 
  а вже його покидаєш.
Ой кому ж ти тяжкий був на цім світі?..
А нащо ж тебе ще й по смерті порізали, 
  пошматували,
А я ж не знаю від чого ти вмер…
Що ж я буду робити, що я буду чинити?
Ось і бабуня Маруся приїхала, й твої братики.
Ой чого ж ви з’їжджаєтесь, чого сходитесь, —
В мене ж не весілля, а тяжке горе.
Ой не вмовляйте мене, не розважайте,
Моє горе ніщо вже не розважить.
Нащо ж на мою голову таке несусвітнє горе.
На мою голову всяке горе падало,
А це вже тобою, дорогий синочку, завалило.
Вже гіршого горя не буде, як таку любу 
  дитину в землю ховати.
А хто ж тебе там буде доглядати, вкривати?
А мій дорогий, любий синочку, 
  господаре мій!
А я ж тягалась й на хату, й на хлів, і на льох, 
  а все ж для тебе,
А ти нічого мого не хочеш.
А я ж тебе дитиною вважала,
А смерть же тебе так витягнула,
А ти ж такий великий лежиш.
Нащо ж ця труна така велика, чого ти в ній?
А закриють же тебе від світу, від сонечка, 
  від всього.
А я ж на квіточку гляну — тебе спом’яну.
На яблуньку й сливочку гляну — тебе спом’яну, 
  бо ти ж їх любив.
А ти ж на городі бур’яни зривав, мені помагав.
Мій любий пораднику, щебетунчику!

Куди ж ти відчалюєшся,
Хіба вже все вищебетав,
Мій горобчику любесенький, малесенький.
Як же я тебе на кладовиську самого покину,
А ти ж завше хотів бути з мамою.
Я ж не мала часу з тобою посидіти, 
  налюбуватись тобою.
Тепер же мені відпустку дали,
А ти не глянеш, не защебечеш, 
  не розважиш мене.
Яка ж це я мати, що тебе від себе відриваю, 
  в сиру землю віддаю.
А ти ж малим був, часто хворів, 
  то я тебе рятувала,
А це ж ти не був слабий, і смерть вирвала 
 тепер, що й рятунку не було.
А ті собаки не рятували, а кололи й 
  з світа зжили.
Ой жалю ж мій жалю, ти тяжкий печалю,
Я ж від себе любу дитину відриваю.
А скільки людей до тебе прийшло, 
  а я їх не бачу,
Я на тебе, мій голубе, надивляюся,
Це ж останнє побачення, останнє прощання.
Муко моя тяжкая, нерозважная, 
  не вилікувана повік.
Нащо ж я буду жити, як тебе не буде, 
  мій синочку коханий,
Мій бігунчику, щебетунчику.
Чи для тебе світ малий, що ти його відцурався?
Мамо моя рідна,
Нащо ж ти в мене синочка забираєш 
  такого маленького,
Що життя не знав, не нажився, 
  не набувся на світі?

1156. Голосіння за зовицею
 Дорога Антосю!
 А я ж тебе доглядала, а я ж тебе перевертала, а я ж тебе годувала,
 А я ж після тебе прала, а я ж хотіла тобі догодити, а я ж хотіла тобі помогти.
 А тебе ж всі відцуралися, а не було ж в тебе ні роду, ні плоду.

А я ж тобою опікувалася.
А ти ж просила тебе з больниці взяти.
А я ж взяла тай не надовго,
А твоє ж життя було нерадісне.
А ти ж не чула ні зозулиного кування,
Ні людського голосу.

А ні з ким же тобі було поговорити,
А нікому й поскаржитися.
А ти каліка була, то дякуй Богові, 
  що тебе к собі взяв.
А вже ж твоя мученька на цім світі 
  кончилася.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Стефи Корчинської із с. Розкопане Погребищенського р-ну у с. Погре-
бище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 9 вересня 1975 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 128–128 зв. Текст подано в рядок разом із передмовою 
та іншими голосіннями під назвою «Плач Щербинської за Зовицею Антоніною». Паспорт після 
тексту: «Переказала 5.VI .[1966] Стефа Корніївна, с. Розкопана Погреб. р-ну».

Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 49 зв.-50 зв. 

1157. Голосіння за донькою
 Доню моя, доню!
 На кого ти мене покидаєш?
 Нащо мені все хазяйство, як ти померла,
 А кому воно все буде?
 А я ж для тебе старалась, побивалась, ночей не спала,
 А тепер тебе нема, дочко, то воно ж мені все не потрібне.
 А ти ж, бідна страднице, 10 років хворіла,
 А я тебе лікувала й корову держала, щоб тобі молочко було.
 А я ж тебе лікувала, а тобі ж порятунку не знайшла
 Й таку молоду на лаву поклала, донечко моя!
 А я ж не вірю, що тебе нема,
 А мені все буде здаватись, що ти в Степанках в лікарні лежиш.
 А я ж за тобою побивалась, а за ким же я тепер побиватись буду,
 А хто ж мене тепер догляне, доцю моя Марусю!
 А я ж одну дочечку мала й сподівалась, що ти мене до смерті113 доглянеш.
 А ти ж вмерла й мене навік посиротила, дитино моя!
 Доченько моя рідна, а в мене ж тепер рідних нема, як ти була.
 Нащо ви з хати дочечку забираєте?
 Марусю, прокинься, встань і в хату вернися.
 Ой люди добрі, нащо ж ви з хати забрали моє єдине дитя?!
 Як я буду без неї сама в хаті? Дайте мені її знов в хату!
 Музики, не грайте!
 Музики ж грають, як заміж віддають, а куди ж я Марусю віддаю, а де її пара?
 Не віддам дитини (рве назад в хату)! Несіть назад в хату, нехай вона зо мною,
 А я без неї не можу жити.
 Ой пожалійте мене й помилуйте, бідну сироту,
 Не забирайте з подвір’я дитини!..
 Ой куди ж тебе, дочечко, везуть?

А спочинеш ти від горя й від хвороби, 
  що тут прожила.
А нема ж тебе кому й оплакати:
Рідна сестриця померла,
А брат хоч заплаче, то не прикаже.
Прощай, моя зовице-сестрице,

Може, я не вгодила тобі, 
  бо й я стара вже,
Й на дві хаті треба було статкувати.
Вже в мене не було ні гезунту, ні часу.
А таки ж я бігала до тебе й 
  доглядала тебе.

113 Над цим словом надписано старості.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Попічко Марини у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-
кого р-ну) Вінницької обл., 29 липня 1966 р.

ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 118 зв.-119 зв. Текст подано в рядок разом із передмо-
вою та іншими голосіннями під назвою «В одної жінки Моргун Зоньки вмерла одним одна дочка, от 
вона й плаче». Коментар після тексту: «Так плакала Моргун Зонька в 1965 році за дочкою Марусею. 
Переказала Попічко Марина в 29.VII.1966 року».

Ще один запис цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 73-74.

1158. Голосіння за чоловіком
— Ви ж, Оксано, добре приказуйте за чоловіком, — просять родичі з боку чоловікового.
— А буду, буду приказувати, нехай-но люди зійдуться.
От люди зійшлись, Оксана випила добру чарку, стала коло лавки й плаче:
 Чоловіче, моя вишенько,
 А ти ж умер — мені лишенько!
 А ще більше лишенько було,
 Як ти живий був,
 А в нас же шестеро діточок,
 А де я з дітками не ночувала, як ти п’яний приходив!
 А я ж ночувала по клунях, по ровах, по чужих садах.
 Ах спасибі ж тобі, бо я ж по садах всяких пташечок наслухалася й наплакалась.
 А як же я тепер житиму,
 А хто ж за мною з сокирою буде бігати, як ти бігав?
 А хто мене за коси буде тягати, як ти тягнув,
 А як же я це забувати буду?114

 А ти ж забираєшся з хати,
 А в нашій же хаті не буде ні плачу, ні лементу, а буде тихо.
 А як же я до цього привикну?
 А ти ж, господаре мій, годував нас і кольками, й матюками, й кілками.
 А в мене ж половина поля, а я ж свого хліба не бачила, а все купований,
 А свій хліб ти то мірками, то півмірками виносив до Хайки за горілку.
 А я робила на верстаті та дітей годувала.
 А як же я тепер буду,
 А хліб же з поля весь в клуні буде.
 А куди ж ти вибираєшся,
 А що це сталося:
 То ми з хати вибиралися щоденно, а тепер ти навік вибираєшся!
 А звідки тебе виглядати, а де тебе шукати?
 А ми раніш знали, що ти як не в Хайки, то в Гершка в потайнику,
 А тепер нігде вже не найдемо й не побачимо.
 Ой чоловіче мій, вибирайся й не вертайся!
 А як ми будемо мучитись, то нас ніхто не буде знати й відати.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Попічко Марини у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 29 липня 1966 р.

114 Ці два рядочки дописано між рядками і на полях.
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ДАВО, ф. Р-5105, оп. 1, од. зб. 86, арк. 130–131. Текст подано в рядок разом із передмовою та 
іншими голосіннями під назвою «Плаче Оксана Куць за своїм чоловіком, що був в неї приймак і ча-
сто її бив». Коментар після тексту: «Так вона плакала, й ще багато, а родичі тільки головою хитали. 
В 1910 році плакала. Переказала Софія Андріанівна — записала Присяжнюк Н. А.».

Перша публікація: Дмитренко, с. 81–83. 
Ще один варіант запису цього голосіння зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 55 зв.–57. 

Подано під назвою «Голосіння гумористичне (бувальщина)». Інший запис, зроблений не Н. Присяж-
нюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 203 зв.–205. Ще один запис, зроблений не Н. При-
сяжнюк, зберігається в ІМФЕ ф. 14-3, од. зб. 1267, арк. 213–214 зв. Після тексту рукою Н. Присяжнюк 
дописано: «30.V.1973 р. цей плач записав на магнітофонну плівку науковий робітник ІМФЕ Степан 
Васильович Мишанич».

1159. Голосіння за донькою
 Доню моя, нащо ти мене покидаєш стару й темну?
 А ти ж бідкалася й казала: «Мамочко, я вас поховаю й оплачу», 
      а тепер я тебе оплакую.
 А в мене ж дочок нема, а хто ж мене оплаче?
 А тепер, дочечко моя, Мотруню, довелось тебе гірко оплакувати.
 А на кого ж ти мене покинула, нещасницю стару, темну й глуху?
 А нащо ж тобі, доню, така смерть страшна, що була повна улиця людей,
     а боялись до тебе приступити, як ти горіла.
 А де на тебе це лихо взялося:
 Чи то, Боже, твоя воля,
 Чи то, доню, така твоя доля.
 Ти ж, доню, й була без здоров’я, а найшла собі таку невчасну смерть.
 А нащо ж тобі й по смерті таке поневіряння, що тебе різали й 
    так довго тебе землі не можна було віддати.
 Дитино моя, а я ж болезна мати,
 А мені ж довелося ці дні страждати, мучитися,
 А я ж хотіла з горя на себе руки накласти: чи втопитись, чи повіситись,
 А мене ж сусіди врятували на горе, на муку.
 А я ж хотіла за той дріт взятися, що тебе вбив,
 Нехай би нас разом поховали в одну яму.
 На кого ж я, стара, сліпа й глуха, залишаюсь, бідна сирота.
 Ти ж в мене була однесенька.
 А хто ж мене оплаче й поховає без тебе?
 А ти ж жила й розкоші не зазнала.
 А твій же чоловік покинув тебе з малою дитиною, а сам пішов 
           захищати Батьківщину та й поклав голову за Родіну на полі брані.
 А ти довіку зосталась вдовою з дитиною малою…
 Набідувалась і нагорювалась, бо без здоров’я була,
 А тепер же й пенсія тобі колгоспна вийшла, а ти з світа пішла.
 А ти ж хотіла синову дружину побачити.
 А син же з дружиною з далекого Казакстану прилетів, 
    а ти ж на нього не глянеш і не поглянеш.
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 А нащо й йому, молодому, таке горе та печаль переживати.
 А летів же він не на весілля, а на похорон.
 Ой доню моя, запечалила ти моє й синове серце.
 Сама в землю лягаєш і мені віка вкорочуєш.
 Як моє серце видержує це люте горе?
 А я ж тепер не буду мати спокою ні на годину, ні на хвалину,
 Ні вдень, ні вночі.
 А ти ж до мене не прийдеш, не розпитаєш і не привітаєш мене.
 Ой Боже, ой /нерозб./ мій, ой рятуйте мене, люди!
 Ой дочечко, забери мене з собою…
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марини Попічко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 26 липня 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 74–75 зв. Подано в рядок під назвою «Плаче Тетяна Римарук 

(Гантарка) за дочкою Мотрею, яку вбив електричний провід». У паспорті зазначено: «Плакала Тетя-
на Римарук 26.VII.1966 р. Дослівно передала Марина Попічко 29. VII 1966 року».

1160. Голосіння за чоловіком
 Плаче за чоловіком Уманець Степа:
  Чоловіче мій, голубе мій!
  А ти ж вмер, а мені шестеро дітей покинув.
  А що я з ними, малими, робити буду?
  А хто їх годуватиме,
  А хто на них зароблятиме?
  А ми ж вдвох робили й дітей годували,
  А тепер це все спаде на мої одні руки.
  А хто нас порадить,
  А хто нам поможе?
 Підійшов Степан, рідний брат Нікіфора:
 — Не плач, сестро, не вбивайся. Я візьму одну дитину до себе.
  — Ой Боже мій,
  А мої ж діти вічні сироти,
  А їм же горе жити буде без батька.
 — І я візьму одну дитину — все ж тобі легше буде, — каже брат Артем.
  — Ой чоловіче мій,
  А куди ж ти вибираєшся,
  А на кого мене з дітьми кидаєш?
  А як тебе забувати,
  А що з дітьми робити?
  А я ж буду вічною вдовою, — не вгаває вдова Степа.
 Підходе сусід Мусій Ревера:
 — Не вбивайся, сусідко, й я візьму одно дитя до себе.
 А тут і кум Омелько Ульченко підходить:
 — Кумо наша, не плачте, не горюйте, не побивайтеся, і я одну дитину візьму.
 А тоді вже Стефа ще гірше стала плакати:
  — Ой сусіди мої, родичі мої, куми мої,
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  Ой не забирайте всіх діток,
  Ой покиньте мені хоч одно.
  Що ж я, бідна, буду робити без дітей і без чоловіка?
  Я ж отуманію з горя й самотини.
  Я ж привикла в гурті.
 А підходить Попічко Іван Йосипович й розважає вдову:
 — Не плач, Степо, не плач, чоловіка не вернеш, а діти всі твої будуть.
 Так і було.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марини Попічко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 26 липня 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 75 зв.–76 зв. Подано в рядок під назвою «Плач-бувальщина». 

У паспорті зазначено: «Сказала цей факт, що був на похороні в с. Черемошному Погребищенського 
р-ну Попічко Марина Йосипівна 29. VII.1966 року».

1161. Голосіння за батьком
Ой таточку наш, таточку!
Чи ви забуваєте, на кого нас покидаєте,
А що ж ми будем робити,
А як будем без вас жити?
А з нами ж залишається одна стара мати,
Що вона з нами буде робити?
Ой люди добрі, а не виносіть 
  таточка з хати,
А він же до нас не прибуде,
  і в нас його не буде.
А ви ж нас не обіжали,
А ви ж за нас дбали,
За нами побивалися,
А ви ж нас вчили,
А ви ж нас любили,
А тепер лежите до наших сліз 
   і горя байдужі.

А погляньте ж на нас,
А порадьте ж ви нас,
А пожалійте нас,
А не покидайте нас.
А ви ж покидаєте нову хату,
А нас в цій хаті засмутили й запечалили.
А ми ж вас доглядали,
А може, чим і не вгодили,
А простіть же нас.
А наша ж хата висока й широка,
А ваша ж тепер тісна, вузька й глибока,
А нема ж в вашій хаті ні сонечка, 
  ні віконечка.
Ой сира земле, нашого 
  таточка приймаєш,
Нас сиротами залишаєш.
Прощай, любий наш таточку!..

Зап. Н. А. Присяжнюк від Ніни Сташевської, учениці 10 класу, у с. Погребище (нині районний 
центр Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 15 листопада 1966 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 78–79. Подано в рядок під назвою «Плаче за батьком 
Вірьовкою дочка Антоніна, учениця 10 класу, в 1966 році. С. Іваньки Погреб. р.». 

1162. Голосіння синів за матір’ю
 Мамочко наша, робітнице наша, кормилице наша!
 Ти ж нас доглядала, до розуму доводила, ти ж нас вчила.
 Ані одного ж діла ми без тебе не зробили — 
 Ти ж нам помагала й нас ра’дила, а все ж твоїми руками робилося,
 А ти ж спочинку не мала — все нами турбувалась, а ти ж все нам дбала,
 А ти ж хати, хліви й сіни пообмащувала й сама руки склала.
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 А ти ж вмерла несподівано, неждано, негадано, 
     а ми ж тебе й не рятували.
 А ви ж робили до останнього, а нічого ж з собою не берете.
 Хто нас буде радити, хто нам буде помагати,
 Хто нас привітає, розпитає, як рідна мати?
 А ви ж ніколи не скаржилися, що ви слабі, і ми ж вас не рятували.
 А простіть же нам, наша матінко, що ми вас не доглянули,
 А ви ж і дня не лежали, а все робили й робили,
 А ми не сподівались, що ви так скоро нас покинете.
 Мамочко наша ріднесенька, а якого ж ви нам жалю наробили.
 А як же ми вас забувати будемо, а до чого ж ми руки прикладемо,
 А де ми поступимось, а де повернемось — то й вас згадаємо.
 Ой простіть же нам, наша робітнице, пораднице й защитнице.
 Ой мамочко, а прощайте ж повік,
 А більше ж ми вас не побачимо й слова вашого не почуємо.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Варки Плюшко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського 

р-ну) Вінницької обл., 15 серпня 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 79–80. Подано в рядок під назвою «Сини Ярини Савістіоно-

вої — Копецькі плакали за матір’ю, 1966 рік літом». Після тексту паспорт і коментар: «Ярина хо-
дила, говорила, побілили хату всередині й знадвору, й скоропостижно вмерла. Записала плач від 
Варки Плюшко, яка була на похороні».

1163. Голосіння за матір’ю
Ой мамочко моя рідненька!
Як же я буду без вас,
Ти ж, наша мама, ти ж, наша пораднице!
А куди ж ти вибираєшся,
На кого нас, дітей, покидаєте?
А хто ж їх буде доглядати,
А хто буде обходити,
А хто за нас буде турбуватися, 
   побиватися,

Як ви побивались і скрізь встигали?
Мамочко наша, хто нас радити буде,
Хто нам помагати буде?
А ми ж вас вже ніколи не побачимо, 
Не зустрінемо, наша й мамочко,
Наша й голубочко!
А нащо вам так рано цей світ покидати,
А ви ж ще не нажились,
На світ не надивились,

 А тільки наробились, набігались, натурбувалися й горя зазнали.
 Ой що ж це сталося, що ви на нас не глянете, не поглянете,
 На наші сльози не зважаєте?
 А бувало ж, як ми ж плакали, то ви нас потішали, розважали,
 А тепер ми плачемо, кричимо, а ви ж нас не потішаєте, не розважаєте.
 Ой нащо ж ви нас покидаєте, мамочко, голубочко, 
      а як же ми без вас будемо?
 Ой я ж не хочу прощатися, я хочу, щоб ви з нами були.
 Ой нащо ж ця мука — вічна розлука?.. 
 Ой прощайте, мамочко!
 Ой не забивайте нашої мамочки!
 А їй там буде темно й тісно й тяжко землю на собі держати.
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Варки Плюшко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-
го р-ну) Вінницької обл., 15 серпня 1966 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 80–81. Подано в рядок під назвою «Плаче незамужня доч-
ка за матір’ю, що молодою вмерла й дітей покинула». У паспорті зазначено: «Плакала чималенька 
дівчинка за матір’ю. Переказала Варка Якубівна Плюшко. 15.VIIІ.1966 року».

1164. Голосіння за матір’ю
А мамочко мої, голубочко моя!
А куди ви вибираєтесь,
А до кого я прийду,
А до кого ж я діток приведу?
А з ким я побалакаю,
А кому своє горе й добре розкажу,
До кого я прийду за порадою, як вас 
 не буде, моєї рідної матінки?
А нащо вам така хата смутна, невесела?
А чого ж ви на нас нагнівались, що 
 не захотіли з нами жити.
А мене ж діти спитаються, 
  де наша бабуня,
А що ж я їм скажу?
А нащо вам така смерть невчасна?

А люди живуть і старіші вад вас,
А ви ж ще й не нажились,
А нащо вам в землю йти, такій молодій,
Білий світ кидати?
А ми ж осталися, що не було 
  ні кола, ні двора,
А ви ж нас вигодували і в люди пустили.
А тепер вам тільки жити та бути,
А ви від нас вибираєтесь — 
 з білим світом прощаєтесь.
А простіть же нас, матінко,
А з того світа не обижайтеся на нас.
А ми ж не сподівалися на вашу смерть.
Прощайте, матінко, навік,
Вже не побачимо, не зустрінемось.

Зап. Н. А. Присяжнюк від Варки Плюшко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-
го р-ну) Вінницької обл., 15 серпня 1966 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 81-82. Подано в рядок під назвою «Плаче замужня дочка за 
матір’ю». Після тексту паспорт: «Переказала Варка Плюшко».

1165. Голосіння за донькою
 Донечко моя, як же ти вимучилась, як же ти вихудла!
 А де на тебе [ц]я слабість смертельна взялась, що всіх людей обминала, 
      а тебе на лаву поклала.
 А я ж тебе доглядала, а прости мені, може, я, стара, чим тобі не вгодила.
 А ти ж хотіла сітра, а я ж за ним аж в Погребище ходила й не дістала,
 Не вволила твоєї волі — а не гнівайся на мене.
 Дочечко моя, дитино єдина моя!
 А ти ж така ще молода на лаві лягла,
 А тобі б ще жити та й жити треба.
 А я ж стара непотрібна,
 Нехай би я вмерла, а ти жила та дочку свою Марусину до пуття довела.
 Нехай би ти ще прожила та її замуж віддала.
 А хто ж тепер твею дочечкою буде опікуватися,
 Хто її пожалує, хто й помилує без рідної матінки?
 На кого ж ти, голубице, й мене покидаєш — я ж одна однісенька.
 А ти ж в яслях діточок доглядала,

www.etnolog.org.ua

IM
FE



718

 А подивись же, скільки діточок прийшло до тебе, а ти лежиш і не ворушишся.
 А вони за тобою всі жалкують,
 Встань же, промов до них ласкаве словечко, як колись промовляла.
 А оце вже й старші прийшли, стали коло тебе, що колись ти їх гляділа,
 А вони ж тебе не забули.
 А ти ж мріяла в своїх вихованців на весіллях погуляти,
 А тепер їм прийшлось тебе в печальну останню дорогу провожати.
 Ой доченько моя, а ти ж рученьки склала 
    й ні на кого не глянеш і не поглянеш,
 А круг тебе родичі, сусіди й все село зійшлось,
 А ти байдужа до всіх — нікого не привітаєш і не розпитаєш, як колись бувало.
 Ой нащо ж ти, доню, всіх посмутила, а свою рідну матір навік запечалила.
 А чи ж я цього сподівалася, а чи ж я цього надіялася?
 На кого ж ти нас покидаєш,
 На кого ж ти донечку залишаєш,
 На кого ти хату покидаєш і сама одна від нас відчалюєшся, моя нещасна дитино?
 А всі ж люди з кладовиська повернуться, а тебе серед них не буде.
 А як ми тебе забувати будем?..
 Ой сира земле, а нащо ж ти забираєш нашу робітницю, нашу господарочку?
 Прощай, дитино, нехай тобі земля пером.
 А ми сиротами вертаємось до дому свого печального, мовчазного.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Ніни Сташевської із с. Іваньки у с. Погребище (нині районний центр 

Погребищенського р-ну) Вінницької обл., 20 листопада 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 82–83 зв. Подано в рядок під назвою «Плаче стара мати 

Станічук Олександра за дочкою Антоніною, що вмерла в 40 років». Після тексту паспорт і коментар: 
«С. Іваньки. Передала Ніна Сташевська за 1964 рік».

