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ВСТУП 

 
1. Основна проблематика 

 
 Дослідження присвячене, з одного боку, висвітленню особли-
востей мелодики українських весільних пісень з погляду еволюції 
музичного мислення, генезису музичного стилю у народнопісенній 
творчості, а з іншого – аналізу побутування обрядового пісенного 
циклу в умовах конкретних співочих традицій. особливості мело-
дики весільного фольклору різних пісенних регіонів України розг-
лянуто з урахуванням сучасного адміністративного поділу1

 Український музичний фольклор як складова частина культу-
ри слов’янських народів протягом багатовікової історії формуван-
ня та розвитку набув значної розмаїтості форми та змісту. Досі у 
живому побутуванні збереглися найдавніші зразки обрядової пі-
сенності. Фольклорні матеріали, що містяться у опублікованих ви-
даннях (серед них у збірниках серії „Українська народна твор-
чість”), рукописних державних та приватних архівах, а також живе 
побутування народнопісенного мистецтва складають невичерпну 
скарбницю для досліджень фольклористів, творчих пошуків профе-
сійних митців. 

. 

 Українська музична фольклористика має давні плідні традиції 
у науковій спадщині М. Лисенка, Ф. Колесси, К. Квітки, С. Людке-
вича, В. Гошовського, які успішно продовжують сучасні дослідни-
ки: С. Грица, А. Іваницький, Б. Луканюк, О. Мурзина, В. Осадча, 
М. Хай, Є. Єфремов, Г. Коропниченко, І. Клименко та багато ін-
ших. Проте деякі масиви музично-поетичної творчості українців і 
дотепер залишаються недостатньо вивченими у їх найістотніших 
проявах: стилю як часової категорії, що відображає еволюцію му-
зичного мислення, та просторової локалізації пісенної традиції у 
комплексі з регіональною специфікою мелодики пісень. Деякі дос-
лідження були здійснені свого часу, але не опубліковані, як, напри-
клад, пропонована читачеві робота, присвячена мелодиці українсь-
ких весільних пісень. Нинішнє видання спрямоване на усунення ці-
єї прогалини. 

                                                 
1 Украинская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1979 года. – 
Киев, 1979. – 512 с. 
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Одним з найбільш плідних у сучасній етномузикології напря-
мків досліджень є вивчення одного жанру або сукупності різних 
жанрів у певній локальній пісенній традиції. В той же час лиша-
ються актуальними спроби подати загальну характеристику певно-
го пісенного масиву у межах всієї етнічної території побутування, 
що досі не було зроблено. Це стосується, зокрема, й весільної пі-
сенності українців. Окремі глибокі зауваження Ф. Колесси, К. Квіт-
ки, спостереження фольклористів-збирачів С. Руданського, В. Вер-
ховинця та ін., вступна стаття О. Правдюка до тому у двох книгах 
„Весілля” та А. Іваницького до тому у двох книгах „Весільні пісні”, 
вступна стаття О. Тюрикової до збірника „Музичний фольклор 
Донбасу: весільні пісні”, статті Г. Коропниченко, І. Клименко та ін. 
не закривають цієї прогалини2

На думку Б. Путилова, „фольклор первісно-родового суспільс-
тва цікавий та важливий для науки не тільки сам по собі. Особливе 
його значення обумовлюється його виключною та універсальною 
конструктивною роллю у процесі формування класичного фольк-
лору. Тому вивчення архаїчного фольклору – всебічне, детальне та 
найглибше – є одним з головних завдань сучасної фольклористи-
ки."

. 

3

                                                 
2 Правдюк О. // Весілля: У двох книгах. Кн. 1 / Упоряд. текстів, прим. М. М. Шубравської, 
нот. матеріал упоряд.  О. А. Правдюк. – Київ, 1970. – С. 455; Іваницький А. Музика україн-
ського весілля // Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1 (Полісся, Наддніпрянщина, Слобо-
жанщина, Степова Україна) /Упоряд., прим. М. М. Шубравської, нот. матеріал упоряд. А. 
І. Іваницький. – Київ, 1982. – С. 54-69; Тюрикова О. Весільні пісні на Донеччині //  Музич-
ний фольклор Донбасу: весільні пісні // Упоряд., вст. стаття, прим., додатки О. В. Тюрико-
вої. – Донецьк, 2005. – С. 6-16; Коропниченко Г. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії 
(за матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня) // Проблеми етномузи-
кології: Збірник наукових праць. / Упоряд О. Мурзина. Вип. 1. – Київ, 1998. – С. 137-166; 
Клименко І. Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського ме-
лоареалу (Погляд з Прип’ятського Полісся) // Проблеми етномузикології: Збірник науко-
вих праць. / Упоряд О. Мурзина. Вип. 2. – Київ, 2004. – С. 135-165. 