1166. Голосіння за чоловіком
На весіллі в Пилипа Кравченка, як віддавав дочку Наталю, витворяли різні весільні 

забави: циганами наряжались, комедіантами, а Гната Марченка нарядили покійником, 
дали в руки свічку, хрести, поклали на ослон, й це будуть його родичі й сусіди оплакува-
ти. Перша плаче й приказує жінка:

 Ой чоловіченьку мій, горенько моє, а ти ж помер, нас покинув,
 А звідки тебе виглядати: чи від Миці, чи від Гершка (погребищенські корчмарі).
 А куди від тебе тікати?
 А діточки ж кричать: «Ой мамочко, ховайте ножі й сокири, 
      бо наш таточко йде!»
 А від кого ж я тепер буду ховати, що ти вмер і недвижим лежиш.
 А діти ж шепчуть: «Мамо, ховайтеся, бо таточко п’яний іде».
 А куди ж я буду ховатися?
 А вже осінь: на бозові листя опало й гарбузиння пов’яло.
 «Ховайтесь, мамо, під штандари й не шелепайте, бо будуть вам віком двері».
 А я ж робила, заробляла та дітей годувала,
 А ти ж що заробляв, то в своє горло дбав.
 А я ж чоботи шила й продавати на ярмарок носила,
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 А ти ж до копієчки гроші забирав і все пропивав.
 А прости ж мені, прощай, що я тобі все терпіла й нікому не скаржилась,
 Все покривала, навіть родичам не казала.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Варки Плюшко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-

го р-ну) Вінницької обл., 15 серпня 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 84.–85. Подано в рядок під назвою «Плач-жарт. Буваль-

щина». Після тексту коментар і паспорт: «Весільні гості реготали, а Гнат слухав, слухав, терпів (бо 
мертвий же, як артист), а далі як схопився, та як схватив жінку за спідницю, то спідниця в нього 
в руках залишилась, а жінка в одній сорочці втікла й ховалась від нього по чужих хатах з тиждень. 
Переказала цю подію Варка Плюшко».

1167. Голосіння за чоловіком
  Хто прийде — всі питають, чи не привезли ще.
 Ой не привезли, не привезли.
 А чого ж ми ждем, а чого ж ми дождемся?
 А що ж ми в нього спитаєм і що ж він нам скаже,
 А нічого ж він вже нам не порадить.
 А коли б вже хоч в хату внести та побачити, який він,
 Яке ж його тіло вимучене, а рученьки й ніженьки, як патички,
 А тільки ніс загострився.
  — А смерть нікого не красить, — репліка.
 Ой не красить, не красить, а й коли б же красила, то не забирала б.
 Ой не вірю я ж в той світ, не вірю, — ой так в землю тай зогниє.
  Глянула на вінок, на квіти.
 Ой нащо ж йому ці квіти і нащо ці квіти?
 Дайте йому хліба, дайте йому води,
 А він же води просить, а ви йому квіти.
 А він же так хотів жити, а нічого ж він не хотів,
 А дайте йому води й хліба.
 А хотів він хоч рік ще жити,
 Щоб подивитись, що ви будете робити, як ви будете жити.
 А він же жити хотів ще з год, а ви йому квіти.
 Ой Боже ж мій, а тепер же я одна,
 А тепер же мене ніхто не посварить, ніхто й не пожалує 
     й не помилує, і живи як хоч.
 А хто ж це приїде, а кого ж ми виглядаєм, — а ми ж труп виглядаєм.
 А він же в останній дорозі, а ми тут печемось, виглядаємо.
 А тобі ж все здавалось, що хтось плаче,
 А тепер же ми плачемо, кричимо, й не чуєш ти й не знаєш, ти й не будеш знати.
 А чого ж вони так довго везуть,
 А що ж там везти,
 А його ж можна завдати на плечі тай нести, — який він виболяний.
 Ой діти мої, ой не буде вже він коло нас ходити,
 Не буде казати ні злого, ні доброго.
 Ой Боже мій, Боже, а він же зла нікому не зробить, а сказати — скаже.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



720

 А прощайте ж йому, вибачайте ж йому.
 А нащо ж мені без хазяїна бути?
 А вони ж хотять його з Києва випровадити з парадом,
 А як же тепер тебе зустрічати, такого господаря?
 А яким же ти на це подвір’я в’їдеш?
 А ти ж був такий припитальський,
 А в тебе ж стільки друзів, а ніхто тебе від смерті не врятував.
 А хто ж тебе буде стрічати,
 А як же ми будем жити, пораднику наш?
 Нащо ж він так вимучився, — за кого й за що?
 А нащо ж ти так тяжко робив, коліньми лазив, а тепер все покинув.
 Як же це перенести, як же я забуду тебе, такого хазяїна?
 А ти ж за все дбав, а ти за все турбувався,
 А за час же до смерті ти турбувався, хто ж корову доїть, що я каліка на руку…
 А за все ти журився…
 А ти ж, бувало, сюди побіг, туди побіг,
 До когось привитався й когось розпитався і щось дізнався — 
    прийшов і мені розказав, де що робиться,
 А хто ж мені тепер розкаже, а я ж нікуди не хожу,
 А я з нічого не знаю, й ніхто мені не скаже.
 А як же я жити буду,
 А я ж до стіни не заговорю, й вона ж нічого не скаже.
 А як же я буду сама в хаті?
 А я ж торік сестру ховала,
 А ще году не пройшло, і знов мені треба хазяїна випроводити.
 Де ця слабість взялась?..
  Почтар дає газети.

Нащо мені ці газети,
А хто ж їх буде читати,
А ти ж любив читати й знати, 
   що є на світі,
А тепер і тебе нема на цім світі,
А того світу нема й не буде.
А ти ж, бувало, прийдеш, накричиш,
   насвариш,
А через хвилину твоє серце відійде,
А тепер ніхто, ніхто й не полає 
  й не похвалить.
А колись машина гуркне,

А я думаю: Гнат їде, щось везе,
А тепер ніхто не приїде, нічого 
   не привезе.
А тепер тебе самого привезуть.
А зійдуться ж люди, а тебе між 
   ними не буде,
А ти будеш лежати,
А ти ж нікого не привітаєш.
А ти ж ще хотів жити, щоб їм (дітям) 
 не помогти, а хоч підказати.
А як такого батька забувати?
А звідки його чекати й виглядати?

Отак ходить, і плаче, й приказує.
На другий день вже Семко Гнат лежить в труні в хаті й жінка плаче:

Ой хазяїне мій,
А вже ж за тобою машина приїхала.
А куди ж ти вибираєшся,

А на кого ти нас покидаєш?
А поглянь, які до тебе люди приходять.
А чом ти їх не вітаєш, не вгощаєш.
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А ти ж любив всіх приймати, 
   всіх вгощати.
А тут же всі твої друзі й родичі,
А поглянь же на них хоч одним оком.
А куди ти вибираєшся,
А що ж я робити буду,
А ще ж за сестричку не забула,
А нема ще року, як її поховала,
А вже мені друге горе підкинули.
А доки ж я вас ховати буду?
Ой пораднику ж мій,
А як же тебе забувати,
А звідки тебе виглядати,
А промов же слово,
А порадь же, як ми жити будем.
А ти ж всім помагав,
А всі ж тебе згадують, хвалять,
А що ж нам з того, як ти лежиш 
   недвижимо.

А ти ж нічого не чуєш,
А ти ж до всього байдужий.
Ой чоловіче ж мій,
А вже ж останнє прощаннячко 
  й розставаннячко.
А ніколи ж не побачимось.
А прощай же нам.
А всі родичі й друзі, підходьте, 
  прощайтеся.
А скільки ж миру люду тебе 
 на кладовисько провадило,
А всі розійдуться, а я сама останусь.
Ой нащо ж тобі ще молодому в землю йти?
Ой земле, земле, а ти ж мого 
 хазяїна забираєш,
А він же тебе, земле, любив,
А тепер тебе в землю загортають.
А я ж тебе не вимолю з землі й
 не виплачу.

Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 
обл., 28-29 березня 1967 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 87–90. Подано в рядок під назвою-коментарем «Плаче-го-
лосить Марина Юрківна Семко за чоловіком Гнатом Василевичем Семком, який вмер в Києві, й 
ждуть, що його привезуть». 

1168. Голосіння за свекрухою
 Мамочко ж моя, голубочко, ви ж так наробилися.
 А щоб мені хто чужий сказав, що я буду так за вами 
      плакати, так жалкувати,
 Що мені так вас жалко буде, то я б не повірила.
 А тепер же я не можу собі місця найти.
 А до кого ж я тепер зайду?
 Я ж, було, в школу йду, то вашої хати не мину.
 А як я нагадую, як ви жито жали своїми сухенькими рученятами…
 А простіть же нам, матінко, що ми вам не помогли, а все ж часу не мали.
 А тепер випровадити вас в далеку дорогу й час найшли, а простіть же нам.
 Мамуню, голубко, до кого ж я тепер зайду, як буду до школи йти?
 А як ми будем вас забувати?
 А ми ж не сподівались, що ви так зарання вмрете,
 А ви нікому не скаржились, мамочко наша.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Варки Плюшко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-

го р-ну) Вінницької обл., серпень 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 90–90 зв. Подано в рядок під назвою «Вмерла Донецька Яри-

на Севастіянівна. Плачуть невістки. Плаче невістка вчителька. 1966 рік». 
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1169. Голосіння брата за братом
Ой братіку, братіку, а куди ж 
     ти вибираєшся, ой братіку рідний!
Нащо ж Бог так нечесно поступив?..
Я ж думав, що буде вибирати по 
     возрасту, а ти ж молодшого забрав,
А мене, старого, залишив, посиротив.
А нехай би я вмер, а ти, молодший,
  остався на цьому світі, 
Може, б мене коли згадав.
А хіба ти вже нажився, що на той 
  світ поспішаєш?

А тепер же саме жити та бути.
А ти ж робив і пенсії доробився,
А не довго ж нею тішився, мій братіку.
А тепер ти лежиш, ні про що не думаєш,
А ми над тобою плачемо,
А ти нас не потішаєш і не вгощаєш,
   тільки печалі завдаєш.
Як я тебе буду забувати?
Як я на це обійсця прийду?
Ой недобре ж Бог зробив, недобре.
А я все думав, що буде по возрасту.

Зап. Н. А. Присяжнюк із пам’яті у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) 
Вінницької обл., 10 березня 1967 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 90 зв.–91. Подано в рядок під назвою «Плаче Сіренко Ригор 
над молодшим братом Іваном Сіренком, 65 років». Після тексту коментар про виконання: «Говорив 
речитативом 75-літній чоловік Ригор Сіренко».

1170. Голосіння за чоловіком
Чоловіче мій, голубе!
А чого ж ти так рано вмер, 
  мене покинув?
А в нас же дітей нема, і без тебе 
  я кругла сирота.
А наша ж хата найкраща 
  на всю Кам’янку.
А нащо ж мені ці покої?
А що я в них буду сама робити?
А я б все віддала до ниточки, 
  аби ти живий був.
Ой мій хазяїне, мій господаре, 
  мій же робітнику!
А я б все, що є в хаті, й хату, і все 
 віддала б, аби ти вернувся.
А ти ж робив до останнього,
А ти ж не відпочивав.
А ти й на роботі придатний був,
А й дома не сидів, склавши руки.
А кому воно це все буде?

А кого я буду виглядати з роботи,
А з ким же я буду говорити в цих 
  чотирьох стінах,
А з ким я порадюсь,
А хто мене помилує й пожалує, 
  як ти, бувало.
А тобі ж ще жити та бути!
А де на тебе ця слабість взялася, 
 така неждана, негадана.
А люди ж старіші тебе жиють і бідують,
   а не вмирають.
А ми ж добре жили, в достатках,
Не бились, не сварились,
А ти ж від мене тепер навік 
  відбився, відчалився.
Чи ж тобі не жалко мене покидати?
А на кого ж ти мене покидаєш?
А в яку ж ти смутну й невеселу
  хату вибираєшся, 
Мій голубе сизокрилий?..

Зап. Н. А. Присяжнюк із пам’яті у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) 
Вінницької обл., 10 березня 1967 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 91–92. Подано в рядок під назвою «Плакала Текля Задерей 
за чоловіком Павлом Задереєм, 55 років». 
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1171. Голосіння за дітьми
 Цвіти мої, цвіточки, сини мої й дочки!
 А де я вас буду шукати, а звідки виглядати?
 А станьте же всі перед Богом, 
 А моліть же за мене, страдницю, Бога,
 Щоб я не мучилась тут, не печалилась,
 А щоб Бог мене до вас забрав.
 А тут же живі діти мене цураються,
 Ложки води в хату не вкинуть, не провідають.
 А я, страдниця, й боляща й нікудишня стала, зовсім скалічіла.
 А я ж одна осталась на світі,
 А Бог же прибрав моїх сестер і братів, а було ж семеро.
 А я одна осталась на бідування, на горювання.
 Аж жах обіймає й моторошно стає, що нікого вже нема 
     на світі моїх єдиноутробних.
 А я ж найстарша, а ви ж молодші, а вам же краще жилося,
 А я ж цілий вік бідувала, горювала, діток годувала,
 А тепер же мені, як в тій пісні, що «такі діти мавши, лагти спати не вечерявши».
 Й Бог не зглянеться на мене й не забере мене до вас, до моїх рідних.
Зап. Н. А. Присяжнюк із пам’яті у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) 

Вінницької обл., 1967 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 92–92 зв. Подано в рядок під назвою «Плаче стара Тодора, 

що живе сама в хаті. 10 дітей подружила, а восмеро поховала». Після тексту коментар: «Плакала баба 
сама в хаті в 1915 році. Записала Н. А. Присяжнюк, яка в неї ночувала».

1172. Голосіння за тіткою
 Ой тіточко, голубочко, а як же вас гарно помили,
 А чо же вони вас за живоття не мили?
 А вони ж вас помили, а чом же вас не побрили 
    (сміх серед тих, хто прийшов на похорон).
 А тепер же на вас любо глянути,
 А ви ж гарно зодягнені на той світ вибираєтесь.
 А чом же вас не шанували за живоття?
 А ви ж мучилися, а вас же з хати виганяли,
 А вам же куска хліба не давали — жалко було.
 А тепер он яких паляниць напекли для людського ока.
 А вам же воно все тепер до лампочки.
 Труп з хати винесуть тай будуть радіти, що ви хати не будете залежувати.
 А вам би ще жити та бути, а ви з світа йдете через своїх дітей.
 Ой нащо вам така смерть невчасна?
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марини Попічко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 1967 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 92 зв.–93 Подано в рядок під назвою «Плаче племянниця за 

тіткою, яка в невістки бідувала».
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1173. Пародійне голосіння за чоловіком
 Ой чоловічку мій, який же ти лежиш на лаві, як живий.
 А ти ж так витягнувся, як в тій пісні співають:
 Ввійшов нелюб в хату, засів усю лаву.
 А ти заліг лаву аж до мисника.
 Ой чоловіче мій, як же я тебе буду забувати?
 Ой чом же ж ти не вмер ще вторік, то тепер вже було б рік,
 І я б вже забулася давно.
 А це ж ти вмер і клопоту наробив сьогодні.
 Чоловіче мій, господарю мій,
 А ти ж нагосподарював кругом хати, що нема де ногою стати.
 Ой як тебе забувати, чим тебе згадати:
 Чи тими кулаками, що ти об мене стовкав,
 Чи тими матюками, що ти мене щоденно годував?
 А я ж тобі годила, як лихій болячці.
 А кому я тепер буду годити, як я буду жити?
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марини Попічко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 13 березня 1968 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 93-93 зв. Подано в рядок під назвою «Голосіння-гумореска». 

1174. Пародійне голосіння за чоловіком
Жінку одну за сваху просять на весілля, а тут чоловік вмер. Вона наймає чужу 

жінку, щоб плакала за чоловіком і обіцяла їй дати руно (прядива). От дорогою йде весілля 
з свашками, а тут провадять чоловіка тої свашки й чужа жінка плаче:
Ой тужу, тужу по чужому мужу,
А обіцяли ж мені руно, а де ж воно?

Ой чи буде ж те руно, чи не буде руно,
А може, ж я плачу дурно?

А свашка-жінка покійного це чує й співає-приказує на мотив весільної пісні:
Ой дам тобі теє руно (2),
Ой не плачеш ти дурно,

А як мало буде те руно,
То ще додам і рядно.

Зап. Н. А. Присяжнюк від Мотрі Наумець у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-
кого р-ну) Вінницької обл., січень 1967 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 94. Подано в рядок під назвою «Гумореска-плач». 

1175. Сороміцьке голосіння за чоловіком
Чоловік ішов купити табаки нюхати. Грошей не було, то взяв двоє яєчок і пішов. 

Не встиг вийти на подвір’я і постижно вмер. А був лупій: лупив шкури з коней, коровів 
на бойні. От жінка й плаче:

 Ой чоловіче мій, залупійчику мій,
 А ти ж помер, і ось табакерка стоїть і яєчка лежать.
 Ой чоловічку мій,
 А ти ж, бувало, то заголиш, то залупиш — та й буханчик хліба купиш.
 А що ж я тепер робитиму сама?
 Ой встань, чоловіче, підведися,
 Нащо ж тобі така смерть несподівана?
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Зап. Н. А. Присяжнюк від Мотрі Наумець у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-
кого р-ну) Вінницької обл.,1 лютого 1967 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 94-94 зв. Подано в рядок під назвою «Плач-гумореска». 

1176. Сороміцьке голосіння за чоловіком
Чоловік розшив кусок хати, щоб підшити там, де протікало. Рано встав, натер 

табаки, щоб нюхати. Жінка зварила пару яєчок на сніданок. Чоловік ще до сніданку поліз 
хату вшивати. Впав з хати і вбився. Як вже нарядили чоловіка, поклали на лавці, то 
жінка плаче, аж вмліває:

 Чоловіче мій, зоря моя!
 А ти ж вбився й осталась дира твоя!
 І яєчка лежать, і табачка стоїть ненюханая.
 А куди ж ти вибираєшся й на кого ж ти мене, молодую, покидаєш?
 А хто мене розважить, а хто мене порадить?
 А хто мені тепер диру залатає?
 А ти лежиш байдужий до всього й на мій плач не зважаєш.
 Чоловіченьку мій, голубе мій!
Зап. Н. А. Присяжнюк від Мотрі Наумець у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 1 лютого 1967 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 94 зв.-95 Подано в рядок під назвою «Плач-гумореска 

(варіант)». Після тексту коментар: «Популярний соромницький давній плач».

1177. Сороміцьке голосіння за чоловіком
Чоловік натер табаки, щоб нюхати, поліз на хату, розшив кусок хати, де 

протікало. Не дошив, впав з хати і вбився. А жінка ждала снідати й наварила яєчка. 
Коли чоловіка нарядили, поклали на лавці, жінка ревми плаче за чоловіком і приказує:

 Ой чоловіче мій, зоря моя,
 А ти ж умер і осталася дира твоя.
 І табачка стоїть, і яєчка лежать.
 А куди ж ти вибираєшся,
 А на кого ж ти мене, молодую, покидаєш?
 А хто мене провідає, а хто мене розважить?
 А хто тепер мені диру залатає?
 А ти лежиш байдужий й на мій плач не зважаєш.
Зап. Н. А. Присяжнюк у с. Погребище (нині районний центр Погребищенського р-ну) Вінницької 

обл., 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 72 зв. Подано в рядок під назвою «Плач-гумореска». У 

коментарі зазначено: «Популярний соромницький плач, давній».

1178. Пародійне голосіння за чоловіком
Чоловік помер і жінка його нарядила в труси й майку (пошкодувала костюма). 

Стала коло лави й плаче: 
 — Чоловіче мій, голубе мій,
 А куди ж ти, чоловіченьку, вибираєшся,
 А на кого мене кидаєш?
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— А на футбол вибираюсь, растаку твою ма! Ти ж мене в труси, в майку вбрала, 
то куди ж мені, як не на футбол, — а чоловік навмисне завмер, щоб почути, як жінка 
буде за ним плакати.

Зап. Н. А. Присяжнюк від Сілівейстра Хоменка у с. Погребище (нині районний центр Погреби-
щенського р-ну) Вінницької обл., 1960 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 27 зв. Подано в рядок під назвою «Гумореска сучасна».

1179. Пародійне голосіння за чоловіком
Дуже гарно чоловік з жінкою жили. Дітей в них не було. От чоловік захворів і 

питає жінки:
 — Як я вмру, то в який костюм ти мене вбереш?
 — В самий найкращий!
От чоловік помирає, а був він рибак (риболов).
Жінка одмикає скриню й на який костюм не гляне, то всіх жалко: той гарний, а 

той ще кращий. От вона згадала, що на плоту висить волок. Взяла його з плота, внесла 
в хату, обмотала волоком і поклала на лаві чоловіка.

Зійшлись сусіди, жінка плаче й приказує:
  Чоловіче мій, риболовчику,
  А на кого ж ти мене покидаєш,
  А куди ж ти вибираєшся, мій голубе?
  А в яку далеку дорогу зібрався, спорадився, мій соколе?
 — А по рибу, розтаку твою мать! А ти ж мене куди нарядила-спорадила? 

Тільки по рибу, — а він тільки притворився, що вмер.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марини Попічко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсь-

кого р-ну) Вінницької обл., 26 липня 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 75 зв.-76 зв. Подано в рядок під назвою «Плач-гумореска». 

У паспорті зазначено: «Давня гумореска. Остаточний варіант записала від Попічко Марини 29. 
VII.1966 року».

1180. Голосіння за матір’ю
Плаче дочка за матір’ю й приказує. А в дочки чоловік росіянин.
— Як я буду плакати, то ти тоже за мною хоч трохи приказуй для людського 

ока.
  Ой мамочко моя рідная,
  А куди ж ви вибираєтесь,
  І нащо мене покидаєте? — плаче дочка.
 — И меня, — додає зять.
 — А що я без вас буду робити й як жити?..
 — И я.
 — Ой мамочко, голубочко, заберіть й мене з собою.
 — Иди сама к такой матери, а я не пойду! — не витерпів чоловік.
Зап. Н. А. Присяжнюк від Марії Латенко у с. Погребище (нині районний центр Погребищенсько-

го р-ну) Вінницької обл., 20 листопада 1966 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 449, арк. 85 зв. Подано в рядок під назвою «Плач-гумореска». 
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Записи Григорія Дем’яна на Буковині, 1983 р.

1181. Голосіння за матір’ю (живе виконання)
 Оплакування померлої в хаті

Мамо моя, ластівко моя,
Мамочко моя така мила!
Мамочко моя, ім’я найдорожче в світі.
Мамочко моя, устань, устань
Та нароби мені слідочків.
Мамо моя, квіточко моя,
З котрої дороги буду тебе візирати?
Меже котрими людьми я тебе 
   буду пізнавати,
Мамо моя, квітко моя!
Мамко моя, я на тебе всю надію мала,
Я тобі враз нині постіль постилала.
Мамочко моя, квіточко моя,
Скажи мені пару слів,
Щоби я їх у пам’єти мала.
Діти мої, просіт свою бабку,
Ней вна до вас заговорит,
Бо завтра ї вже з хати вінесут,
Бо ї вже ніколи не будете видіти.

Мамочко моя, що я в тебе винна?
Мамочко моя, ти мене в житю 
   розвеселила,
Бо ти, мамо, знала, як тяжко вдові жити,
Бо ти сама вдовов була.
Мамочко моя, як би я хотіла,
Вби ти ще до мене пару слів 
   заговорила!
Мамо моя, правдо моя, звідки 
  я тебе бду видіти?
Прощєй мені, мамко, прощєй,
Може, я тобі шос догнала,
Може, я тобі шос цвікала,
Бо моя судьба це всьо застав’єла.
Мені було тєжко, а си на мамі местила.
Мамо моя, мамо моя!
Мамо моя, оби-сси мені снила,
Би я тебе в сну виділа,
Вби я тебе в сну вгадувала.

 Голосінна зa померлою під час її перенесення по дорозі від хати на цвинтар і опу-
скання до могили:
Подєкуйте, мамо, своїм сусідам,
Подєкуйте цим людем,
Що прийшли вас відпровадити 
  в послідну годину.
Мамочко моя, ластівко моя.
Мамочко моя, мученичко моя!
Мамочко моя, ото-сси наробила,
Ото-сси цими дорогами находила!
Помаленьку мою мамку несіт,
Помаленьку, бо ї дуже ножки болєт,
Бо вна си зробила, бо вна си стігала.
Мамочко, подивітси, як сонечко гріє.
Мамочко, подивітси, який світ файний,
Подивітси, мамко, бо вас зараз віднесут
   до темної хати,

Ані віконечка, ані дверей.
Коли я буду до вас, мамо, приходити,
Ви не будете до мене говорити.
Мамо наша, мамо!
Подєкуйте, внучки, бабі, подєкуйте,
Бо вни вас годували,
Бо вни за вами си дивили.
Мамо, прощєйте ці діти!
Я вже си з вами тут розходжу, 
  коло цеї могили.
Прощєйте, мамо, і ви, люде, мої мамі,
Бо моя мама дуже змучена.
Яка це тєжка година!
Який це тєжкий розхід!
Мамо моя! Прощєй мені, прощєй мені!

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Чортнятинської Мафти Іванівни, 1940 р.н., в с. Веренчанка 
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 25 червня 1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 9–11. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 
похоронні пісні 1982–1984 рр.». Це збірник зазначених жанрів, який містить передмову від збирача 
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(арк. 2–3) із поясненням до текстів. Тут зазначено таке: «У всіх населених пунктах, де доводилось 
фіксувати подані тут матеріали, звичай голосити за померлим найяскравіше виявляється під час по-
хорону (коли небіжчик лежить у хаті на ослоні; при укладенні в домовину і виносу з хати; по дорозі 
на цвинтар; в час закривання труни і опускання її в могилу). Але зустрічається таке ж оплакування 
близької людини і після похорону» (арк. 2).

Текст має назву «Мамо моя, ластівко моя»; записаний віршем; поданий у рубриці «Дочка 
голосить за матір’ю».

1182. Голосіння за сином
Боже, Боже, нащо мені синочка взєвис?
Синочку мій, дитино моя!
Синочку мій, квіточко моя,
Я тебе візираю, я за тобов ходжу.
Я тебе, синочку, відколи ни виджу,
Лиш виджу твої товариші, 
 що вони ходє по світі.
А я тебе ни виджу,
Дитино моя, така мучена!
Дитино моя, така біджена.
(ридання без слів)

Дитино моя, квіточко моя, 
Дитино моя, (плач без слів)
Ти тата не мав та й тата не знав,
Дитино моя, ти ни коло мене замовчав,
Ти ни мав коло кого.
Та ти мене не лишєв,
Ти на мене уважєв,
Бо мене так вже ніхто не пожалував,
Діти мої забіджені,
Діти мої засмучені!

 
Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Позначук Марії Іванівни, 1912 р.н., в с. Веренчанка 

Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 26 червня1983 р.
ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 29–30. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 

похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Боже, Боже, нащо мені синочка взєвис?»; запи-
саний віршем. Перед голосінням уміщено діалог з інформатором про те, що голосять тільки жінки 
і голосильниць не наймають (арк. 29). Голосіння подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння», в 
підрубриці «Мати оплакує сина».

1183. Голосіння за племінником
Митрику, Митрику, що ти такий 
  молоденький помер?
Що ти такий молоденький розбивси 
  з трактора?
Та в тебе, Митрику, діти були маленькі.
Та в тебе, Митрику, дуже діти сумненькі.

Митрику наш, крихіточко наша,
Тобі не пора було вмирати.
Чого ти, Митрику, два тракто’ри брав,
Щоби тебе ті тракто’ри розбили?
А люди жиют, а люди си тішут,
А ти, Митрику, відколи вже зогнив!

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Позначук Марії Іванівни, 1912 р.н., в с. Веренчанка 
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 26 червня1983 р. 

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 32. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та похоронні 
пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Митрику, Митрику, що ти такий молоденький помер?»; за-
писаний віршем. Голосіння подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння», в підрубриці «Плач за 
сином сестри».

1184. Голосіння за зятем
Васильку мій, дитино моя,
Васильку мій, зятику мій,
Як ти пішов, вже штирнадцєть років!

Ти лишив Петрика маленького — 
Ніхто го не вважає,
Ніхто нічого не знає.
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Гуцульсько-подільська голосильна традиція

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Позначук Марії Іванівни, 1912 р.н., в с. Веренчанка 
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 26 червня1983 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 34. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та похоронні 
пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Василько мій, дитино моя»; записаний віршем. Голосіння 
подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння», у підрубриці «Теща оплакує зятя».

1185. Голосіння за дітьми (живе виконання)

Васильку, ти си був подивив,
Якого ти сина маєш,
Ти би си був тішив, що ти маєш 
   такого сина.
Васильку, Васильку,
Ти завчас пішов з сьвіта!

Як ти міг жити, як ти міг бути!
Як ти лишив діти такі маленькі з сирітков?
Вона, Васильку, бідує, вона правди не має.
Вона, Васильку, бідує, вона права не має,
Вона не може нікому догодити,
Вона не може нікому щось сказати.

Правдо моя закопана,
Правдо моя, надіє моя,
Йой! Четверо мала, але всі си 
  від мене забрали.
А кому ви мене передали?
І мені вже си так навтємило без вас.
Ий, бо ви такі молоденькі від мене 
  си забрали.
Ий, бо ви такі молоденькі в сиру 
  землю полєгали.
Правдо моя, правдо моя,
Я нікого не маю, нема що кому сказати.
Йой, водички нема кому мені принести.
Йой Боже мій, Боже мій, що ви наробили?
Йой, нащо ви від мене всі діти забрали?
Йой Боже мій, Боже мій, заберіт 
  мене вже коло них.
Ай бо їм добре тут лежати, а мені 
  дуже тєжко жити.

Надіє моя, заговоріт до мене хоть 
  одно слово.
Ий бо я не маю що кому сказати.
Ий бо я не маю кому кривду розказати,
Бо я вже ні робити не годна, ні ходити.
А ви си забрали й ни думаєте про мене,
Що мені вже роки такі великі.
Чого я маю жити за вас?
Та то вже вісімдесєть і штири роки 
  минуло мені,
А ви такі молоденькі полігали.
І йой, заберіт мене до себе, заберіт,
Бо мені вже дуже тєжко жити.
Ій Боже мій, ий Боже мій.
Гори мої Карпати, як мені си 
  з вами тєжко обминати.
І як мені дуже тєжко вас 
  на сердечку тримати.

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Бортник Анастасії Миколаївни, 1900 р.н. в с. Веренчанка 
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 10 червня1984 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 58–59. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 
похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Правдо моя закопана…»; записаний віршем. Після 
тексту подано пояснення записувача, що це живе виконання на цвинтарі в поминальні дні на Зеле-
ну неділю. Голосіння подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння».

1186. Голосіння за сином (живе виконання)
Дитино моя, си’ночку мій, Георгійку, 
   вставай!
Вставай, заговори до мене хоть одно слівце.
Дитино моя, така щира, дитино моя люба.

Дитино моя, на кого ти мене лишив?
Чого ти мене не порадиш?
Йой дитино, чого тобі тут лежєти, 
   як тобі не пора?
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Георгійку, ти такий молоденький 
  і ти пішов від нас.
Дьодичку мій, Дьодичку, си’ночку мій,
  дитиночко моя,
На кого ти мене лишив,
Чого ти мені правдочку не розкажеш?
Дитино, чого така темна могила твоя?
Я до тебе приходжу, чого ти до мене 
  не говориш?
Йой дитино моя! Йой, коли?..
Я вже тебе видіти ніколи не буду.
Ти такий молоденький, і ти від нас   
  забравси.
Дьо’дичку, сину мій!
Йой, твої товариші ходє та й веселятси,
А ти вженивси та й мені невісточку 
  на жаль привів.
Дитино моя, щиросте моя, ніхто 
  мене не порадит.
Боже, Боже, чого мама сина має ховати
  такого молодого?
Дитино моя, встань подивиси, 
  який світ файний.
Йой дитиночко, чого ти си забрав?
На кого ти Василя братчика лишив?
Він нікого не мав. Ой який він сумний ходи’,
Він собі місця не находи.
Дитино моя, така люба,
Георгійку мій, Георгійку, тобі 
  не пора тут лежати.
Георгійку, діти ходє людзькі,
Діти ходе людзькі та й радуютси мами, 
  а я навіки засмучена.
Йой дитино моя, така мила, я на тебе 
  всю надію мала.
Георгійку мій, такий добрий,
Що си стало? Що си наробило?
Йой Георгійку мій, си’ночку мій,
Дитино моя, ходи додому, ходи.
Нароби мені слідочків, нароби.
Дитино’, чого мене ніхто не спитає?
Чого мене ніхто не поради?
На тебе всю надію мала.
Йой дитино моя, на кого ти Орисю 
            лишив свою, таку молоденьку?

Ти міні лишень народив, наробив 
  усих споминок.
Георгійку, синочку мій, вставай, 
           дитино, тобі не пора тут лежати.
Йой Дьодю, синочку мій, щиросте моя,
Як я додому приходжу, як я не маю 
  до кого заговорити.
Кому я робила, кому я дбала?
І як я тобі трошки усього дала.
Дитино моя, дитино моя, така добра,
Дитино моя, така розумна!
Боже мій, Боже, чого я така нещаслива!
Йой дитино моя, на кого ти полишав нас?
Георгійку мій, синочку мій,
Вставай, заговори хоть одно слівце.
Дитиночко моя, ти мені світ засмутив,
Я не виджу нікого через тебе.
Дитино моя, така мила, Георгійку мій, 
  синочку мій,
Георгійку, на кого ти свого братчика
   лишив?
Він нікого більше вже не має.
Йой дитино моя, щира моя, 
  така дитина добра,
Георгійку мій, Георгійку.
Йой, другі хлопці ходе, такі молоденькі,
  як ти, а тебе нема меже ними.
Георгійку, синочку мій, ходи, 
  дитино, додому!
Така твоя тяжка могила, така темна.
Чому ти не приходиш?
Чому ти не розкажеш, що тобі треба?
Йой дитино, як тєжко без дітий бути!
Дитино, як тєжко родичам діти ховати.
За цего не сподівалась, за цего не думала.
Георгійку мій, дитино моя.
Боже мій, Боже, нащо-сте мені 
  забрали дитину?
Що си наробило? Що си стало?
Боже мій, Боже, як тєжко без дитини 
  забувати.
Дьодю мій, Дьодю, заговори до мене.
А ти порадник був, ти розумний був.
Хто до мене заговори? Хто до мене 
  заговори?
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Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Гливки Катерини Василівни, 1939 р.н. в с. Веренчанка 
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 10 червня 1984 р.

ІМФЕ, ф. 14–3, од. зб. 1171, арк. 60–63. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 
похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Дитино моя, синочку мій…»; записаний віршем. 
Після тексту подано пояснення записувача, що це живе виконання, оплакування передчасно по-
мерлого сина (роки життя 1958–1983) на цвинтарі в поминальні дні на Зелену неділю. Голосіння 
подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння».

1187. Голосіння за братовою (живе виконання)

Георгійку мій, щиросте моя!
Вставай, Георгійку, подивиси,
Кілько твоїх товаришів ходє,
А тебе меже ними нема.
Дитино моя, чого-с так рано від нас пішов?
Дьодику, Дьодику, ти лиш си вженив
    та й уже нема тебе.

Та ти мені лише споминок налишав,
Дитино моя, слози мені лишив.
Я до смерти веселости не буду 
   вже мати.
Ти — моя радість був, ти — моє 
           богатство було. Дитиночко моя...

Іронько, відозвися,
Недавно так до мня заговориш.
Ни від кого так мені послухати мови.
Іронько моя рідна,
Іронько, моя сестричко,
І як ти любила балакати.
І як ти тепер, Іруньцю, не хочеш ні 
  до кого промовити.
Іронько, Іронько моя люба!
Йой сестричко моя, сестричко!
І серце рветься.
Чи ти, Іронько, не чуєш? Чи ти не видиш?
Іронько, Іронько моя рідна,
І чого ти не запитаєш, що вни дома роб’є?
Чи вни без тебе годні обійтиси?
Чи вони за тобою не плачуть?
Іронько, Іронько, бо я не годна,
Бо нема такої днинки, Іронько, вби 
  я на роботі не плакала.
Іронько, Іронько, ти їх четверо, 
   адіт, лишила,
А ти так усим годила.
Іронько, та я тут бігала до тебе,
Чи я що хотіла в тебе, чи не хтіла,
Я, Ірунцю, до тебе все ходила.
Іронько, Іронько, підоймиси.
Іронько!
Могилко, розтвориси!
Йой мамочки, підойміт ї!
Людочки, підойміт!

І мамочко, вона вам присниласи била.
Ой мамочко, вона paз присниласи,
Що вона вас просила, вби ви ї 
  забрали в чорну хату.
Ой мамочко, чого ви ї зразу не прогнали?
Ой мамочко, чого від нас вона 
  забрала/сь/?
Ой Маринко, Ma… проси, проси.
Йди, Маринко, д’ мамочці й, Назаре,
Ой Маринко, Маринко, попроси мамку.
Йди, Маринко, проси мамочку.
Ой Мариночко! Ой Мариночко,
Бо я не маю сили,
Бо я не маю сили.
Бо я тя дуже просю.
Твоя дівчинка дуже плаче.
Яка могила темна.
Твоє тіло дуже добре.
Твоє тіло дуже могилі добре. 
Іронько, Іронько, ти си не набула:
Пішла відци з совхозу і тогди 
  вже була заслабла.
Бо я тобі, Іронько, всьо помагала.
Бо я тобі, Іронько, бурачок цілий 
  день просапала.
Йой Маринко, Маринко, чого ти 
  мамку не попросиш?
Ій-ї братчику, братчику,
І попроси ї, попроси свою газ(диню)…
(далі голосильниця втратила свідомість)

www.etnolog.org.ua

IM
FE



732

Зап. Дем’ян Григорій Васильович від Красій Гізели Антонівни, 1933 р.н., в с. Веренчанка 
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 10 червня 1984 р.

ІМФЕ, ф. 14-3, од. зб. 1171, арк. 64–65. Міститься в одиниці зберігання «Голосіння та 
похоронні пісні 1982–1984 рр.». Текст має назву «Іронько, відозвися… (плач-голосіння сестри за 
дружиною свого брата)»; записаний віршем. Після тексту подано пояснення записувача, що це 
живе виконання, оплакування недавно померлої братової на цвинтарі в поминальні дні на Зелену 
неділю. Голосіння подане в рубриці «Післяпохоронні голосіння». У тексті наявний нетиповий мо-
тив — звертання до могили з проханням розкритися. Цей мотив зафіксовно також на Полтавщині 
від Якуби Г. П.: «Земля щира, розступися, / А ти ж, моя мамочко, й обізвися».

Записи Оксани Кузьменко на Буковині, 2001 р.

1188. Голосіння за матір’ю
Мамунечко, моя ріднесенька, 
Встаньте, мамунько, та заговоріт до мене,
Бо дуже я лишилася чужиною.
Мамочко моя, зазулько моя, 
  рідненька моя,
Ручки мої мене кохали,
Ручки мої мене шанували,
Ручки мої коски мої чесали,
Шанували мене від вогню і від водички.
Мамуся моя, де я буду вас глядіти?
Мамуся моя, де ваші ножки ходили,
Поробіт мені слідочки, щоб я їх [сховала]
Мамочко моя, ріднесенька моя,
Подумайте за мене, не лишіт мене,
Бо дуже я чужиною лишаюса.

Та дуже мені, мамунечко, жалко за вами.
Мамочко моя, слава моя, дорогі мої, 
   заступа моя,
Куди пішла, — надію мала на вас,
Куди пішла, — усе заступу мала від вас,
Мамуню моя, зазулечко моя,
Вже сонечка не побачити, вже вітра 
   до вас не повіє.
Мамуся моя, ріднесенька, добресенька, 
Моя заступа, моя щира дуже була.
Мамочко, мамочко, зазулько моя, 
Де я вас буду питати?
Мамунечко, де я вас буду глядіти?
Відки я вас буду виглядати, 
  мамунечко моя?

Зап. Кузьменко О. від Гуйчук Анастасії Іванівни, 1935 р. н., 5 кл., колгоспниця, у с. Сербичани 
Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 11 липня 2001 р.

Архів Інституту народознавства НАН України ф. 1, оп. 2, од. зб. 493, арк. 57. Перед текстом 
подано такий коментар інформатора: «У нашому селі каждий за своїми родичами голосить. Я знаю, 
який мені жаль підійшов за моїми родичами, так я голосила, да… Вже голосити? О Боже, мені аж 
страшно…». Зберігається разом із трьома голосіннями та іншими фольклорними жанрами під на-
звою «Голосіння за мамою».

1189. Голосіння за батьком
Татуню мой, добрі мої, щирі мої,
Роблені дуже, наробилиса ви.
Нас шість було, ви всіх нас годували 
   з сих рученят.
Таточку мої, добрі мої, щирі мої,
Заговоріт до мене, бо я хочу від вас 
   слова почути.
Як ви ласкали нас, як ми були малі,

Бо нас було багато — шість, треба 
  було чимос годувати.
Ці ручки всьо робили, нас доглядали.
Таточку, встаньте, заговоріт, 
   хоч до їдної,
Бо нас шість кругом вас стоїмо,
І ви до їдної не хочете заговорити.
Татунічку, подивітси на нас,
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Зап. Кузьменко О. від Ковальчук Анастасії Пилипівни, 1931 р. н., 4 кл., колгоспниця, у с. Серби-
чани Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 11 липня 2001 р.

Архів Інституту народознавства НАН України ф. 1, оп. 2, од.зб. 493, арк. 65. Зберігається 
разом із трьома голосіннями та іншими фольклорними жанрами під назвою «Голосіння за татом».

1190. Голосіння за онуком

На кого це хазяйство, таточку, 
 ви лишаєте, кому ви доручаєте?
Мамка коло вас стоят, таточку,
Встаньте, таточку, скажіт їм 
 послідне словечко,
Бо ви ніколи, татунючку, не були 
 такі, як тепер.
Чо ж ви до нас не заговорите,
Стілько ми стоїмо коло вас?
Хоч до їдного зятя, татуню, заговоріт,
Хоч до котрого-небуть,
Ви ж ніколи їх не обідили.
А ви казали: «Хлопці, робім, бо треба».
Вольо, а ну йди суди, може, татко 
 до тебе заговоря,
А ну йди ближче, хоч словочко вони, 
 може, тобі скажут, таточко.
Татуню мої, татуню мої, добрі мої, 
 роблені мої,
Ви всьо казали: «Треба робити, 
 то будете мати, діти».

А ми ж всі трудилися  в колхозі,
Нікуди ви нас не віддали, лиш 
 їдну Віруньку вивчили.
І то вам дуже трудно, татуню, було 
 цю йдну вчити,
Бо це всьо було з бідних рук.
А що тепер ми будем робити, 
До кого ми будемо йти?
Ці стежки наші позаростают, таточку,
Ми вже суда не будем ходити, 
 чо ми будем ту шукати.
А мамку на кого ви лишаєте, 
  кому дуручаєте?
Бо ми кажда маєм хазяйство,
А коли ми до них будем довідуватися,
І кому вони таке слово скажут, 
  татуню, як вам,
Бо ви були старенькі і всьо ви 
  радилиса обоє.

Павлику, Павлику, дитино наша,
Горобчику наш гідний, 
  правдочко наша,
Уставай, дитинко, уставай,
Та розвесели нас, розвесели,
Бо ти дуже нас засмутив,
Ми си цего не сподівали,
А ми на це горе таке не чекали,
Уставай, дитинко, уставай,
Розкажи, розкажи мені свою біль,
Розкажи своє горе,
Чого ти це так зробив?
Уставай, Павличку наш, уставай,

Розвесели нам цю хатку,
Розвесели, бо ти нас навіки засмутив,
Навіки вже.
Ми ніколи вже веселі не будем.
Відколи це сі стало, в нас здоров’я 
  вже нема,
Ми вже пропали навіки,
Нема нашої правди, 
Нема нашої любови,
Нема нашої надії.
Ой нема, нема нашого онучка, нема,
Нема нашої дитини, нема,
Нема дитинки, нема.

Зап. Кузьменко О. від Попадюк Стефанії Тимофіївни, 1919 р. н., 7 кл., колгоспниця, медсестра, 
у с. Драчинці Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 12 липня 2001 р.

Архів Інституту народознавства НАН України ф. 1, оп. 2, од.зб. 493, арк. 69. Зберігається 
разом із трьома голосіннями та іншими фольклорними жанрами під назвою «Голосіння за онуком».
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1191. Голосіння за батьком
Татку мій, татку,
Встань, татку, порадь мене,
Що я маю робити.
На кого ти мене таку молоденьку
    сирітку лишив?
А тобі тут не лежати,
А тобі тут не бути,
Будь милостивий, мій татку,
Виратуй від…
Таточку мій, таточку,
Встань, мій татку, встань,
Та нароби мені слідочків коло хати,
А я буду ходити та ці слідочки 
   буду збирати,
Та їх буду в білий папірчик завивати,
Та їх буду коло душі носити.

Нароби слідочків, би я їх споминала,
А я буду ходити та й буду приклякати,
Та й ці слідочки буду цілувати,
Та й вас буду згадувати, мій татку,
Шосекунди, шомінуточки.
Устаньте, мій татку, устаньте,
Бо я вже сирітка навіки си лишила,
Будьте милостиві мені,
Подумайте, шо я вас просю,
Ви такі не були, шоб ви до мене 
   не говорили,
Шоб ви мене не любили,
Чого ви тепер до мене не говорите,
Чого ви тепер до мене не признайтеси,
Чому  ви на мене тепер не подивитеса,
Як я вас щиро просю-ю...

Зап. Кузьменко О. від Попадюк Стефанії Тимофіївни, 1919 р. н., 7 кл., колгоспниця, медсестра, 
у с. Драчинці Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 12 липня 2001 р.

Архів Інституту народознавства НАН України ф. 1, оп. 2, од.зб. 493, арк. 70. Зберігається 
разом із трьома голосіннями та іншими фольклорними жанрами під назвою «Голосіння за татом».

Записи студентів на Поділлі, 2009 р.

1192. Голосіння за сином
 Ой сину ж мій, сину, моя ти дитино!
 Ти ж на цьому світі ше не пожив, а вже на той пішов.
 Ти ж мати, батька тут кидаєш, а там нікого не маєш.
 Шо ж ми без тебе робити будем?
 Ми ж такого сина більше не найдем.
 Ти в нас був золотий, і роботящий, і ше ж який путящий.
 Сину, ти ж мені невістку в хату не привів, шоб мені за дочку була.
 Ой сину, сину, я тебе не вберегла.
Зап. Андріюк Наталія Володимирівна від Олійник Антоніни Степанівни, 1935 р.н., у с. Сьомаки 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 13 липня 2009 р.
Кам’янець-Подільська лабораторія, 2009, арк. 179. Подано в рядок під назвою «Похоронне 

голосіння».

1193. Голосіння за сином
Ой сину мій, сину мій рідний!
Куди ж ти зібрався так рано?
На кого ж ти мене покидаєш, голубе?
Чому ж ти мене не взяв з собою?

Як же я тепер жити буду,
До кого тепер заговорю, з ким 
   пораджуся?
Сину мій, соколе мій!
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Зап. Боднарчук Юлія Юріївна від Романюк Марії Семенівни, 1944 р.н., у с. Чечельник Старо-
синявського р-ну Хмельницької обл. 13 липня 2009 р.

Кам’янець-Подільська лабораторія, 2009, арк. 180. Подано в рядок під назвою «Похоронне 
голосіння матері за сином». У тексті, очевидно, записувач здійснив редакторську правку.

1194. Голосіння за донькою

Хто мені води подасть,
Хто мене ховати буде, нещасну, 
   стареньку…
Нащо ж я тебе ховаю?!
Та лучче б я сама вмерла!
Ой сину мій, втіхо моя!
Чи бачиш ти, як я плачу над тобою?
Чом не подивишся на товаришів своїх,
  що поприходили до тебе?

Чому не всміхнешся до них та слова 
   не промовиш?
А я ж мріяла, сину мій любий, 
 одружити тебе, 
Діточок твоїх забавляти…
Де ж твоя молода тепер, голубе мій!
Чому я її не бачу?
Де діточки твої маленькі?
Ой сину ж мій, сину!..

Дочечко моя, ти була в мене одна,
А тепер мене лишаєш.

Ти така молоденька, тобі ше жити і жити.
Я ніколи тебе не забуду.

Зап. Козак Олена Ігорівна від Кульчицької Наталії Антонівни, 1926 р.н., учительки української 
мови, у смт Дунаївці Данаєвецького р-ну Хмельницької обл. 20 липня 2009 р.

Кам’янець-Подільська лабораторія, 2009, арк. 183. Подано в рядок під назвою «Похорон-
не голосіння». Для тексту характерний схематизм, нерозробленість мотивів, що притаманне для 
голосінь на замовлення.

1195. Голосіння за чоловіком
Ой лихо яке! Коханий мій, чоловіче мій,
Куди ж ти збираєшся, куди виряджаєшся,
Якої ти темної хати захотів?
А мене ж то на кого лишаєш, голубе!
З ким же я буду радитись тепер, 
 з ким діток доглядати?
Ой встань, встань, рідненький,
Як же я житиму на світі без тебе, 
 що робити буду,

Коли ж мені тебе виглядать,
Коли мені столи застилать,
Звідкіль будеш вертатись до мене?
Будуть мене люди жалувати, 
  та й ти пожалій!
Я не буду жити, буду горювати:
До світ сонця вставати і пізно лягати.
І тебе, мій голубе сизокрилий, буду 
  виглядати.

Зап. Боднарчук Юлія Юріївна від Романюк Марії Семенівни, 1944 р.н., учительки початкової 
школи, у с. Чечельник Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 26 липня 2009 р.

Кам’янець-Подільська лабораторія, 2009, арк. 189. Подано в рядок під назвою «Похоронне 
голосіння. Вдови за чоловіком». 

1196. Голосіння за донькою
Моя донечко, моя княгинечко!
Та якого ж ти собі князя одібрала,
Такого тайного, що й мені не об’явила?
Стрічайте, мої родителі, мою донечку,

І прибирайте їй містечко біля себе,
І доглядайте, як я доглядала.
Де ж ті вітри набралися,
Що на вишеньці листочки позривали.
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Зап. Малиняк Марія Романівна від Гринько Ірини Іванівни, 1930 р.н., у с. Озеряни Борщівського 
р-ну Тернопільської обл. 18 липня 2009 р.

Кам’янець-Подільська лабораторія, 2009, арк. 185. Подано віршем під назвою «Похоронне 
голосіння. По дочці». 

1197. Голосіння за донькою
 Дочко моя, господине моя,
 Швачко моя, пораднице моя, прядко моя!
 Якої ти собі хати забажала смутної та невеселої!
 Чи тобі ж тут не було де бути?
 Де я твою роботоньку знайду, все буду тебе споминати.
 Як буде зозуленька кувати, то я буду її питати:
 «Чи не бачила донечки?»
 Людські діти будуть віддаватись,
 А моє серденько буде на шматки краятись.
 Як прийдуть святки, то людські діти будуть гуляти та вбиратися,
 А я буду слізьми обмиватися.
Зап. Протичко Надія Іванівна від Рибак Любові Володимирівни, 1930 р.н., у с. Жемелинці 

Білогірського р-ну Хмельницької обл. 17 липня 2009 р.
Кам’янець-Подільська лабораторія, 2009, арк. 187. Подано в рядок під назвою «Похоронне 

голосіння. Мати за дочкою». 

Записи Ірини Коваль-Фучило на Косівщині, 2012 р.
1198. Голосіння за матір’ю
 — Вона [сестра] за матір’ю голосила?
 — Так:
  Ой, та чо ти нас покинула…
 Та таке, таке. Я, наприклад, так не вмію.
 — А де вона живе, ця сестра?
 — Вона в Верховині. А тут уже за цими ніхто не прика’зував. /…/ То є люди такі, 

шо вони можуть. Я, наприклад, не можу. В нас раніше то рахувалося, шоб розжаліти всю 
громаду. Я за мамов плакала, але я не вмію так на людях приказувати.

Зап. І. Коваль-Фучило від Рибчук Любові Іванівни, 1965 р.н., у с. Яворів Косівського р-ну Івано-
Франківської обл. 18 червня 2012 р.

1199. Голосіння за сестрою
 — А голосять у вас?
 — Та приказуют, ляментуют, ґвавту’ют, а як же!
 — А ви за кимось плакали?
 — Я дуже плакала. В мене сестра вмерла в 45 років. В неї був цукровий діабет 20 

кроків [років]. Я дуже ґвалтувала:
  Сестричко моя дорога!
  Тай розходимеся!
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 — А ще як ви казали?
 — Та:
  Чо ти померла,
  Чо ти діточок лишила.
Зап. І. Коваль-Фучило від Столащук Василини Юріївни, 1953 р.н., у с. Яворів Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 18 червня 2012 р.
Під час запису голосінь інформатор розповіла, що після похорону склала пісню на смерть 

сестри:
 Та так і склала спі’ванку, пісню.
  Надворі прекрасна весна зеленіє, стою на могилі одна,
  Чому залишила мене сиротою, сестричко моя дорога?
Приспів:
 Устань, моя сестро, устань подивися,
 Як рідні без тебе сумні,
 А внуки ніколи тебе не побачать
 Живою на рідній землі.
  Рідні діти мої дорогі, дуже любила я вас,
  Внуки би бавила вам, та не судилось мені.
   Така доля у мене сумна, а я така молода,
   У сирій могилі лежу, рідна родино моя.
  Сестричко моя дорога, яка стежка до тебе сумна,
  І діти, і внуки ідут, червоні троянди несуть.
Ну я собі сама цю пісню склала. Можна співати. Це вже я склала пізніше, а на похорон я 

склала прощальний лист. Це ксьондз читав: «Дорога сестро! Всі з нетерпінням чекаєм весни. 
Чекала і ти, сестро, того весняного сонечка, чекала веселого співу пташок, чекала Хресто-
вого воскресіння. Але життя обірвалось. Росло п’ятеро дітей, ти була в сім’ї найменшою». 
То треба читати. То дуже делікатно, люди плакали.

1200. Голосіння за матір’ю
 — Дуже за мамов плакала — так шо світ був чорний!
  Мамочко!
  Чо ви нас лишили,
  Та ви так хотіли жити (дуже хотіла жити)!
  Чо ви, мамочко, нас лишили?
  Тай до кого я прийду тіпер! /…/
 — А кажуть: яка в тебе хата, а ти йдеш в таку темну?
 — Кажут:
  Лишаєш свою рідну хатку та йдеш.
  Куда ти йдеш,
  Ти більше до нас не прийдеш. /…/
 Я дуже плакала:
  Мамочко, чо ви нас лишили,
  Тай до кого я прийду,
  Тай чого ви такі молоденькі вмерли!
Тай так приповідала. Є — дуже в нас ґвавтуют, а вже тепер мало. Вже плачут. Як хто 

витримує. Тепер у нас боронє молоді, шоб так плакали. То з жєлю так, воно легше так. /…/

www.etnolog.org.ua

IM
FE



738

А як принесли маму до церкви, я заприповідала, бо мама страшно любила церкву:
  Мамочко, вас принесли до церкви,
  Встаньте, устаньте тай вертайтеся д’ хаті.
  Ви в церкву прийшли,
  Ви гибли за церквов.
  Мамочко, вас принесли.
  Ви плакали цілий чєс, шо вже не підете,
  Вас принесли.
  Устаньте та йдіт встаньте тут у церкві.
— А ще кажуть, що дуже плачуть, коли виносять з хати.
— Забирают з хати тіло, ті домашні всі запирают двері, і те, шо лижєв, лужко, 

тручєют усьо на землю, гет! Аби більше не вмирали. /…/
— А казали, що вночі не можна кричати?
— Увечері зийдутси люди, тай як трембіта заграє — всі ґвавтуют:
  Нашо мені цього було,
  Нашо тиї музики такої сумної.
Плачут цілі ночі. А найгірше на грушці плачут, бо як трембітов прийдут згра-

ют, тай таке сумне, тай всі плачут! Як трембіта мамі заграла, та як мені посунулося 
серце, то ше сьогодні воно болит. Жєль великий, ше гірше плачеш!

Зап. І. Коваль-Фучило від Столащук Василини Юріївни, 1953 р.н., у с. Яворів Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл. 18 червня 2012 р.

Під час запису голосінь інформатор розповіла, що після похорону склала пісню на смерть 
матері:

Та й так я мамі пісню склала тоже:
 Рідна мамо, ви були красиві, гарні,
 Так хотілося жити ще вам.
 Ви бачили зорі на небі востаннє,
 Мамо, ви були найщасливіші за всіх.
Рідна мамо, вас зорі забрали далеко,
І літо, і осінь надворі,
А ви не приходите знову,
Рідна мамо моя, рідна мамо.
 У шелесті листя осіннім 
 Ми чуємо ваші слова,
 Як треба ще ласки вашої, мамо,
 А ви не вертаєте до нас,
 Рідна мамо моя, рідна мамо.
І хатка стала сумною, і діточок всіх засмутили,
І дітки, і рідні, й сусіди
Ждуть, що знову ви прийдете, мамо,
Рідна мамо моя, рідна мамо.
 Журавлі полетіли високо в небо,
 Може, бачили маму і зорі,
 Що забрали вас назавжди, мамо,
 Рідна мамо моя, рідна мамо.
(Пісня складена через три роки після смерті 
матері)
– А десь ви її співаєте, може, на цвинтарі?

– Ніде, людям розказую. /…/
 Рідна мамо, радість не прийде 
  ніколи до нашого дому,
 Нас ніхто не зустріне, 
  так, як ви зустрічали,
 Ваші очі прощально 
  дивились на мене,
 А губи востаннє шептали:
 «Не забудьте мене, мої діти» — 
 «Ми вас не забудемо, мамо, ніколи».
 Вашу ласку й тепло всю 
  ви нам дарували,
 На могилу будем приходити завжди,
 Квіти найкращі приности 
  будемо, мамо.
 Хто мамочку має на світі,
 Той горя не знав і не плакав,
 Любіть, бережіть своїх мамочок, діти,
 Без них так важко жити на світі.
 Рідна мамо моя, рідна мамо.
 «Я не прийду до вас, мої рідні,
 Живіть в мирі і злагоді, діти,
 Я лиш буду у снах приходити,
 Рідні діти мої, рідні діти».
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1201. Голосіння за батьком
— І за дє’диком приказувала:

Дєдику, чо ви нас лишили,
Ви хотіли жити, чьо ви нас лишили?
Та до кого я прийду там?
Лишили хату свою тай нас, діточок.

І чо ви вмерли?
Тай дєдику наш дорогий,
Та й шо ми без вас будемо робити?

— А кажуть: дивися, люди прийшли?
— Кажут:

Прийшли всі ваші люди, сусіди,
Встаньте, дєдику,
Тай не йдіт вже на той світ,

Бо не прийдете вже більше.
Устаньте, хай ми вас не кладемо 
  в таку сиру глину.

Зап. І. Коваль-Фучило від Столащук Василини Юріївни, 1953 р.н., у с. Яворів Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл. 18 червня 2012 р.

1202. Сороміцьке голосіння за чоловіком
— На Гуцульщині були:
 Ой жура моя, жура,
 Лишилася дзюра,

 Ти казав, шо залатаєш,
 Ти таку роздерту лишаєш.
В стрісі дірка була.

Зап. І. Коваль-Фучило від Петричука Богдана Васильовича, 1989 р.н., народився і проживає в 
с. Бабин Косівського р-ну, запис у м. Косів Івано-Франківської обл. 18 червня 2012 р.

У цьому ж регіоні мені вдалося зафіксувати сороміцьку коломийку, в текст якої інкорпо-
роване голосіння.

 Пливе потка по ріці, лиш видко волосі,
 А хлопчики, як уздріли, тай гірко голосіт:
 «Ой потонько-лебідонько, нашо-с сі втопила,
 Як би нам в скрутну годину тєжко знадобила».

Зап. І. Коваль-Фучило від невідомого чоловіка, приблизно 40 років, у м. Коломия Івано-
Франківської обл. 25 червня 2012 р.

1203. Пародійне голосіння за чоловіком
— А не розказувала баба, що одна жінка кликала другу, щоб за чоловіком голосила?
— Ну є там таке:
  А за миску бобу — провадила до гробу,
  А за миску круп — не знаю, як тебе звуть.
А якісь баби: «Гаврило!»
  Гаврилко, Гаврилко, на кого ти нас лишаєш?
— А казали, що були жінки, яких наймали?
— Казали, шо одна випила і не хотіла голосити. Вони кажут: «Ми ж тобі запла-

тили!» — «Ну й шо? То твоя мама — ти собі плач».
— А справді були такі жінки, що їх кликали?
— Ну, ну.
— А коли ще можна було чути голосіння?
— Я чув буквально недавно, півтори роки — померла жінка, 50 років. Її мама мала 

90, то приповідала. /…/ По похоронках бідні ходят, там запростибіг роздают.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Петричука Богдана Васильовича, 1989 р.н., народився і проживає в 
с. Бабин Косівського р-ну, запис у м. Косів Івано-Франківської обл. 18 червня 2012 р.

1204. Голосіння за матір’ю
— А голосять у вас?
— Голосє. Вдень, вечір, коли сидит собі коло мами чи коло чоловіка:
  Мамочко моя дорогенька,
  Де вас маю шукати,
  Коли вас маю надіятиси,
  Відки ви до мене прийдете, мамко моя дорога!
  Вже вас більше не буду видіти,
  Відки вас визирати?
— А не казали: чи з гори, чи з долини?
— Нє.
— А не казали: коли ти до нас прийдеш, чи на Миколи, чи на Різдво?
— Ні, ні.
  Як ми маєм без вас, мамусеньку, сідати до світої вечері,
  Хто мені підскаже, хто мене пожалує,
  Хто мені підскаже, хто мене приголубит, 
  Мамочко моя, рідна, дорога.
  І так плачут, хто як собі вміє.
— А як хтось підходить, кажуть: дивися?..
— Та:
  Дивися, скільки до вас людей багато прийшло,
  Ви ніколи з ніким не сварилиси,
  Ви так любили, шоби до вас…
  Чо ви ні до кого не говорите?
  Заговоріт ше хоть один разок, мамочко!
  Поговоріт з нами,
  Подивітси ше на нас.
— А кажуть: в тебе така хата, а йдеш в таку темну?
— Казала:

Дивітси, яку ви хатку,
Як ви си наробили,
Як ви всьо поробили,
А ви тепер йдете в таку маленьку,
Як в вас там буде?
Хто вам водички подасть,
Хто їсти принесе?
Мамочко моя рідна!

Йой, прийдіт, приснітси мені,
Шоб я вас хоть у сні виділа.
Коли ви до мене прийдете,
Підкажіт, скажіт, як я маю далі робити?
Як я маю виховувати діточок?
Внучок ви так любили,
Хто їх приголубит, мамочко рідна, 
   дорога!

І так далі.
— А кажуть, що є такі моменти, що тоді найбільше плачуть?
— Тоді, коли виносіт з хати. Тоді кождий кричит, шо собі може:
  Не беріт ше мою мамку,
  Нехай мамка ше хоть трохи з нами побуде,
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  Мамко, не йдіт від нас,
  Коли прийдете,
  Відки вас візирати,
  З якого віконечка,
  Яков доріжков ви до нас прийдете?
І так кождий собі плаче по-свому.
Зап. І. Коваль-Фучило від Сидорак Наталії Юріївни, 1949 р.н., у с. Прокурава Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 19 червня 2012 р.

1205. Голосіння за чоловіком
  Чоловіче мій дорогий,
  Хто мені поможе,
  Як я буду тепер сама без тебе,
  Як я маю діточки виховувати,
  Як я маю внучки?
  Шо я їм скажу, як вони запитают, де їх дідусь?
І так далі, так плачут своїми словами. Хто як собі вміє.
Зап. І. Коваль-Фучило від Сидорак Наталії Юріївни, 1949 р.н., у с. Прокурава Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 19 червня 2012 р.

1206. Сороміцьке голосіння за чоловіком
— А розказували, шо наймали жінок плакати?
— Було колись, шо наймали. Була така жінка, шо вона вміла голости.
— А може, казали, що десь в неї не дуже виходило?
— Розказували всєкі. Такий плач, шо до сміху доходило. Наймили, а жінка розказує, 

шо він ше хотів їєц. «Я йому зварила їєц, а я поставила, тай на полици стоїт». А ця 
голосит:

  Чо ти мене лишив,
  Єйці на полици, ти на лавици.
Зап. І. Коваль-Фучило від Сидорак Наталії Юріївни, 1949 р.н., у с. Прокурава Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 19 червня 2012 р.

1207. Сороміцьке голосіння за чоловіком
  Василько, мій Василько!
  Та ти вмер, на кого ти мене лишив,
  Бідо моя, журо моя,
  Лишиласи діро моя.
  А ти казав, шо зашиєш,
  А ти вмер тай лишєєш.
Там був пірваний чи сердак, чи кептар. А жінка з того розпачу…
Зап. І. Коваль-Фучило від Сидорак Наталії Юріївни, 1949 р.н., у с. Прокурава Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 19 червня 2012 р.
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1208. Голосіння за жінкою
В нас недавно жінка вмерла, а чоловік каже:
  Хоть би-с ше була дров наносила,
  Шо я тепер буду робити?
— То правда, чи так сміялися?
— Та таки так казав. Жінка вмерла, а тут зима, студінь, хоть би ше була на-

носила дров.
Зап. І. Коваль-Фучило від Сидорак Наталії Юріївни, 1949 р.н., у с. Прокурава Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 19 червня 2012 р.
Інформатор подає цей текст як зразок невдалого голосіння, яке може розсмішити присутніх.

1209. Голосіння за донькою
— А за ким найбільше плакали?
— Діти за мамов дуже плакали. І люди тогди дуже плакали. А як молода жінка 

вмре, то мама плакала:
Най би я ту замість тебе була лягала,
Чо це ти ту лежиш?
Дитино, встань!
Ти такі дрібонькі діточки лишила,
Донечко моя рідненька!

На кого ти ті сирітки… 
 (приголубе тай плаче)
На кого вас мама лишила?
Господи, поможи тим діточкам,
Змилосердися над тими діточками.

Так плакали. А за старими вже так не плачут.
— А казали, що коли викричатися, то легше стає?
— Так, легше, тоді легше. Я переконалася. Бо як я си виплачу, викричу, виговорю, 

мені стає тоді легше. А як так стискаєся, то хоть трісни! /…/ Буває так тєжко, а лю-
дина не годна заголосити, не годна заплакати. Тогди найгірше.

Зап. І. Коваль-Фучило від Сидорак Наталії Юріївни, 1949 р.н., у с. Прокурава Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл. 19 червня 2012 р.

1210. Голосіння за матір’ю
— А голосять у вас?
— Є, але то вже тепер вийшло трошки з моди це голосіння. Колись файно так 

вміли голосити. В нас тепер уже це покинули.
— А було таке, що когось кликали?
— Я не знаю, ні. В нас сама родина — як шось може сказати в той час.
— А ви за кимось голосили?
— Ні, просто плакала, я не могла.
— А матір ховали, то нічого не казали?
— Ну, казала, би мені мати простила і би тато простив:
  Дорогенька моя мамочка,
  Лишєюси я сиротою,
  Простіт мені всі мої провини.
Більше нічо не казала.
— А то було в хаті чи на цвинтарі?
— В хаті.
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Зап. І. Коваль-Фучило від Стефурак Ганни Павлівни, 1939 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.

1211. Голосіння за чоловіком
— Є таке, шо жінка зачєла голосити, а він мастив хати, каже:
  Мастіннику мій,
  Робітнику мій, 
Каже: 
  Курва (бо він мав молодици), бугаю мій,
  Як мені за тобов банно!
То такі були приколи, але чи це правда…
Зап. І. Коваль-Фучило від Стефурак Ганни Павлівни, 1939 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.

1212. Сороміцьке голосіння за чоловіком
— А часом ще за яйця розкзують?
— Та кажут:
  Ти любив яйця їсти і пити,
  Як ти тими своїми єйцима сі розпорідив?
Воно, сара’ка [бідна] голосит, сама не знає шо казати.
— А не казали, що чоловік умер, а жінка не хотіла голосити і кликала іншу?
— Давно бувало, шо наймалиси. Ше мама мені казала моя. «Я піду тобі голосити», 

то вже тоди давали подаваник, бо то були голодні роки, було всяке. То казали, шо най-
малиси. Шо вона приходила і так голосила. /…/ Казав мій чоловік: «То вона не голосит, 
а лиш співає коло него. Вона тут голосе, а обернеться і шось інше каже. То не голосіння, 
то просто та людина, шо жалко ї, то вона не годна слово сказати».

— Ну, то так, що одна не може голосити, тому кликала інших.
— То так було в передніх часах, а тепер вже в послідній час — ні.
Зап. І. Коваль-Фучило від Стефурак Ганни Павлівни, 1939 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.
Інформатор подає сороміцьке голосіння, вірячи, що хтось і справді так голосив. Про це 

свідчить коментар, що в розпачі голосильниця й сама не розуміє, що говорить.

1213. Голосіння за братом
— А в нас була ту старша жіночка, шо голосила. Прийдут там на похорон, а вона 

голосит, Анна на березі:
Братчику мій дорогенький, як 
   ти бідував,
Як ти сильно гірко прожив,
Як ти діточки свої віховував.

Як мині за тобою банно, 
 жи ти їх лишєєш сиротами,
А тобі тепер музика заграла,
Най гуляют, скоро хотє,
А нам — горе, а нам плач.

— А кажуть: коли ти прийдеш?
— Кажут:
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  Звідки тебе визирати,
  Чи ти вже прийдеш, чи не прийдеш.
  Ми знаємо, шо ми до вас прийдемо, а ви до нас не прийдете.
— Музика заграла, а вони кажут:
  Припровадили тобі музику, би тобі грала музика.
Зап. І. Коваль-Фучило від Юрійчук Параски Якимівни, 1929 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.
Фрагмент тексту про музику на похороні інформатор подає як зразок невдалого голосіння.

1214. Голосіння за чоловіком
— А ви за своїм чоловіком голосили?
— Я не могла плакати, мене так стисло’, шо лиш… і говорити не могла.
— А кажуть у вас, що треба голосити, тоді легше стає?
— Де хто годен ви’плакатиси, ві’кричати. А хто не годен, то навіть тиждень по 

тому, то тисне так. /…/
  Чо ти мене лишєєш,
  Шо я буду робити,
  Чо то я ни вмерла.
— А було таке, що сміялися, що хтось сказав щось не до ладу?
— На похорони — нє, хіба вже на обіді.
Зап. І. Коваль-Фучило від Юрійчук Параски Якимівни, 1929 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.

1215. Голосіння за подругою
— То були дві баби, вони пастушили разом. Їдна померла, а друга:

 
Транскрипція Людмили Єфремової.

  Варварко моя, Варварко,
  З кєм я буду коровкє типер пасти, з кєм?
  Як тибе вже нима.
  Чо ти мене лишєла?..
— А не було такого, що голосила і не знала, як звати?
— Нє, не знаю.
Зап. І. Коваль-Фучило від Юрійчук Параски Якимівни, 1929 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.
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Гуцульсько-подільська голосильна традиція

1216. Голосіння за подругою
— В нас ту померла одна була жінка, а друга, подружка, прийшла:
  Галюську, Галюську!
  До кого я вже буду приходити,
  А ти казала, шо як ти вмреш, шоби я голосила за тобов.
  А тепер я прийшла, а ти не говориш до мене, лиш спиш.
Сміютси. Ця Галюси не дуже давно вмерла, Федьова. /…/
— Парасці здаєси, шо то недавно, вона не думає, шо ї стільки років [репліка 

присутньої на записі молодої сусідки].
— Е, я вже знаю, шо мені тілько, вже далі прийдеси збирати, лиш чекаю, коли си 

прийде.
Зап. І. Коваль-Фучило від Юрійчук Параски Якимівни, 1929 р.н., у с. Хімчин Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.

1217. Голосіння за матір’ю
— А голосять в вас?
— Є, є. Голосят, кому жєль за родинов. 
— Ви за ким плакали?
— За мамов.
— А як казали?
— Лиш:
  Мамочко!
— А не казали «куди ти йдеш, нащо лишаєш»?
— Вже як лишила, то вже знає, куди йде.
Зап. І. Коваль-Фучило від Лозовчук Марії Василівни, 1932 р.н., у с. Баня Березів  Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 20 червня 2012 р.
Про голосильну традицію інформатор розказала випадок, що Гаврилиха — жінка з їхнього 

села — записала на магнітофон голосіння за собою і просила, щоб його ввімкнули на її похороні. 
– Гаврилиха, а вона фест уміла співати, тай каже… Вона не мала доньок, мала сини, тай каже: 

«Я знаю, за мнов не будут плакати сини, а невістки — бо це чуже. А я, — каже, — кладу собі радійо тай 
буду голосити сама за собов, розумієте? Як я вмру, то най включіт мені тото радійо».

– І так зробили?
– Я не знаю.
– Звідки вона була?
– З нашого села.
– А в якому році вона померла?
– Коло двохтисячного.
Аналогічні випадки відомі в карельській традиційній культурі (див.: Степанова А. С. Ка-

рельские плачи: Специфика жанра. — Петрозаводск, 2003. — С. 21).

1218. Голосіння за чоловіком
 — А голосять у вас?
 — Прика’зуют, приказуют.
 — А ви за кимось приказували?
 — Нє.
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 — А чули?
 — Та приказуют, тако:
  Йой Боже, Боже!
  Уже не прийдеш з того світу,
  Та вже не прийдеш на своє подвіря.
 — А за чоловіком як ви чули?
 — Та голосят:
  Ти мене лишив саму,
  Та йдеш від мене гет.
 Тако.
 — А кажуть «дивися, скільки людей»?
 — Так:
  Не дивишся, скілько людей,
  Не дивишся, не говориш,
  А ти любив говорити.
 — А не казали, що треба їх гостити?
 — Нє, в нас не гостят.
 — А не казали «коли тебе чекати»?
 — Нє.
 — А казали, що «лишаєш свою хату, йдеш в таку темну»?
 — Так кажут:
  Ти таку файну лишєєш хату,
  А йдеш у таку маленьку.
 Та то як хто хоче.
 — А не було такого, що хтось голосив і сміялися?
 — Я це не пам’ятаю.
 — Не розказували, що жінка не хотіла за чоловіком голосити, а кликали 

сусідку?
 — Нє.
 — А казали, що вночі не можна голосити?
 — Не можна, не можна. У нас вночи ніхто не голосе. Тако у днину. І ше як виносіт 

з хати — найгірше голосіт, і дорогов.
 — А як кажуть?
 — Та тако:
  Йой, вже йдеш,
  Лишєєш свої пороги,
  Вже більше не повернешси,
  Заростут твої стежечки.
 Хто як вміє. А тепер вже більше в нас лиш плачут. Вже тако не примов’єют. 

Вже лиш плачут. /…/
 — А на цвинтарі ще могли голосити?
 — Голосіт, як у яму спускают:
  Вже я сі тебе не придив’ю,
  Як я привикну без тебе?
 — А казали в вас, що хтось гарно голосив?
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Гуцульсько-подільська голосильна традиція

 — Як файно голоси, кажут: «Йой, як файно голосила!» Але в нас тепер більше 
не голосіт, вже лиш плачут. То вперед [раніше] ше голосили. 

Зап. І. Коваль-Фучило від Верб’юк Ганни Іванівни, 1940 р.н., у с. Лючки Косівського р-ну Івано-
Франківської обл. 23 червня 2012 р.

1219. Сороміцьке голосіння за чоловіком
— В нас тут жінка — вмер чоловік, тай голосила, а він фест сад засадив, тако 

напереді сад і ззаду. А то люди обертают інакше. Вона каже:
  Ой Боже, Боже,
  Янтоську, Янтоську,
  То-с ми садив — ззаду, спереду.
А то вже обертают!..
— А не казали за дзюру?
— Ні, це ні. /…/ А то ше треба вміти голосити, би якось файно.
Зап. І. Коваль-Фучило від Верб’юк Ганни Іванівни, 1940 р.н., у с. Лючки Косівського р-ну Івано-

Франківської обл. 23 червня 2012 р.
Інформатор подає зразок сороміцького голосіння, вірячи, що хтось і справді так голосив.
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Облікова таблиця записів голосінь

Наддніпрянська голосильна традиція

Місце запису Час запису Записувач Кількість 
текстів Примітки

м. Остер
Гадяцький пов. Полтавської губ.

сер. ХІХ ст. А. Метлинський 3 На замовлення

Полтавська губ. 1840-ві О. Терещенко 1 Пародійне
Черкащина 1861 – 1 Самозапис

Пирятинський пов.
Полтавська губ.

1863 Г. Ходоровський 1 Ноти

Катеринославська губ. 1862–1863 Г. Залюбовський 3 На замовлення
Черкащина,
Полтавщина

1870-ті
видання

П. Чубинського
3 На замовлення

Уманський пов. 1880-ті Х.Ящуржинський 4 На замовлення
Ніжинський пов.,

Маріупольський пов.
1883–1884

видання 
С. Брайловського

12 На замовлення

Харківщина,
Черкащина

1880-ті М. Васильєв 2 На замовлення

Лубенський пов. 1888–1895 В. Милорадович 94 На замовлення
Лубенський пов. 1890-ті В. Милорадович 4 Рекрутські
Охтирський пов.
Харківська губ.
Маріупол. пов.

Катеринославська губ.

1898
А. Малинка,

кореспонденти 
А. Малинки

33 На замовлення

Полтавська губ. 1880–1900 П. Мартинович 17
На замовлення

Повторні записи
Пародійне

Харківська губ. 1890-ті
Публікації

«Харьковского
сборніка»

14
На замовлення

Пародійне

південь
Київщини

1900-ті І. Нечуй-Левицький 1 Живе виконання

Білгородський пов.
Курської губ.

1904–1910 П. Тарасевський 8 На замовлення

Південь Київщини 1909 Д. Щербаківський 5 На замовлення
Роменський пов.
Полтавської губ.

1914 П. Гнідич 26
На замовлення
Оказіональні

м. Грунь (Охтирський р-н 
Сумської обл.)

1915 М. Зінченко 2 На замовлення

м. Олешки (нині Цюрупинський 
р-н Херсонської обл.

1915–1929 Д. Яворницький 5
На замовлення 

(моряками)
с. Керелівка (нині с. Шевчен-
кове Звенигородського р-ну 

Черкаської обл.)
1920-ті

Д. Маломуж
(Маламуж)

1
На замовлення

Ноти

Таврія, Полтавщина 1920-ті М. Гайдай 3
На замовлення

Рекрутське
Ноти

Уманщина 1921-1924 І. Снігур 1 На замовлення

Прилуцька округа 1923 О. Курило 4
На замовлення

Пародійне

м. Сміла 1925 П. Сікало 5
Живе виконання
На замовлення
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м. Сміла 1925 В. Денисенко 1 Живе виконання
Лубенський р-н 1926 О. Міхно 2 На замовлення

Пирятинський р-н 1927 В. Іванюк 1 На замовлення

Баргузинський край РФ 1927 О. Гуревич 1
На замовлення,
від переселенця

Оржицький р-н Полтавської обл. 1928 М. Слинько 2 На замовлення
Сумська обл. 1928 М. Коваль 2 На замовлення

Донецька обл. 1928
студенти

Сталінського
технікуму

16 На замовлення

Гадяцький пов. 1929 Ф. Попадич 2 На замовлення
Карлівський р-н Полтавської обл. 1929 А. Сапун 1 Живе виконання

Харківщина 1930-ті
Т. Онопа або 

В. Харків
3

На замовлення
Ноти

Полтавщина 1930-ті І. Гурин 10 На замовлення

Північна Полтавщина 1940 Т. Онопа 2
На замовлення

Пародійне
Козелецький р-н 
Полтавської обл. 

1945 М. Гайдай 2
На замовлення

Ноти

Миргородський р-н 1950-ті Т. Федоренко 6
На замовлення

Пародійне

Полтавщина, Черкащина 1950-ті І. Гурин та його учні 34
На замовлення

Живе виконання

Баришівський р-н Київської обл. 1950-1970-ті П. Гурин 7
На замовлення

Пародійне
Лохвицький р-н Полтавської обл. 1955 А. Сизько 4 На замовлення

Кам’янський р-н Черкаської обл. 1955 П. Барановський 2
На замовлення

Ноти

Південна Сумщина 1966–1974 В. Дубравін 23
На замовлення

Ноти
Пародійні

Запорізька обл. 1968
студенти

Запорізького ін-ту
4 На замовлення

Талалаївський р-н 
Чернігівської обл.

1970 Л. Жмака 5 На замовлення

Черкаська обл. 1970 В. Мицик 27
На замовлення

Живе виконання
Рекрутське

Миргородський р-н 1972 О. Отісько 17
Самозапис
пародійні

Харківська обл. 1979 О. Щетинський 3
На замовлення

Ноти
м. Гадяч Полтавської обл. 1986 Т. Шевчук 1 На замовлення

Лубенський р-н 
Полтавської обл.

2002 І. Коваль-Фучило 21 На замовлення

Апостолівський р-н 
Дніпропетровської обл.

2011 І. Коваль-Фучило 17 На замовлення

смт Високопілля Херсонської обл. 2011 І. Коваль-Фучило 3 На замовлення
Кременчуцький р-н 

Полтавської обл.
2012 М. Курінна 7 На замовлення

Світловодський р-н
Кіровоградської обл.

2012 І. Коваль-Фучило 7
На замовлення
Оказіональне

Кременчуцький р-н 
Полтавської обл.

2012 І.Коваль-Фучило 16

На замовлення
Оказіональне

Пародійні
Ноти
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Поліська голосильна традиція
Пінський пов. Мінської губ. 1870-ті Д. Булгаковський 1 На замовлення

Пінський пов. Мінської губ. 1870-ті
видання 

П. Чубинського
1 На замовлення

Волинська губ. 1880-ті С. Рокосовська 2 На замовлення
м. Мрин Ніжинський пов. 1898 С. Брайловський 2 На замовлення

Новгород-Сіверський пов. 1907 В. Данилов 11
На замовлення

Пародійне
Борзнянський пов., Чернігівщина 1908–1909 Ф. Коломийченко 14 На замовлення

Овруцький пов., Житомирщина 1910–1911 В. Камінський 30
На замовлення

Пародійне

Чернігівщина, Житомирщина, 
Волинь

1920-ті М. Гайдай 8
На замовлення

Ноти
Рекрутське

Коростенщина 1925
Н. Дмитрук,

К. Квітка
11

На замовлення
Пародійні

Ноти

Чернігівщина 1925 Сапитон 2
Живе виконання
На замовлення

Центральна Київщина 1926 М. Гаценко 7 На замовлення

Коростенщина 1928 В. Кравченко 2
Живе виконання
На замовлення

Житомирщина, м. Остер, 
Чернігівщина

1930 Л. Шевченко 8
Пародійне

На замовлення

с. Пужичі на Поліссі 1932
Ф. Колесса 

і К. Мошинський
9

На замовлення
Ноти

с. Яблунька на Київщині 1944 М. Гайдай 1
На замовлення

Ноти
Рівненська обл. 1959 А. Федоришина 1 Живе виконання

Глухівський р-н Сумської обл. 1966 студентський запис 1
Переклад 

російською

Північна і Центральна Сумщина 1963–1981 В. Дубравін 11
На замовлення

Ноти
Оказіональне

Волинь 1970 студентський запис 1 На замовлення
Київщина 1980-ті В. Ковальська 1 На замовлення

Волинська обл.
1971
1983

О. Ошуркевич 2 На замовлення

Глухівський р-н Сумської обл. 1980 С. Толстая 2 На замовлення

Полісся 1980–1984
С. Бушкевич

С. Толстая
2

Метафоричні 
форми голосінь

с. Виступовичі, Глухівський р-н 
Сумської обл.

1981 В. Харитонова 29
На замовлення
Оказіональні

Житомирщина 1984 О. Золотарьова 1 Пародійне

Чорнобильський р-н 1982–1984 А. Іваницький 2
На замовлення

На випадок
с. Сварицевичі, Дубровицький р-н 

Рівненської обл.
1985–1987 С. Шевчук 4 Живе виконання

Полісся 1982–1992 В. Конобродська 14 На замовлення
Волинь 1989–1990 М. Корзонюк 1 На замовлення

с. Старі Коні,
Зарічненський р-н

Рівненської обл.
1991 І. Клименко 1

На замовлення
Ноти

Камінь-Каширський р-н
Волинської обл.

1998 І. Коваль-Фучило 11 На замовлення
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Бойківсько-опільська голосильна традиція

с. Озерськ, Дубровицький р-н 
Рівненської обл.

1998 Н. Ковальчук 1 Живе виконання

с. Старі Коні 1998
С. Шевчук
В. Сидорук

4
На замовлення

Ноти
с. Старі Коні 2002 — 1 На замовлення

Сумщина 1994–2002 О. Богданова 3 На замовлення
Рокитнівський р-н 

Рівненської обл.
2003 Р. Цапун 1

На замовлення
Ноти

Рівненська обл. 2008 З. Босик 9 На замовлення

Лебединський р-н Сумської обл. 2008 І. Коваль-Фучило 21
На замовлення

Пародійне

с. Сварицевичі 2010
Ю. Рибак
А. Вовчак

2 Живе виконання

с. Велика Кошелівка, 
Чернігівської обл.

2010 І. Коваль-Фучило 30 На замовлення

с. Велика Кошелівка, 
Чернігівської обл.

2011 І. Коваль-Фучило 10 На замовлення

с. Сварицевичі 2011 І. Коваль-Фучило 13 Живе виконання

с. Волків (нині Турківський р-н 
Львівської обл.)

1880-ті Людвік Куба 1 Ноти

Яворівський пов., Львівщина 1889 І. Рибчаківна 4 На замовлення
Стрийський пов. 1890-ті І. Колесса 1 Ноти

Холмщина 1899
Л. Плосайкевич

і Я. Сенчик
2 Ноти

с. Салаші, Львівщина 1904–1910 — 3 На замовлення
с. Убинє, Львівщина 1904–1910 — 2 На замовлення

Жовківщина 1904–1910
А. Сало
П. Сало

14 На замовлення

Стрийський пов., Львівщина 1904–1910 О. Охримович 2 На замовлення
Старосамбірський пов., 

Львівщина
1910 М. Зубрицький 5

На замовлення
Пародійні

Яворівський пов., Львівщина 1910 А. Мусянович 3
На замовлення

Ноти
с. Зубрик (нині територія Польщі) 1913 О. Роздольський 1 На замовлення

с. Ропиця (нині територія 
Польщі)

1904–1910 Т. Перейма 1 Пародійне

Турчанський пов. 1915 Ю. Кміт 1 На замовлення

Турчанський пов., Львівщина 1920-ті Ф. Колесса 1
На замовлення

Ноти

Холмщина 1920-ті М. Гайдай 2
На замовлення

Ноти

Мукачівщина, Закарпатська обл. сер. ХХ ст. В. Гошовський 1
На замовлення

Ноти
Дрогобицький р-н, Львівщина 1968 В. Гоголь-Царенко 1 На замовлення

Жидачівський р-н,  Львівщина 1975–1977 М. Мишанич 4
На замовлення

Ноти

Сколівський р-н, Львівщина 1983 В. Сокіл 16
На замовлення

Ноти
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Дрогобицький р-н, 
Сколівський р-н Львівської обл.

1983 Г. Дем’ян 7
На замовлення

Живе виконання
Мостиський р-н Львівської обл. 1999 І. Коваль-Фучило 8 На замовлення

Дрогобицький р-н Львівської обл. 2006 Л. Федоронько 3
На замовлення

Ноти
Пародійне

Турківський р-н Львівської обл. 2008
І. Довгалюк
А. Вовчак

2 На замовлення

Закарпатська обл. 2008 І. Коваль-Фучило 16 На замовлення

Гуцульсько-подільська голосильна традиція

Покуття 1870-ті О. Кольберг 1 Ноти
Гуцульщина кін. ХІХ ст. В. Шухевич 4 На замовлення

Одещина 1880-ті С. Долинський 2 На замовлення
Старокостянтинівський пов. 1890-ті Л. Ленчевський 3 З пам’яті

Снятинський пов. 1889 М. Гаморак 1 На замовлення
Коломийський пов.

Косівський пов.
1904–1910 О. Кисілевська 18 На замовлення

Косівський пов. 1904–1910 О. Марков 2 На замовлення
Косівський пов. 1904–1910 Л. Якібюк 4 Живе виконання

Снятинський пов. 1904–1910 О. Михалецький 7
На замовлення

Пародійне
Снятинський пов. 1904–1910 Д. Калитчук 1 Пародійне
Снятинський пов. 1910 В. Хромовська 5 На замовлення

с. Криворівня 1904–1910 В. Гнатюк 10 На замовлення
с. Голови

Косівський пов.
1904–1910

П. Шекерик-
Доників

4
На замовлення

Пародійне
Косівський пов. 1904–1910 П. Дудєк 3 На замовлення
Косівський пов. 1904–1910 М. Кузьмак 2 Живе виконання
Подільська губ. 1904–1910 П. Лисоволин 3 На замовлення
Ушицький пов.
Подільської губ. 

1904–1910 Д. Дячина 1 На замовлення

Ямпільський пов.
Подільської губ.

1904–1910 М. Бачок 2 На замовлення

Кам’янський пов.
Подільської губ.

1904–1910
А. Богдан-

Сокольський
4

Живе виконання
На замовлення

Брацлавський пов.
Подільської губ.

1904–1910 Т. Бурачок 8 На замовлення

м. Мурафа
Подільської губ.

1904–1910
Ю. Александрович

М. Задвірний (ноти)
5

На замовлення
Ноти

Брацлавський пов.
Подільської губ.

1904–1910 М. Грушицький 3 На замовлення

Подільська губ. 1904–1910 К. Широцький 19 На замовлення
Тернопільщина 1904–1910 — 1 Живе виконання

Буковина 1904–1910 О. Рак 5 На замовлення
Буковина 1904–1910 І. Ґронський 1 На замовлення

Буковина 1910 І. Бордейний 8
На замовлення

Ноти
Пародійне
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м. Паволоч
(нині Попільнянський р-н 

Житомирської обл.)
1904–1910 П. Брояковський 6 На замовлення

м. Немирів 1904–1910 Ю. Александрович 3 На замовлення

Городенківщина 1911 І. Волошинський 32
На замовлення

Живе виконання
Гуцульщина,

Буковина
1913–1915 публікація З. Кузелі 7 На замовлення

Косівський пов.
Перша тре-
тина ХХ ст.

Ф. Колесса 1 На замовлення

Поділля,
Буковина

1920-ті М. Гайдай 6

На замовлення
Ноти

Пародійне
Сороміцьке

південь Хмельницької обл. 1920-ті П. Ковальов 1 Сороміцьке
Калинівський р-н
Вінницької обл.

1924 П. Свистун 2 На замовлення

південь Житомирщини 1924
Н. Бойко

Й. Валовий
2

На замовлення
Живе виконання

південь Київщини 1925
Н. Дмитрук

К. Квітка
3 На замовлення

Дунаєвецький р-н
Хмельницької обл.

1930 Л. Дубаділова 2 На замовлення

м. Стара Синява,
Поділля

1930-ті А. Лютницький 1 На замовлення

Буковина 1926–1940 Є. Лазар 1 Пародійне

м. Погребище,
Вінничина

1966–1976 Н. Присяжнюк 85
Самозаписи
Пародійні

Сороміцьке
Буковина 1983 Г. Дем’ян 7 Живе виконання
Буковина 2001 О. Кузьменко 4 На замовлення
Поділля 2009 студентські записи 6 На замовлення

Косівський р-н
Івано-Франківської обл.

2012 І. Коваль-Фучило 22

На замовлення
Сороміцькі
Пародійні

Ноти
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Записувачі українських народних голосінь

Александрович Юрій Семенович (1894–1930-ті) — краєзнавець, етнограф, архівіст 
Поділля. Записи голосінь із м. Мурафа Подільської губ. і Обухівського пов. 
Київської губ., 1904–1910. Літ.: Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і 
краєзнавців ХІХ-ХХ ст. — Кам’янець-Подільський, 1993. — С. 110.

Барановський Полікарп Павлович (1897–1963) — музичний акустик, музикознавець, 
інженер. Прилучився до вдосконалення музичних фольклорних записів, об-
ладнавши «звуковий комбайн». Записи голосінь на Черкащині, 1955. Літ.: 
Луганська К. Барановський П.П. // Українська музична енциклопедія. Т.1. — К., 
2006. — С. 141–142.

Бачок Микита. Записи голосінь із Ямпільського пов. Подільської губ., 1904–1910.
Богданова Олена Володимирівна (нар. 1953) — музикознавець, фольклорист, канди-

дат мистецтвознавства. Записи голосінь із Сумщини, 1994–2002.
Богдан-Сокольський А. Записи голосінь із Кам’янського пов. Подільської губ., 1904–

1910.
Бордейний Іван (1884–1966) — український письменник, учитель, директор школи 

на Буковині. Записи голосінь із с. Молодїв Черновецького пов., 1910.
Босик Зоя Олександрівна — кандидат культурології, завідувач лабораторії традиційної 

народної культури ім. Василя Скуратівського Українського центру культурних 
досліджень. Записи голосінь з Рівненщини, 2008.

Брайловський Сергій Миколайович (1861–1904) — історик літератури, викладач 
гімназії. Записи голосінь із Чернігівської і Катеринославської губ., 1883–1884.

Брояковський П. С. Записи голосінь із м. Паволоч Київської губ., 1904–1910.
Булгаковський Дмитрій Гаврилович — священик. Запис голосіння із Полісся, 1870-ті рр.
Бурачок Т. Записи голосінь із Брацлавського пов. Подільської губ., 1904–1910.
Валовой Й. Запис голосіння з південного заходу Київської обл., 1924.
Васильєв (Васильїв) Михайло Калинович (1863–1912) — український інженер-дослідник 

цукроваріння, фольклорист, етнограф. Записи голосінь на Слобожанщині, 
1890-ті рр.

Вовчак Андрій Степанович (нар. 1974) — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського 
національного університету ім. Івана Франка. Записи голосінь на Поліссі і 
Галичині, 2010.

Волошинський Іван. Записи голосінь із Городенківщини, 1911–1913.
Гайдай Михайло Петрович (1878–1965) — видатний український музичний фолькло-

рист, хоровий диригент, педагог, композитор, музично-громадський діяч. За-
писи голосінь із різних регіонів України першої половини ХХ століття.

Гаморак Марія. Запис голосіння зі Снятинського пов. на Покутті, 1889.
Гаценко Марія — учениця Остерського педагогічного технікуму. Записи на 

Центральній Київщині, 1926.
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Записувачі українських народних голосінь

Гнатюк Володимир Михайлович (1871–1926) — видатний український етнограф, 
фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекла-
дач та громадський діяч, член-кореспондент Петербурзької АН, академік АН 
України, член Чеського наукового товариства, Празької та Віденської Академії 
наук. Записи голосінь із Криворівні, 1904–1910.

Гнідич Павло Олександрович (1884–1919) — український фольклорист, етнограф, 
історик української літератури. Записи голосінь із Полтавщини, 1914.

Гоголь-Царенко Володимир — український криворізький поет, фольклорист. Запис 
голосіння з Львівщини, 1968.

Гошовський Володимир Леонідович (1922–1996) — український фольклорист, етно-
музиколог, засновник кібернетичної етномузикології. Запис голосіння із За-
карпаття, середина ХХ ст.

Грушицький Мелетій — диякон. Записи голосінь із Брацлавського пов. Подільської 
губ., 1904–1910 рр.

Гуревич Олександр Веніамінович (1905–1953) — записувач фольклору, член 
Східносибірського відділу Російського географічного товариства (ВСОРГО). 
Запис голосіння від переселенця з Полтавщини. Літ.: Государственный 
архив Красноярского Края, Ф.Р-1839, 1900–1953 278 ед. хр. (http://guides.
rusarchives.ru)

Гурин Іван Іванович (1905–1995) — учитель, фольклорист, записувач фольклору. За-
писи голосінь на Подніпров’ї, 1930–1950-ті рр. Уклав рукописний збірник 
голосінь із власних записів і записів його учнів. Літ.: Дмитренко М. К. 
Українська фольклористика: історія, теорія, практика. — К., 2001. — С. 88–99.

Гурин Павло Потапович. Записи голосінь на Київщині, 1950–1970.
Ґронський І. — учитель. Запис голосіння на Буковині, 1904–1910.
Данилов Володимир Валеріанович (1881–1970) — російський і український 

літературознавець і фольклорист. Автор кількох статей про українські 
голосіння. Записи голосінь із Чернігівщини, 1905–1907.

Данилова (Федорцова) Юлія Василівна — дружина Володимира Данилова. За-
писи голосінь із Новгород-Сіверського повіту (нині Чернігівська обл.), 
1904. Літ.: Кирилюк Зінаїда. Епізод з історії української культури у спогадах 
літературознавця й фольклориста В. Данилова (Лист до Євгена Кирилюка) // 
Слово і Час. — 2012. — № 6. — С. 50–59.

Дем’ян Григорій Васильович (нар. 1929 р.) — український фольклорист, етнограф, 
літературознавець, кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник 
відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Записи 
голосінь на Буковині, 1983.

Денисенко Василь Семенович (1896–1964) — український історик, етнограф, фоль-
клорист. Старший науковий співробітник ІМФЕ (1944–1948), дослідник 
обрядовості. Записи голосінь на Полтавщині, 1925. Літ.: Наєнко В. М. Дени-
сенко В.С. // http://tokmak.pp.ua/index.php.
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Дмитрук Никанор Костянтинович (1902–1938) — співробітник Волинського 
науково-дослідного музею, відділ етнографії; кореспондент Етнографічної 
комісії ВУАН. Записи голосінь на Поліссі, 1925. Літ.: Музиченко С. М. [Ни-
канор Дмитрук] / 45 років етнографічної діяльності В. Кравченка // НТЕ. — 
1990. — № 3. — С. 61–71; Рудницька Н. Ю. І. Огієнко і шкільне краєзнавство 
Волині // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. — 2002. — 
Вип. 9. — С. 57–59.

Довгалюк Ірина Сергіївна (нар. 1959) — музикознавець, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колес-
си Львівського національного університету ім. Івана Франка. Записи голосінь 
на Львівщині, 2010.

Долинський Степан — священик у м. Загнітків Ольгопольського повіту (нині Ко-
димський р-н Одеської обл.), записи голосінь, 1880-ті рр.

Дубаділова Людмила — член Балинського етнографічного гуртка. Записи голосінь на 
Поділлі, 1930.

Дубравін Валентин Володимирович (1933–1995) — кандидат мистецтвознавства, про-
фесор. Фольклорист, етномузикознавець, педагог. Самовідданий збирач фоль-
клору. Записи голосінь на Сумщині, 1960–1980-ті рр.

Дудєк Петро — учитель. Записи голосінь із Косівщини, 1904–1910.
Дячина Д. С. Запис голосіння із Ушицького пов. Подільської губ., 1904–1910.
Жмака Людмила Олександрівна — студентка Ніжинського державного педінституту 

ім. М. Гоголя. Записи голосінь на півдні Чернігівської обл., 1970.
Залюбовський Григорій Антонович (1836–1898) — український етнограф, фолькло-

рист, громадський діяч, письменник, родом із Катеринославщини (нині 
Дніпропетровщина). Записи голосінь із Катеринославської губ., 1862–1863.

Зінченко Микола Дмитрович — кореспондент Етнографічної комісії ВУАН. Записи 
голосінь із містечка Грунь Охтирського р-ну Сумської обл.

Зубрицький Михайло Іванович (1856–1919) — український етнограф, фолькло-
рист, педагог, історик, публіцист. Дійсний член НТШ. Записи голосінь із 
Львівщини, 1910.

Іваницький Анатолій Іванович (нар. 1936) — український етномузиколог, фолькло-
рист, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАН України. Записи 
голосінь з Чорнобильщини, 1980-ті рр.

Іванюк В. Записи голосінь на Полтавщині, 1927.
Камінський В’ячеслав Арсентійович (1869–1938) — філолог, етнограф, фольклорист. 

Секретар Етнографічної комісії ВУАН. Записи голосінь на Поліссі, 1910–
1911. Літ.: Вернюк Я. Волинь у фольклорно-етнографічних студіях В’ячеслава 
Камінського // НТЕ. — 2001. — № 1-2. — С. 74–78.

Кисілевська Олена Львівна (1869–1956) — українська письменниця, журналістка, ре-
дактор і видавець, громадсько-політична та культурно-освітня діячка. Записи 
голосінь із Коломийського і Косівського пов., 1904–1910.
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Клименко Ірина Василівна — етномузиколог, кандидат мистецтвознавства, завідувач 
Лабораторії етномузикології при Національній музичній Академії ім. П. І. Чай-
ковського. Записи голосінь на Поліссі, 1991.

Климент Квітка Васильович (1880–1953) — видатний український музикознавець-
фольклорист. Записи голосінь на Поліссі, 1925.

Кміт Юрій (1872–1946) — український письменник, публіцист, етнограф Бойківщини, 
літературознавець, священник. Запис голосіння із Турківщини, 1915.

Коваль Мусій Іванович. Записи голосінь із півдня Сумської обл., 1928.
Ковальська Валентина (нар. 1947) — українська актриса-співачка. Записи голосінь 

1980-х років на Київщині.
Коваль-Фучило Ірина Мирославівна (нар. 1975) — фольклорист, кандидат 

філологічних наук, науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Записи голосінь із різних регіонів України, 1998–2012.

Ковальчук Надія Анатоліївна — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету. 
Запис голосіння на Поліссі, 1989.

Колесса Іван Михайлович (1864–1898) — український фольклорист і етнограф. Брат 
Філарета Колесси та Олександра Колесси. Запис голосіння з Галичини, 1890-ті рр.

Колесса Філарет Михайлович (1871–1947) — видатний український музикознавець, 
фольклорист, Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, ВУАН. Ос-
новоположник українського етнографічного музикознавства. Записи голосінь 
з Гуцульщини і Полісся, 1920, 1932.

Коломийченко Федір — український просвітник, редактор журналу «Шлях» у Москві. 
Член Української Центральної Ради. 1929 року засуджений у справі СВУ. 
Відбув три роки заслання. Заарештований 1937 р. і розстріляний. Записи 
голосінь із Чернігівського Полісся. Літ.: Онищенко Надія. Чому зчорніла черво-
на троянда // Дзеркало тижня. — 2008, 8 березня.

Кольберг Оскар (1814–1890) — польський етнограф, фольклорист і композитор. За-
пис голосіння на Покутті (нині Івано-Франківська обл.), 1880-ті рр.

Конобродська Валентина Лаврентіївна (нар. 1956) — кандидат філологічних наук, 
етнолінгвіст, фольклорист. Записи голосінь з Полісся, 1982–1992.

Корзонюк Микола Матвійович (1920–1994) — український діалектолог, фольклорист. 
Записи голосінь із Волині, 1988–1990.

Кравченко Василь Григорович (1862–1945) — відомий український фольклорист, ет-
нограф, діалектолог. Записи голосінь на Коростенщині, 1928.

Куба Людвік (1863–1956) — чеський живописець, етнограф, музикознавець. Запис 
голосіння з Львівщини, 1880-ті роки.

Кузьмак Михайло — учитель. Записи голосінь із Косівщини, 1904–1910.
Кузьменко Оксана Мирославівна (нар. 1969) — фольклорист, кандидат філологічних 

наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. 
Записи голосінь на Буковині, 2001.
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Курило Олена Борисівна (1890 — ймовірно 1946) — видатний український мовозна-
вець, педагог. Записи голосінь із Прилуцької округи, 1923.

Курінна Марина Андріївна (нар. 1975) — етнограф, кандидат історичних наук, молод-
ший науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Записи 
голосінь на Полтавщині, 2012.

Лазар Євзебій Єлеазарович (1904–1940) — фольклорист, збирач усної народної 
творчості. Записи голосінь на Буковині, 1926–1940. Літ.: Іванюк М. Краєзнавець 
з Карапчева // Радянська Верховина. — 1989, 24 червня.

Лейчук Сергій Іванович (нар. 1959) — громадський діяч, член секції пам’яток 
фольклору та етнографії обласної організації Українського товариства охо-
рони пам’яток історії та культури. Записи голосінь у с. Сварицевичі Дубро-
вицького р-ну Рівненської обл., 1987.

Ленчевський Л. Записи голосінь зі Старокостянтинівського пов. Волинської губ., 1890-ті.
Лисоволин П. — учитель. Записи голосінь із Подільської губ., 1904–1910.
Малинка Олександр Никифорович (1865–1941) — український фольклорист, етно-

граф. Записи голосінь з Харківської і Катеринославської губ., 1904–1910.
Мамалуж (Мамолуж) Д. А. Запис голосіння на Полтавщині, 1920-ті роки. Надсилав 

записи В. Харкову.
Марков О. — студент. Записи голосінь із с. Річка Косівського повіту, 1904–1910.
Мартинович Порфирій Денисович (1856–1933) — український живописець, графік, 

фольклорист і етнограф. Записи голосінь із Полтавщини, 1890–1900.
Метлинський Амвросій Лук’янович (1814–1870) — український поет і етнограф, 

фольклорист, перекладач, видавець, професор Харківського (1848–1849) та 
Київського (1849–1854) університетів. Записи голосінь з Полтавщини, сере-
дина ХІХ ст.

Милорадович Василь Петрович (1846–1911) — видатний український фольклорист, 
етнограф, історик, поет і перекладач. Записи з Полтавщини, 1888–1895.

Михалецький Осип. Записи голосінь зі Снятинського повіту, 1904–1910.
Мицик Вадим Федорович (нар. 1940) — фольклорист, етнолог. Директор районного 

історико-краєзнавчого музею та музею історії хліборобства Тальнівського р-ну 
Черкаської області. Член спілки народних майстрів України, Всеукраїнської 
спілки краєзнавців, Асоціації дослідників голодоморів в Україні. Записи 
голосінь із Черкащини, 1970.

Мишанич Михайло Васильович (нар. 1941) — музикознавець, фольклорист, за-
писувач фольклору, транскриптор. Старший науковий співробітник 
Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при 
Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка. Записи голосінь 
із Львівщини, 1975–1977.

Міхно Олексій Андрійович — викладач Луганського педагогічного інституту, де-
кан історико-філологічного факультету (1951–1962). Записи голосінь на 
Лубенщині, 1926.
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Мошинський Казимир (1887–1959) — відомий польський етнограф-славіст. Спільні 
записи голосінь із Філаретом Колессою на Поліссі, 1932.

Мусянович Антін — учитель. Записи голосінь із Яворівського пов. на Львівщині, 
1904–1910.

Нечуй-Левицький Іван Семенович (1838–1918) — видатний український прозаїк, пе-
рекладач. Запис із Південної Київщини, 1900-ті рр.

Овсієнко Тетяна — студентка Черкаського педагогічного інституту. Записи голосінь 
на Черкащині, 1975.

Онопа Тимофій Федорович (1902–?) — фольклорист, етнограф, кореспондент 
Кабінету музичної етнографії АН. Старший науковий співробітник Інституту 
фольклору АН УРСР, учасник багатьох експедицій. Записи голосінь в Івано-
Франківську, 1940. Літ.: Списки ІМФЕ.

Отісько Олександра Никифорівна (нар. 1920). Самозаписи голосінь із Полтавщини, 1972.
Охримович Олена. Записи голосінь із Львівщини, Стийського повіту, 1904–1910.
Ошуркевич Олексій Федорович (1933–2010) — український фольклорист, етнограф, 

краєзнавець, літературознавець Записи голосінь на Поліссі, 1983.
Попадич Федір Миколайович (1877–1943) — український диригент, композитор. За-

писи голосінь на Полтавщині, 1929.
Присяжнюк Настя Андріанівна (1894–1987) — видатна українська виконавиця 

фольклору, фольклористка, педагог, краєзнавець. Самозаписи голосінь на 
Поділлі, 1966–1976.

Рак Олександер. Записи голосінь на Буковині, 1904–1910.
Рибак Юрій Петрович — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-

го мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. Записи 
голосінь на Поліссі, 2010.

Рибчаківна Ірина. Записи голосінь на Львівщині, 1889.
Рокосовська Софія — польська фольклористка-аматор, записувач українського 

фольклору у с. Юрківщина Звягельського повіту Волинської губ. (нині с. Юрів-
ка Любарського р-ну Житомирської обл.). Записи голосінь, 1880-ті роки. 
Літ.: Коваль-Фучило І. Софія Рокосовська — збирач фольклорних скарбів Звя-
гельщини // Звягель — Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення / 
Гол. ред. М. Ю. Костриця. У 2-х т. — Т. ІІ. — Житомир, 2007. — С. 3–6.

Сало Андрій і Пилип. Записи голосінь із Равського повіту на Львівщині, 1904–1910.
Сапун Андрій Семенович. Запис голосіння на Полтавщині, 1929.
Свистун П. В. Записи голосінь на Вінниччині, 1924.
Сизько Андрій Тимофійович — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Дніпропетровського державного університету. Записи 
голосінь на Полтавщині, 1950-ті рр.

Сікало П. Запис голосіння на Полтавщині, 1925.
Слинько Михайло Максимович. Записи голосінь на Полтавщині, 1928.
Снігур І. Запис голосіння з Уманщини, 1921–1924.
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Сокіл Василь Васильович — фольклорист, доктор філологічних наук, завідувач відділу 
фольклористики Інституту народознавства НАН України. Записи голосінь на 
Сколівщині, 1983.

Сторчак О. В. — студентка Запорізького педагогічного інституту. Записи голосінь на 
Запоріжжі, 1968.

Тарасевський П. К. — фольклорист, записувач українського фольклору на Курщині. 
Записи голосінь із с. Шебекино Білгородського пов., 1904–1910.

Терещенко Олександр Власович (1806–1865) — російський етнограф і археолог. Запис 
голосіння з Полтавщини, 1840-ві рр.

Толстая Світлана Михайлівна — видатний російський лінгвіст, фольклорист, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач Відділу етнолінгвістики і фольклору 
Інституту слав’янознавства РАН, голова Московської етнолінгвістичної шко-
ли. Записи голосінь на Поліссі, 1980.

Федоренко Тетяна. Записи голосінь на Полтавщині, 1950-ті рр.
Федоронько Лідія Романівна (нар. 1955) — музикознавець, фольклорист. Старший ви-

кладач Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 
Записи голосінь із Львівщини, 2006.

Харитонова Валентина Іванівна — російський антрополог, провідний науковий 
співробітник Інституту етнології та антропології РАН, доктор історичних наук, 
кандидат філологічних наук (дисертація «Восточнославянская причеть (про-
блемы поэтики, типологии и генезиса жанра)»). Записи голосінь на Поліссі, 
1981.

Харків Володимир Йосипович (1900–1974) — видатний український фольклорист, 
дослідник народнопісенної творчості. Записи голосінь на Харківщині, 1930–
1940-ві рр.

Ходоровський Григорій Костянтинович (1853–1927) — український піаніст, компози-
тор і педагог. Нотний запис голосіння на Полтавщині, 1893.

Хромовська Володимира — учителька. Записи зі Снятинського пов., 1910.
Цапун Раїса Володимирівна — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музич-

ного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. Запис 
голосіння на Поліссі, 1989.

Черевко Григорій Давидович. Запис голосіння на Полтавщині, 1930.
Шевченко Людмила Прокопівна (1895–1969) — етнограф, фольклорист, представ-

ник етнологічної школи. Записи голосінь у селах Українського й Білоруського 
Полісся. Літ.: Боряк О. Наукова й польова діяльність етнографа Людмили Шев-
ченко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірник 
наук. праць. — К., 2010. — С. 8–17.

Шевчук Степан Іванович (нар. 1944 р.) — кандидат філологічних наук, профе-
сор. Заслужений працівник культури України. Директор Інституту мистецтв 
Рівненського державного гуманітарного університету. Записи голосінь із 
Полісся, 1985–1987.
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Шевчук Тетяна Миколаївна (нар. 1958) — кандидат філологічних наук, фольклорист, 
старший науковий співробітник ІМФЕ. Запис голосіння з Полтавщини, 1986.

Шекерик-Доників Петро (1889–?) — громадсько-політичний діяч на Гуцульщині, се-
лянин, активний діяч Української Національної Ради ЗУНР; 1928–1930 — по-
сол до польського сейму; 1939 — заарештований НКВД і засланий на Сибір, 
дальша доля невідома. Записи голосінь із Косівщини, 1904–1910.

Широцький Костянтин Віталійович (1886–1919) — український мистецтвознавець. 
Записи голосінь із Подільської губ., 1904–1910.

Шухевич Володимир Осипович (1849–1915) — український громадський діяч, етно-
граф, фольклорист, педагог і публіцист, дійсний член НТШ. Записи голосінь 
із Гуцульщини, кінець ХІХ ст.

Щербаківський Данило Михайлович (1877–1927) — український етнограф, археолог, 
музейний діяч, дослідник українського народного мистецтва, дійсний член 
НТШ. Записи голосінь із півдня Київщини, 1909.

Щетинський Олександр Степанович (нар. 1960) — український композитор. Лау-
реат шести міжнародних композиторських конкурсів. Записи голосінь із 
Харківщини, 1979.

Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) — видатний український історик, архе-
олог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії 
українського козацтва, дійсний член НТШ (1914) і ВУАН (1929). Записи 
голосінь із м. Олешки на Херсонщині, 1915–1929.

Якібюк Л. — різьбяр. Записи голосінь із с. Річка Косівського повіту, 1904–1910.
Ящуржинський Христофор Петрович (1852–1923) — історик, археолог, етнограф. За-

писи голосінь з Уманського пов., 1880-ті рр. 
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Географічний покажчик

Район Населений пункт № № Кількість текстів

Вінницька обл.

Погребищенський р-н
с. Погребище 1091–1180 89
с. Розкопане 1156 1

с. Черемошне 1160 1

Могилів-Подільський р-н
с. Конева (с. Конюва) 1075 1

м. Озаринці 1073 1
Калинівський р-н с. Павлівка 1080–1081 2

Жмеринський р-н
смт Браїлів (м. Браїлов) 1076–1077 2

с. Сьомаки 998–1006 9

Немирівський р-н
м. Немирів 1030–1032 3

с. Мельниківці 964–966 3

Тульчинський р-н
с. Михайлівка 997 1
с. Журавлівка 974–981 8
с. Білоусівка 990–996 7

Шаргородський р-н с. Мурафа 982–986 5
Мурованокуриловецький р-н с. Петримани 967 1

Ямпільський р-н с. Кастанівка 968–969 2

Волинська обл.

Любешівський р-н
с. Зарудче 692–695 4
с. Ветли 631 1

с. Залаззя 547–549 3
Любомльський р-н с. Висоцьк 555–556 2

Камінь-Каширський р-н

м. Камінь-Каширськ 545–546, 553–554 4
с. Великий Обзир 690–691, 698 3

с. Боровно 688–689, 696–697 4
с. Воєгоще 673, 683–684 3

Іваничівський р-н с. Млинище 686 1
Турійський р-н с. Ружин 682 1

Ратнівський р-н
с. Річиця 672, 681 2
смт Ратне 630 1

Ківерцівський р-н с. Сильно 674, 685 2
Рожищенський р-н с. Яблунівка (с. Яблонка) 550 1

не з’ясовано 628 1

Дніпропетровська обл.

Апостолівський р-н

с. Ленінське 462–470 9
с. Усть-Кам’янка 458–461 4

с. Кам’янка 456–457 2
с. Михайлівка 454–455 2

Петропавлівський р-н с. Троїцьке 271–278 7

Донецька обл.

Маріупільський р-н
183–193 11

с. Петровське 18–19, 21–27 9
Ворошиловградський р-н с. Олександрівка 285 1

Мар’їнський р-н м. Мар’їнка 263 1
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Житомирська обл.

Ружинський р-н с. Бистрівка 1086 1

Попільнянський р-н
с. Паволоч 

(м. Паволоч Київська губ.)
1024–1029 6

Олевський р-н
с. Перга 679 1

с. Копище 538–542, 551–552 7
Лугинський р-н с. Червона Волока 665 1

Народицький р-н с. Христинівка 597 1

Коростенський р-н
с. Бехи 596–596 2

с. Іскорость 575–576, 580–582, 585 5
Коростишівський р-н с. Зубрівка 584 1

Любарський р-н
с. Мотовилівка 578–579 2

с. Юрівка (с. Юрківщина) 507–508 2
Чуднівський р-н с. Бейзимівка 577, 583 2

Житомирський р-н с. Млинище 573 1

Новоград-Волинський р-н
с. Романівка 565 1
с. Курчиця 561–564, 678 5

Овруцький р-н
с. Журба 538 1

с. Словечне 543 1
не з’ясовано 1082 1

Закарпатська обл.

Міжгірський р-н

с. Голятин 888–889 2
с. Лозянське 884–886 3

с. Верхній Бистрий 882–883, 887, 890–893 7
с. Присліп 878–881 4

Мукачівський р-н с. Страбичово 838 1

Запорізька обл.
Приазовський р-н с. Ганнівка (с. Гановка) 242 1

Пологівський р-н
с. Ульянівка 6 1
с. Григорівка 377–379 3
с. Семенівка 380 1

Івано-Франківська обл.

м. Івано-Франківськ  296–297 2
Гуцульщина 895–898 4

Верховинський р-н

смт Верховина (с. Жаб’є) 962–963 2
с. Голови 952–959 8
с. Тюдів 960–961 2

с. Криворівня 942–951 10

Коломийський р-н
с. Коломия 1202 1

с. Перери’в (с. Перерів) 1066–1068 3
с. Товмачик 905–912 8

Косівський р-н

с. Шешори 1072 1
с. Лючки 1218–1219 2

с. Баня Березів 1217 1
с. Хімчин 1210–1216 7

с. Прокурава 1204–1209 6
с. Бабин 1202–1203 2
с. Яворів 1198–1201 4
с. Річка 913–928 16
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Рожнятівський р-н смт Перегінськ 1065 1

Городенківський р-н
с. Далешове (с. Далешів) 1033–1064 32

с. Чортовець 894 1

Снятинський р-н
с. Прутівка (с. Карлів) 936–941 6

с. Тростянець 929–935 7
с. Стецева 904 1

Київська обл.
м. Бориспіль (с. Баришпіль) 242–243 2

м. Буча (с. Яблунька) 614 1
Білоцерківський р-н с. Липки 1084–1085 2

Броварський р-н смт Гоголів 588–594 7

Володарський р-н
м. Володарка (м. Володарськ) 1083 1
с. Рачки (Брацлавський пов.) 987–989 2

Чорнобильський р-н с. Товстий Ліс 667 1
Поліський р-н с. Луб’янка 666 1

Бородянський р-н с. Пилиповичі 572 1
Вишгородський р-н с. Нижча Дубечня (с. Дубешня) 569 1
Баришівський р-н с. Бзів 340—346 7

Згурівський р-н
хутір Гречана Гребля 246–248 3

с. Мамаївка 245 1
Миронівський р-н с. Карапищі 160 1

не з’ясовано 629 1

Кіровоградська обл.
Світловодський р-н смт Власівка 482–483 2

с. Глинськ 484–488 5

Луганська обл.

Білокуракинський р-н
смт Білокуракине 149 1

с. Попівка 159 1
Новоайдарський р-н с. Райгородка 150–151 2

Старобільський р-н
с. Шульгінка 152–153 2
с. Чмирівка 155–157 3

с. Новоастраханське 158 1
Міловський р-н с. Микільське (Никольське) 146–148 3

Львівська обл.

Турківський р-н

833 1
с. Жукотин 876–877 2

с. Бітля 835 1
с. Вовче (с. Волків) 795 1

Дрогобицький р-н
с. Гаї Нижні 872–875 4

с. Івана Франка 858–861, 863–864 6
с. Східниця 839 1

Мостиський р-н с. Малі Мокряни 865–872 8

Сколівський р-н

с. Славське 862 1

с. Волосянка
822–823, 845–846, 

848, 851–852, 
854–857

11

с. Ялинкувате
844, 847, 849–850, 

853
5

Самбірський р-н с. Містковичі 843 1
Старосамбірський р-н 824–828 5
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Жидачівський р-н с. Сидорівка 840–842 3
Жовківський р-н с. Лавриків 808–821 14

Яворівський р-н
с. Віжомля 829–832 4
с. Салаші 803–805 3

с. Жорниська (с. Жорниска) 796–799 4
Кам’янко-Бузький р-н с. Убині (с. Убинє) 806–807 2

Стрийський р-н с. Ходовичі 800 1

Одеська обл.
Кодимський р-н м. Загнітків 899–900 2

Полтавська обл.
Полтавська губ. 4, 12 2

Гадяцький пов.
с. Гадяч 2, 432 2

с. Римарівка 154 1

Лубенський р-н

м. Лубни 449–450 2
с. Тишки, П’ятигірці, Хитці, 
Хорошки, Шеки, Повстин

31–128 98

с. Вили 451–453 3
с. Біївці 282 1

смт Засулля 433–438 6

Кременчуцький р-н

с. Підгірне 504 1
с. Новоселівка 499–503 5

с. Кохнівка 9 1
с. Білецьківка 475–481 7

Глобинський р-н
м. Градизьк 489–498 10

с. Яроші 317 1

Оржицький р-н
с. Чевельча 438 1

с. Денисівка 259–260 2

Миргородський р-н
с. Довгалівка

300–305, 336–337, 
413–427

23

с. Хомутець 339 1

Лохвицький р-н
с. Харківці 347–350 4

с. Погарщина 279–280 2
Комишнянський р-н с. Черевки 316 1

Козелецький р-н с. Піски 298–299 2
Ново-Санджарівський р-н с. Мала Перещепина 286, 306 2

Карлівський р-н с. Варварівка 281 1
Пирятинський р-н с. Повстин 257 1

Чорнухинський р-н
с. Чернухи 323 1

с. Бубни 255–256 2
Смілянський р-н м. Сміла 249–254 6
Диканський р-н с. Кам’янка 129–145 17

не з’ясовано с. Попівка 287–295 9

Рівненська обл.
Костопільський р-н м. Костопіль 560 1

Рокитнівський р-н
с. Борове 708 1
с. Глинне 677 1

м. Рокитно 544 1

Дубровицький р-н

с. Озерськ 699 1

с. Сварицевичі
668–671, 739–740, 

782–794
19

с. Зелень 717 1
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Зарічненський р-н с. Старі Коні 687, 700–704 6
Березнівський р-н с. Яцьковичі 675–676 2

Сарненський р-н

с. Чудель 635 1
с. Кричильськ 559, 567 2

с. Стрільськ 712–716 5
с. Любиковичі 709–711 3

смт Степань 557–558 2
Дубенський р-н с. Птича 615 1

Сумська обл.
м. Суми 369–373, 376 6

Лебединський р-н

с. Межиріч 734–736 2
с. Курилівка 731 1

с. Рябушки
728–730, 732–733, 

737–738
7

с. Бишкінь 718–727 10
Краснопільський р-н смт Краснопілля 368 1

Охтирський р-н
161–163 2

с. Чернеччина 707 1
с. Грунь 234–235 2

Глухівський р-н
с. Слоут 706 1

с. Виступовичі 632, 636–664 30
с. Товстодубове 616 1

Буринський р-н с. Піски (с. Глушець) 705
Шосткинський р-н с. Глазове 627 1
Конотопський р-н с. Бочечки 626 1
Ямпільський р-н смт Дружба 623–625 3

Білопільський р-н
с. Товста 618–622 5

с. Ульянівка 617 1

Роменський р-н

с. Волошнівка 375 1
с. Гаї 353–356 4

с. Бацмани 208–233 26
с. Заруддя 261–262 2

Недригайлівський р-н хутір Берки 374 1

Липоводолинський р-н
м. Липова Долина 360 1

с. Лучка 361–367 7
Великописарівський р-н с. Попівка 357–359 3

Тернопільська обл.

Борщівський р-н
с. Озеряни 1196 1

с. Дзвинячка (с. Звинячка) 1009 1
Бережанський р-н с. Вербів 1069 1

Харківська обл.

м. Харків 7–8 2
Валківський р-н с. Костів 283–284 2

Борівський р-н
с. Калинове 429 1

с. Піски Радьківські 430 1
Великобурлуцький р-н с. Середній Бурлук 431 1

не з’ясовано с. Миколаївка 29 1

Херсонська обл.

Високопільський р-н смт Високопілля 471–474 4
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Цюрупинський р-н м. Олешки 236–240 5

Хмельницька обл.

Білогірський р-н
с. Жемелинці 1197 1

с. Шимківці (с. Шимковці) 574 1

Дунаєвецький р-н
смт Дунаївці 1194 1

с. Балин 1087–1088 2

Старосинявський р-н
с. Чечельник 1193, 1195 2

с. Стара Синява 1089 1
с. Сьомаки 1192 1

Старокостянтинівський р-н 901–903 3
Летичівський р-н с. Москалівка 1079 1

Деражнянський р-н с. Адамівка 1074 1
Ярмолинецький р-н с. Баламутівка 1007–1008 2

Кам’янець-Подільський р-н с. Сокіл 970–973 4

Черкаська обл.

Шполянський р-н
с. Лебедин 30, 428 2

с. Бурти 319 1
с. Сингаївка 307 1

Чорнобаївський р-н
с. Жовнине 388–389, 409–412 6
с. Мохнач 386–387, 390–406 9

Тальнівський р-н с. Вишнопіль 408 1

Звенигородський р-н

с. Водяники 407 1

с. Козацьке
318, 320–321, 325–
328, 331–332, 338

10

с. Шевченкове (с. Керелівка) 241, 308–315 9
Кам’янський р-н м. Кам’янка 351–352 2

Катеринопільський р-н
с. Катеринопіль 329–330 2

с. Петраківка 334–335 2

Городищенський р-н
с. Валява 324 1

с. Старосілля 241 1

Уманський р-н
244 1

с. Ропотуха 202–207 6
Маньківський р-н с. Молодецьке 13–16 4

Канівський р-н с. Голяки 322 1

Чернівецька обл.

Кіцманський р-н
с. Драчинці 1190–1191 2
с. Ошихліби 1015 1

Сокирянський р-н с. Сербичани 1188–1191 4
Заставнівський р-н с. Веречанка 1181–1187 7

Вижницький р-н с. Мілієве (с. Миліїв) 1078 1
Сторожинецький р-н с. Кучурів Великий 1071 1

Глибочицький р-н с. Молоді’я (с. Молодїв) 1016–1023 8
Новоселицький р-н с. Рідківці (с. Раранче) 1010–1014 5

не з’ясовано 1070,1090 2

Чернігівська обл.
м. Чернігів 741–745 5

Козелецький р-н
м. Остер 1, 598–604 8

с. Жуківщина (с. Жукінь) 570 1
Бахмацький р-н с. Курінь 17, 20, 28 3
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Кролевецький р-н с. Алтинівка 181–182 2
Менський р-н с. Стольне 754 1

Ніжинський р-н

м. Ніжин 164–165 2
с. Березанка 177–179 3
с. Козацьке 771 1

с. Велика Кошелівка 760–770, 772–781 21

Ічнянський р-н
с. Крупичполе 759 1

с. Монастирище 523, 166–176 12

Чернігівський р-н
с. Мньов 746–750 5

с. Ведильці 751–753 3
с. Плехів 633 1

Городнянський р-н
с. Хоробичі 680 1
с. Мощенка 634 1

с. Старосілля 568 1

Борзнянський р-н
м. Борзна 180, 524–537 15

с. Прохори 571 1

Носівський р-н
с. Андріївка 522–523 2

с. Мрин 509–510, 755–758 6
Ріпкинський р-н с. Голубівка 513–521 9

Талалаївський р-н
с. Поповичка 381–385 5

с. Грицівка (куток Крупівка) 296 1
не з’ясовано 511–512, 586–587 4

Білорусь

Полісся (Мінська обл.)
с. Хоростів 605–608 4
с. Пужичі 609–613 5

Полісся (Брестська обл.) с. Леликове 566 1
Пінський повіт 505, 506 2

Республіка Польща

Люблінське воєводство
с. Довгоброди 836 1
с. Жещинка 802 1
с. Докудов 801 1

Грубешівський повіт 
на Холмщині

с. Долобичево 937 1

Ряшівське воєводство с. Ропиця Руська 832 1
повіт Новий Санч с. Зубрик 834 1

Російська Федерація

Білгородський повіт Курської 
губ. (центр Шебекінського р-ну 

Бєлгородської обл.)
с. Шебекино (м. Шебекіно) 194–201 8

Саратовська губ. 3 1
Баргузинський край с. Горячинськ 258 1
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Александрович Юрій Семенович 15, 
599–602, 619, 620, 754

Алексієвський Михайло Дмитрович 9
Алексюк Г. П. 337
Алексюк Марія 337
Алтанченко Марія Іванівна 246
Андріюк Наталія Володимирівна 734
Артем’єв Анатолій 261
баба Винниченкова 376–379
баба Пташиха 169, 170
баба Христьовичка 376
баба Якиниха 188
Бадзеуха Мотрона Павлівна 190
Баженов Л. В. 754
Балабух Софія Петрівна 547
Бандик Катерина 492
Барановський Полікарп Павлович 22, 233, 

236, 754
Барсов Елпідіфор Васильович 8, 9
Басалига Марія 561
Бачок Микита 591, 592, 754
Безульчак Єфросинія Іванівна 520, 524
Беньковський Іван 559
Бєлова Ольга Владиславівна 4
Бігаря Олена Андріївна 510
Біла Катря 174
Білінська Марія Іларіонівна 417
Біляк Марія 514
Блага Марія 511–513
Блинда Калина Олексіївна 551
Бобонич Гафія Іванівна 554, 555
Богданець Секлета Йосипівна 416
Богданов Олександр 261
Богданова Олена Володимирівна 4, 26, 431, 

432, 754
Богдан-Сокольський А. 15, 17, 592–595
Боднарчук Надія Павлівна 424
Боднарчук Юлія Юріївна 735
Боженко Олена Іванівна 215
Бойко Наталія 390
Бойко Параска Гуріївна 644
Бойкова Онисія 162
Бомко Любов Яківна 216
Бондар Дем’ян 667
Бондар Мотря 650
Бондаренко А. М. 701
Бордейний Іван 14, 17, 18, 612–616, 754
Борецька Килина 363
Боровець Наталка Семенівна 415, 416

Боровський Василь 637
Бородіна Катерина Іонівна 450–452
Бортник Анастасія Миколаївна 729
Боряк Олена Олександрівна 20, 760
Босик Зоя Олександрівна 433–437, 754
Брайловський Сергій Миколайович 8–10, 

55–61, 327, 329, 754
Брик Марія Мусіївна 454
Бріцина Олександра Юріївна 12, 26
Бровкова Ганна Семенівна 203
Брояковський П. С. 15, 16, 616–619, 754
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754
Бурачок Т. 15, 595–598, 754
Бурда Гапка Дмитрівна 232
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Вінсковська Розалія 547, 548
Вовк Федір 21
Вовчак Андрій Степанович 4, 26, 442, 444, 

548, 549, 754
Вознюк Наталія Макарівна 415, 417
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Воруський Василь 509
Вусач Оксана Петрівна 309
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Єфимець Марія Андріївна 473–475
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316, 319, 744
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Засядько Олена Іванівна 236
Зеленчук Володимир 511, 512
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Зінич Мрія Миколаївна 549
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Іваннікова Людмила Володимирівна 2, 4
Іванов В. В. 10, 128, 775
Іванюк В. 187
Іванюк М. 187, 756
Івашко Марія Юріївна 554
Ільницька Ганна 368
Ірха Тетяна 299
Каверін Микола 261
Калашнікові А. М. і Г. А. 123–125
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Камінський В’ячеслав Арсентійович 19, 
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Каряка Ольга Трохимівна 297
Квітка Климент Васильович 7, 21, 22, 

363–370, 645–647, 757
Кирилюк Євген Прохорович 12, 755
Кирилюк Зінаїда Василівна 12, 755
Кириченко Катерина Федорівна 263
Кисілевська Олена Львівна 14, 15, 561–566, 
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Кисіль Феня Митрофанівна 261
Кисляк Ганна Василівна 288, 289
Кімакович Ірина Ігорівна 111
Кісілева Александра Михайлівна 195
Кітляревська Віра Василівна 663
Клемьонова Поліна Василівна 437, 438
Клименко Ірина Василівна 25, 419, 423, 757
Кміт Юрій 19, 506, 757
Кобельов Є. І. 129
Коваль Мусій Іванович 20, 188, 189, 756
Ковальов П. К. 20, 643
Ковальська Валентина Павлівна 396, 397, 757
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Ковальчук В. П. 423, 429, 433, 776
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Колесса Іван Михайлович 11, 493, 757
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414–418, 757

Кононенко Наталія Олегівна 26
Корж Теодозія 382, 384
Корзонюк Микола Матвійович 25, 418, 419, 

757
Коробова О. А. 125, 126
Коруд Агафія Миколаївна 515, 517
Корчинська Стефа 711
Костриця Микола Юхимович 759
Котляревська Віра Іванівна 707
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Кравченко Василь Григорович 21, 374–376, 
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Кравченко Раїса 221, 222
Кравченко Явдоха Дмитрівна 288
Кравченкова Люба 201
Красій Гізела Антонівна 732
Кремець Вивдя Павлівна 371–374
Криворучкіна Агафія Трохимівна 287
Криворучко Оксана Іванівна 225, 226
Круглова Галина Митрофанівна 324
Крупко Олександра Іванівна 477
Крупник Тодор 659
Куба Людвік 7, 491, 757
Кузеля Зенон Францискович 18, 636
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433, 434
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Кульбака Оксана Григорівна 203
Кульчицька Наталія Антонівна 735
Курило Олена Борисівна 20, 175–180, 758
Курінна Марина Андріївна 306–309, 758
Куч Уляна 507
Лавренчук Павло Артемович 684
Лазар Євзебій Єлеазарович 649, 758
Лазірська Наталка 272
Латенко Марія 762
Лащук Марія Романівна 415, 418
Левкович Олексій 385–388
Легка Катерина Антонівна 489
Легун Юрій Вікторович 4
Лейчук Сергій Іванович 25, 413, 758
Ленчевський Л. 8, 559, 560, 758
Лепська (Плахота) Ганна 272
Лисенко Микола Віталійович 4, 776
Лисоволин П. 589, 590, 758
Ліванська О. А. 127, 128
Ліщук Марія 601
Логвинова Параска 173, 175
Лозовчук Марія Василівна 745
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Локоть І. 140
Лолин Василина Олексіївна 552, 553
Ломако Ярина Семенівна 423
Луганська Катерина Миколаївна 754
Луканюк Богдан Степанович 24, 510–512
Лукєнюк Олена (Гнатиха) 569
Лучко Одарка Іллівна 395
Лютницький А. Ю. 649
Мазняк Параска Максимівна 294
Майор Пелагея 493
Макаренко Гапка Махтеївна 267, 270
Макаренкова 127
Макаренкова Олена 358
Малемоненкова Горпина 118–120
Малинка Алевт. 135–139
Малинка Олександр Никифорович 10, 130,  
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Малиняк Марія Романівна 736
Малювана Явдоха 202
Малярчук Поля 650
Мамалуж (Мамолуж) Д. А. 21, 171, 758
Манжура Іван Іванович 336
Марков О. 15, 567, 758
Марочко Надія 210
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111–123, 758
Марченко Маруся 698
Марченко Наталія Федорівна 391
Марченко Харитина Омельківна 698
Матчук Микола 509
Махулько Христя 362
Медведюк Олена Онисимівна 425
Мелещук Гафія Прокофівна 399
Мерзун Олена Романівна 490
Метлинський Амвросій Лук’янович 6, 41, 

758, 776
Микитенко Оксана Олегівна 2
Микитенко Раїса Прокопівна 471, 472
Милорадович Василь Петрович 8, 9, 17, 

62–111, 758
Мирошнеченко Наталія Степанівна 437
Михалецький Осип 13, 14, 569–571, 758
Михальчукова Кілина 370
Мицик Вадим Федорович 23, 26, 264–276, 
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Мишанич Михайло Васильович 24–26, 

510–513, 758, 776
Мишанич Степан Васильович 8
Міхно Олексій Андрійович 186, 759
Мокрицький Григорій 18, 624
Мольнар М. 491
Моргун Зонька 712
Мороз Параскевія 385

Мотайло Антоніна Федорівна 310, 311
Мошинський Казимир 21, 379–388, 759
Музиченко С. М. 756
Мусянович Антін 14, 17, 505, 506, 759
Нагірна Мелашка Федотівна 202
Наєнко В. М. 755
Наумець Мотря 724
Нечипорук Ганна Федорівна 395
Нечуй-Левицький Іван Семенович 11, 129, 
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Новак Людмила 27, 462, 467, 468
Новійчук Валентина Іванівна 4
Обеснюк Ганна 702
Обломиєвська Раїса Степанівна 290, 291
Овсієнко Тетяна 284, 759
Огієнко Іван 756
Олійник Антоніна Степанівна 734
Олійник Надія 210–213
Онищенко Любов Михайлівна 201
Онищенко Надія 757
Онопа Тимофій Федорович 21, 197, 199, 203, 

759
Опалайківна Олена 366
Осетрова Параска Семенівна 242–245
Осокіна Марія Трохимівна 257, 260
Остапович Євгенія Адамівна 414
Отісько Олександра Никифорівна 24, 

277–284, 759
Охримович Олена 13, 503, 504
Ошуркевич Олексій Федорович 24, 397, 759
Павелкова Йовдоха 343
Павличенко Василь Якович 671
Падалка Лукерія Петрівна 464
Пазяк Надія Михайлівна 111
Палаш Дукія 643
Палун Марія Іллівна 258, 260
Парасунько Мотря 640
Пархоменко Марія Олексіївна 293
Пастух Надія Анатоліївна 2
Пасьовин Варвара Іллівна 238–341
Певнюк Валентина Петрівна 704
Перейма Тимко 506
Перепелиха Параска 642
Перепелиця Орися Гордіївна 203
Переяславська Анастасія Петрівна 261
Петричук Богдан Васильович 739, 740
Пирогова Галина Хомівна 288
Пирожникова Кл. 134
Підвейско Єфросинія Пилипівна 441
Підляшецька Розалія Дмитрівна 537, 542
Плісецький М. 776
Плосайкевич Л. 11, 494
Плюшко Варка 717, 719
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Плюшко-Науменко Маруся Дмитрівна 706
Подольська Ніна Антонівна 296
Позначук Марія Іванівна 728
Полинчук Андрій Юхимович 686
Пономар Поліна Яківна 248–253
Попадич Федір Миколайович 21, 195, 196, 

759
Попадюк Стефанія Тимофіївна 733, 734
Попічко Марина 678, 683, 685, 712
Правдюк Олександр 236
Приймачук Оксеня Бенедиктівна 397
Примика Антоніна 202
Присяжнюк Андріан 665
Присяжнюк Марія Онуфрієвна 662, 665
Присяжнюк Настя Андріанівна 22, 23, 26, 

130, 649–726, 759
Присяжнюк Софія 672
Проценко Раїса Аркадіївна 300–302
Пузанкова Л. 192–195
Разумовська Олена Миколаївна 395
Рак Олександер 15, 608–611, 759
Ракоїд Надія 217
Ребчинська Марія 492, 493
Редько Денис Григорович 20, 187
Редькова Явдоха 158
Рибак Марія Іванівна 709
Рибак Юрій Петрович 2, 4, 26, 423, 442, 444, 

759
Рибчаківна Ірина 491–494, 759
Рибчук Любов Іванівна 736
Римарук Тетяна (Гантарка) 714
Роздольський Осип Іванович 4, 507
Рокосовська Софія 7, 326, 759
Романюк Марія Семенівна 735
Рудницька Н. Ю. 756
Рудь Анатолій Нестерович 688, 689
Рудь Настя Іванівна 688
Рябченко Олімпіада Михайлівна 255, 256
Савицька Гільда Іллінішна 204
Савченко Клавдія Леонтіївна 696
Сад Ганна Миколаївна 437
Сало Андрій і Пилип 14, 496–502, 759
Сапитон 370, 371
Сапун Андрій Семенович 20, 196, 759
Свєнціцький Іларіон Семенович 5, 8, 12–19, 

30, 130, 223
Свистун П. В. 644, 759
Свірнюк Параска 561–563
Світлична Галина Миколаївна 295, 296
Семко Гнат Васильович 721
Семко Марина Юрківна 664, 721
Сенчик Я. 11, 13, 494
Сєдакова Ольга Олександрівна 13

Сидорак Наталія Юріївна 741, 742
Сидоренко Катерина 705
Сидорук В. 25, 427–430
Сизько Андрій 231–233, 759
Сизько Андрій Тимофійович 22
Симончук Любов Іванівна 434–436
Синюченко Мокрина Кирилівна 708
Сиротян Ганна Степанівна 692
Сиротян Наталка Левковна (Сиротянка) 691
Сиротян Одарка 691
Сиротянка Наталка Іванівна 692
Сита Марія Іванівна 553
Ситнюк Секлета 679
Сиченко Марфа Степанівна 201
Сікало П. 20, 180–183, 760
Сіренко Василина Ганикеївна 655
Сіренко Іван 722
Сіренко Ригор 722
Сіробаба Катерина Миколаївна 441
Скрипник Ганна Аркадіївна 111
Слинько Михайло Максимович 20, 188, 760 
Слоцька Єва Іванівна 26, 542
Снігур І. 175, 760
Снітко Катерина Іванівна 292, 293
Сокіл Василь Васильович 24, 514–536, 760, 
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Сокіл Ганна Петрівна 24, 514, 776
Соловей Любов Василівна 455–459
Сплюшко Варка 684
Сташевська Ніна 715
Стегній Марія Іванівна 440
Степаненко Л. І. 260
Степанова Олександра Степанівна 745
Стефанович Світлана 4
Стефурак Ганна Павлівна 743
Столащук Василина Юріївна 737–739
Стороженко М. К. 129
Сторчак О. В. 261
Ступіна Настя Данилівна 264–266, 275, 276
Сурменко Ганна Трохимівна 700
Сухобрус Галина Семенівна 207
Суховерська О. 639
Сухопара Ганна Костянтинівна 289
Сухоставець Антоніна Павлівна 439
Сядюко Євдокія Пилипівна 417
Сьомак Явдоха Василівна 702
Тарасевський Петро К. 13–15, 147–152, 760
Твердовська Анастасія Матвіївна 538, 539, 541
Терещенко Олександр Власович 6, 10, 43, 760
Ткаля Світлана Павлівна 442
Ткачук Ольга 459–462
Толстая Світлана Михайлівна 24, 398, 399, 
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Толстой Микита Ілліч 24, 398
Топорков А. Л. 464
Трачук Антін 18, 624
Трепетюк Параска 587
Троїцька Харитина Корніївна 264, 267, 268, 
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775. Голосіння за сестрою ........................469

776. Голосіння за братом ..........................470

777. Голосіння за матір’ю .........................470

778. Голосіння за матір’ю .........................471

779. Голосіння за чоловіком ....................471

780. Голосіння за сином ............................472

781. Голосіння за тіткою ...........................472

Записи Ірини Коваль-Фучило 
у с. Сварицевичі, 2011 р.

782. Голосіння за сестрами 
          (живе виконання) ....................................472

783. Голосіння за сином 
         (живе виконання) ................................. 473

784. Голосіння за сестрою 
         (живе виконання) ................................. 474

785. Голосіння за чоловіком 
         (живе виконання) ................................. 475

786. Голосіння за сином 
         (живе виконання) ................................. 475

787. Голосіння за сином 
         (живе виконання) ................................. 476

788. Голосіння за сином 
         (живе виконання) ................................. 476

789. Голосіння за чоловіком 
         (живе виконання) ................................477

790. Голосіння за сестрою 
         (живе виконання) ................................. 477

791. Голосіння за чоловіком 
         і його першою дружиною 
         (живе виконання) ................................478

792. Голосіння за сином і донькою
          (живе виконання)...............................480

793. Голосіння за племінницею 
         (живе виконання) ................................489

794. Голосіння за матір’ю .........................489
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Бойківсько-опільська голосильна традиція
Запис Людвіка Куби на Львівщині, 1880-ті рр.

795. Голосіння за сестрою ........................491

Записи Ірини Рибчаківни 
з Яворівського повіту, 1889 р.

796. Голосіння за матір’ю .........................491

797. Голосіння за батьком ........................492

798. Голосіння за донькою .......................492

799. Голосіння за чоловіком ....................493

Запис Івана Колесси, 1890-ті рр.
800. Голосіння за дитиною ......................493

Записи із Холмщини, 1899 р.
801. Голосіння за матір’ю .........................494

802. Голосіння ..............................................494

Записи із с. Салаші на Львівщині, 1904–1910 рр.
803. Голосіння за матір’ю .........................495

804. Голосіння за дитиною ......................495

805. Голосіння за чоловіком ....................495

Записи із с. Убинє на Львівщині, 1904–1910 рр.
806. Голосіння за батьком ........................495

807. Голосіння за бабою ............................496

Записи Андрія і Пилипа Сала 
у Равському пов., 1904–1910 рр.

808. Голосіння за батьком ........................496

809. Голосіння за батьком ........................496

810. Голосіння за батьком ........................497

811. Голосіння за батьком ........................497

812. Голосіння за матір’ю .........................498

813. Голосіння за матір’ю .........................498

814. Голосіння за матір’ю .........................499

815. Голосіння за чоловіком ....................499

816. Голосіння за чоловіком ....................500

817. Голосіння за донькою .......................500

818. Голосіння за донькою .......................501

819. Голосіння за братом ..........................501

820. Голосіння за братом ..........................502

821. Голосіння за сестрою ........................502

Записи Олени Охримович зі Стрийського пов., 
1904–1910 рр.

822. Голосіння за матір’ю .........................503

823. Голосіння за донькою .......................503

Записи Михайла Зубрицького 
у Старосамбірському пов., 1910 р.

824. Голосіння за матір’ю .........................504

825. Голосіння за чоловіком ....................504

826. Голосіння за дитиною ......................505

827. Пародійне голосіння 
         за чоловіком .........................................505

828. Пародійне голосіння ........................505

Записи Антона Мусяновича 
з Яворівського пов., 1910 р.

829. Голосіння за батьком ........................505

830. Голосіння за чоловіком ....................506

831. Голосіння за братом ..........................506

832. Пародійне голосіння ........................506

Запис Юрія Кміта в Турчанському пов., 1915 р.
833. Голосіння за батьком ........................506

Запис Осипа Роздольського з с. Зубрик, 1913 р.
834. Голосіння за сином ............................507

Запис Філарета Колесси, 1920 р.
835. Голосіння за матір’ю .........................507

Записи Михайла Гайдая з Холмщини, 1920-ті рр.
836. Голосіння за донькою .......................508

837. Голосіння за сином ............................509

Запис Володимира Гошовського 
з Мукачівщини, середина ХХ ст.

838. Голосіння за матір’ю .........................510

Запис Володимира Гоголя-Царенка 
з Дрогобицького р-ну, 1968 р.

839. Голосіння за донькою .......................510

Записи Михайла Мишанича 
зі Львівщини, 1975–1977 рр.

840. Голосіння за матір’ю. ........................510

841. Голосіння за донькою .......................511

842. Голосіння за матір’ю .........................512

843. Голосіння за матір’ю .........................513

Записи Василя Сокола на Львівщині, 1983 р.
844. Голосіння за батьком ........................514

845. Голосіння за сестрою ........................515

846. Голосіння за матір’ю .........................516

847. Голосіння за донькою .......................517

848. Голосіння за донькою .......................520

849. Голосіння за кумою ...........................524

850. Голосіння за сусідкою ......................525

851. Голосіння за батьком ........................526

852. Голосіння за сином ............................527

853. Голосіння за сестрою ........................528

854. Голосіння за матір’ю .........................531

855. Голосіння за сестрою ........................532

856. Голосіння за батьком ........................534

857. Голосіння за матір’ю .........................534

Записи Григорія Дем’яна з Дрогобицького 
і Сколівського р-нів Львівської обл., 1983 р.

858. Голосіння за матір’ю .........................537

859. Голосіння за матір’ю .........................537

860. Голосіння за батьком ........................538

861. Голосіння за батьком ........................539

862. Голосіння за донькою 
         (живе виконання) ................................539

863. Голосіння за сестрою ........................541

864. Голосіння за подругою .....................541

Записи Ірини Коваль-Фучило 
на Львівщині, 1999 р.

865. Голосіння за дитиною ......................542

866. Голосіння за матір’ю .........................542

867. Голосіння за дитиною ......................543

868. Голосіння за матір’ю .........................544
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869. Голосіння за чоловіком ....................544

870. Голосіння за братом ..........................545

871. Голосіння за сестрою ........................546

872. Голосіння за батьком ........................547

Записи Лідії Федоронько на Львівщині, 2006 р.
873. Пародійне голосіння 
         за чоловіком ........................................547

874. Голосіння ..............................................548

875. Пародійне голосіння 
         за чоловіком ........................................548

Записи Ірини Довгалюк і Андрія Вовчака 
з Турківщини, 2008 р.

876. Голосіння за матір’ю .........................548

877. Голосіння за братом ..........................549

Записи Ірини Коваль-Фучило 
із Закарпаття, 2008 р.

878. Голосіння за матір’ю .........................549

879. Голосіння за свекрухою ...................550

880. Голосіння за батьком ........................550

881. Голосіння за матір’ю .........................550

882. Голосіння за чоловіком ....................551

883. Голосіння за матір’ю .........................551

884. Голосіння за матір’ю .........................552

885. Голосіння за братом ..........................552

886. Голосіння за чоловіком ....................552

887. Голосіння за матір’ю .........................553

888. Голосіння за чоловіком ....................553

889. Голосіння за батьками ......................554

890. Голосіння за братом ..........................554

891. Голосіння за дитиною ......................554

892. Голосіння за сестрою ........................555

893. Голосіння за сином ............................555

Гуцульсько-подільська голосильна 
традиція
Запис Оскара Кольберга, 1870-ті рр.

894. Голосіння за чоловіком ....................556

Записи Володимира Шухевича, кінець ХІХ ст.
895. Голосіння за чоловіком ....................556

896. Голосіння за матір’ю .........................557

897. Голосіння за матір’ю .........................557

898. Голосіння за донькою .......................558

Записи Степана Долинського 
з Ольгопольського пов., 1880-ті рр.

899. Голосіння за донькою .......................558

900. Голосіння за чоловіком ....................559

Записи Л. Ленчевського зі 
Старокостянтинівського пов., 1890-ті рр.

901. Голосіння за сином ............................559

902. Голосіння за чоловіком ....................560

903. Голосіння за батьком або матір’ю ....560

Запис Марії Гаморак 
зі Снятинського пов., 1889 р.

904. Голосіння за матір’ю .........................560

Записи Олени Кисілевської у Коломийському 
і Косівському пов., 1904–1910 рр.

905. Голосіння за матір’ю .........................561

906. Голосіння за матір’ю .........................561

907. Голосіння за батьком ........................561

908. Голосіння за батьком ........................562

909. Голосіння за донькою .......................562

910. Голосіння за сином ............................562

911. Голосіння за сином ............................563

912. Голосіння за чоловіком ....................563

913. Голосіння за матір’ю .........................564

914. Голосіння за матір’ю .........................564

915. Голосіння за батьком ........................564

916. Голосіння за дитиною ......................565

917. Голосіння за донькою .......................565

918. Голосіння за сином ............................565

919. Голосіння за сином ............................565

920. Голосіння за чоловіком ....................566

921. Голосіння за братом ..........................566

922. Голосіння за бабою ............................566

Записи О. Маркова з Косівського пов., 
1904–1910 рр.

923. Голосіння за сином ............................567

924. Голосіння за чоловіком ....................567

Записи Л. Якібюка з Косівського пов., 
1904–1910 рр.

925. Голосіння за батьком ........................568

926. Голосіння за нареченою ..................568

927. Голосіння за нареченим ...................568

928. Голосіння за чоловіком ....................568

Записи Осипа Михалецького 
зі Снятинського пов., 1904–1910 рр.

929. Голосіння за матір’ю .........................569

930. Голосіння за матір’ю .........................569

931. Голосіння за донькою .......................570

932. Голосіння за донькою .......................570

933. Голосіння за чоловіком ....................570

934. Голосіння за братом ..........................571

935. Пародійне голосіння ........................571

Запис Дмитра Калитчука 
зі Снятинського пов., 1910 р.

936. Пародійне голосіння 
         за чоловіком ........................................571

Записи Володимири Хромовської 
зі Снятинського пов., 1910 р.

937. Голосіння за чоловіком ....................572

938. Голосіння за матір’ю .........................573

939. Голосіння за батьком ........................573

940. Голосіння за матір’ю .........................574

941. Голосіння за братом ..........................574

Записи Володимира Гнатюка 
з Криворівні, 1904–1910 рр.

942. Голосіння за матір’ю .........................575

943. Голосіння за батьком ........................575
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944. Голосіння за сином ............................576

945. Голосіння за сином ............................576

946. Голосіння за донькою .......................576

947. Голосіння за сестрою ........................577

948. Голосіння за братом ..........................577

949. Голосіння за бабою ............................578

950. Голосіння за тіткою ...........................578

951. Голосіння за дядьком ........................578

Записи Петра Шекерика-Доникова 
в с. Голови Косівського пов., 1904–1910 рр.

952. Голосіння за сином ............................578

953. Голосіння за чоловіком ....................580

954. Голосіння за матір’ю .........................580

955. Голосіння за матір’ю .........................581

956. Голосіння за ятрівкою ......................581

957. Голосіння за братом ..........................582

958. Пародійне голосіння ........................582

Записи Петра Дудєка в с. Голови і с. Тюдев 
Косівського пов., 1904–1910 рр.

959. Голосіння за батьком ........................582

960. Голосіння за сином ............................583

961. Голосіння за чоловіком ....................583

Запис Михайла Кузьмака зі с. Жаб’є 
Косівського пов., 1904–1910 рр.

962. Голосіння за матір’ю 
         (живе виконання) ................................584

963. Голосіння за донькою 

           (живе виконання)................................587

Записи П. Лисоволина зі с. Мельниківці 
на Поділлі, 1904–1910 рр.

964. Голосіння за батьком ........................589

965. Голосіння за дитиною ......................590

966. Голосіння за братом ..........................590

Запис Д. Дячини з Ушицького пов. 
на Поділлі, 1904–1910 рр.

967. Голосіння за донькою .......................590

Запис Микити Бачка з Ямпільського пов. 
на Поділлі, 1904–1910 рр.

968. Голосіння за сином ............................591

969. Голосіння за дідом .............................592

Запис А. Богдана-Сокольського 
з Кам’янського пов. Подільської губ., 
1904–1910 рр.

970. Голосіння за донькою 
         (живе виконання) ................................592

971. Голосіння за сином ............................594

972. Голосіння за донькою .......................594

973. Голосіння батька за сином ..............595

Записи Т. Бурачка з Брацлавського пов., 
1904–1910 рр.

974. Голосіння за матір’ю .........................595

975. Голосіння за батьком ........................595

976. Голосіння за донькою .......................596

977. Голосіння за донькою .......................596

978. Голосіння за сином ............................597

979. Голосіння за сином ............................597

980. Голосіння за дружиною ...................598

981. Голосіння за чоловіком ....................598

Записи Юрія Александровича 
з м. Мурафа, 1904–1910 рр.

982. Голосіння за матір’ю .........................599

983. Голосіння за донькою .......................599

984. Голосіння за чоловіком ....................601

985. Голосіння за сестрою ........................601

986. Голосіння за подругою .....................602

Записи Мелетія Грушицького 
з Брацлавського пов., 1904–1910 рр.

987. Голосіння за дитиною ......................602

988. Голосіння за чоловіком ....................603

989. Голосіння за дружиною ...................603

Записи Костянтина Широцького 
з Поділля, 1904–1910 рр.

990. Голосіння за матір’ю .........................603

991. Голосіння за дитиною ......................603

992. Голосіння за дитиною ......................604

993. Голосіння за донькою .......................604

994. Голосіння за сином ............................604

995. Голосіння за донькою .......................604

996. Голосіння за чоловіком ....................605

997. Голосіння за сестрою ........................605

998. Голосіння за батьком ........................605

999. Голосіння за батьком ........................606

1000. Голосіння за чоловіком ..................606

1001. Голосіння за донькою.....................606

1002. Голосіння за донькою.....................606

1003. Голосіння за дитиною ....................607

1004. Голосіння за сином .........................607

1005. Голосіння за донькою.....................607

1006. Голосіння за братом ........................607

1007. Голосіння за сином .........................608

1008. Голосіння за чоловіком ..................608

Запис із Тернопільщини, 1904–1910 рр.
1009. Голосіння за донькою 
           (живе виконання)..............................608

Записи Олександра Рака на Буковині, 
1904–1910 рр.

1010. Голосіння за матір’ю .......................608

1011. Голосіння за сином .........................610

1012. Голосіння за батьком ......................610

1013. Голосіння за чоловіком ..................611

1014. Голосіння за братом ........................611

Запис Івана Ґронського на Буковині, 
1904–1910 рр.

1015. Голосіння за матір’ю .......................611

Записи Івана Бордейного на Буковині, 1910 р.
1016. Голосіння за матір’ю .......................612

1017. Голосіння за матір’ю .......................613

1018. Голосіння за матір’ю .......................614
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1019. Голосіння за сестрою 
           (або товаришкою) ...........................615

1020. Голосіння за дружиною .................615

1021. Пародійне голосіння ......................615

1022. Пародійне голосіння 
           за чоловіком ......................................616

1023. Пародійне голосіння 
           за чоловіком .......................................616

Записи П. Брояковського з м. Паволоч, 
1904–1910 рр.

1024. Голосіння за матір’ю .......................616

1025. Голосіння за донькою.....................617

1026. Голосіння за дитиною ....................617

1027. Голосіння за сином .........................618

1028. Голосіння за сестрою ......................618

1029. Голосіння за дідом ...........................618

Записи Юрія Александровича 
з Обухівського повіту, 1904–1910 рр.

1030. Голосіння за сином .........................619

1031. Голосіння за сином .........................619

1032. Голосіння за сестрою ......................620

Записи Івана Волошинського 
з Городенківщини, 1911–1913 рр.

1033. Голосіння за батьком ......................620

1034. Голосіння за батьком ......................620

1035. Голосіння за батьком ......................621

1036. Голосіння за батьком ......................621

1037. Голосіння за матір’ю .......................622

1038. Голосіння за матір’ю .......................622

1039. Голосіння за матір’ю .......................623

1040. Голосіння за матір’ю .......................623
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського 

ГОЛОСІННЯ
Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, покажчики

Ірини Мирославівни КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

У збірнику вміщено записи голосінь з усіх регіонів України, а також з етнічних 
українських земель у Польщі, Білорусі, Російській Федерації. Це друковані, архівні фіксації 
різних збирачів, власні записи упорядника цього видання (1840-ві рр. — 2012 р.). У комента-
рях подано інформацію про українську голосильну традицію. Видання оснащене передмовою, 
покажчиком записів голосінь наддніпрянської, поліської, бойківсько-опільської, гуцульсько-
подільської голосильної традиції, географічним, іменним покажчиками.

Для фольклористів, етнографів, краєзнавців і широкого кола читачів.

Наукове редагування Л. В. Іваннікова
Комп’ютерна верстка та дизайн І. О. Блінова

Коректура І. М. Коваль-Фучило

Для оформлення видання використано графічні роботи Юліана Панькевича (1920-ті рр.) 
і картину хорватського художника Івана Генераліча «Похорон Штефа Халачека» (1934 р.).
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