 Цей погляд значною мірою стосується також і весільного фо-
льклору. Сягаючи своїм корінням глибокої давнини, весільна пі-
сенність протягом багатовікової історії формування та розвитку 
асимілювала у собі риси інших масивів народнопісенного мистецт-
ва, відбила історичну зміну форм музичного мислення у стильових 
нашаруваннях наспівів, викристалізувала зразки, що за своїм зна-
ченням та естетичною цінністю виходять за межі обряду, служать 
джерелом для нових жанрових утворень, зокрема позаобрядової 
родинно-побутової пісенності. У зв’язку з цим мелодика весільних 

3 Путилов Б. Н. О процессе жанрообразования в фольклоре // Актуальные проблемы со-
временной фольклористики. – Москва, 1980. – С. 199. 
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пісень є синхронним відбитком історичного (діахронного) розвитку 
форм музичного мислення в українському фольклорі, що були ви-
роблені протягом значного періоду історії України від глибокої да-
внини до наших часів. У зв’язку з цим вивчення весільної пісеннос-
ті у часово-просторовому аспекті має загально методологічне зна-
чення для етномузикології. 

Історична доля українського народу, що складалася у процесі 
його боротьби за соціальне та національне визволення, різноманітні 
природно-географічні та соціально-політичні фактори, що вплину-
ли на формування та розквіт окремих регіональних традицій, ство-
рили необхідні передумови для виникнення специфічних рис весі-
льної пісенності не тільки українського народу в цілому, але й вуж-
чих діалектних спільнот, не тільки по всій території України, але й 
окремих її регіонів, локусів та окремих пісенних традицій.  

В плані загальної спрямованості роботи Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України на комплексне вивчення матеріальної та духовної культури 
українського народу в її багатоманітних локальних проявах, ство-
рення енциклопедичних видань, етнографічних карт та атласів, до-
слідження весільної пісенності як одного з найважливіших підроз-
ділів традиційного народного мистецтва у історичному аспекті його 
формування та розвитку є одним з перших кроків створення фольк-
лорного атласу та продовженням традицій історичної фольклорис-
тики, накреслених Ф. Колессою, К. Квіткою, А. Іваницьким. 

Недостатня вивченість мелодики традиційних українських ве-
сільних пісень перешкоджає об’єктивній оцінці побутування сучас-
ної весільної обрядовості у радянський та пострадянський періоди 
історії українського народу. Досі практично невивченою лишалась 
проблема пісенної драматургії традиційного весільного обряду. 
Популярні видання та окремі статті навряд чи вирішують її. В той 
же час пісенна драматургія весільного обряду відбиває важливі 
особливості фольклорного мислення, має ряд загальнозначущих та 
регіонально-специфічних закономірностей, вивчення яких може 
принести безсумнівну користь для сучасних процесів у збереженні 
та розвитку національних традицій. 

Крім того, необхідність вивчення ранньотрадиційного фольк-
лору диктується особливою популярністю в останні роки ретрости-
льових та фольклорних течій у професійному музичному мистецтві. 
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У комплексі зазначених проблем та у такому широкому масштабі 
мелодика українських весільних пісень розглядається вперше.     

Мета цього дослідження у відповідності до його предмету – 
мелодики українських весільних пісень – визначення генетичних 
передумов стильової єдності весільної пісенності та з’ясування за-
гальних тенденцій і форм побутування основних регіональних тра-
дицій весільного співу на території України. У зв’язку з цим 
розв’язуються основні завдання: 

А) розробка необхідної методології (огляд та систематизація 
різних етномузикологічних концепцій з проблем типології ранньо-
традиційного фольклору із з’ясуванням в ньому основних законо-
мірностей музичного мислення); 

Б) відповідна систематизація всього наявного пісенного мате-
ріалу за функціональними ознаками (їх роллю у весільному обряді) 
та стильовою характеристикою; 

В) визначення безпосередніх генетичних зв’язків стильових 
нашарувань весільної пісенності у процесі еволюції музичного ми-
слення та характеристика на цій основі її стильової єдності; 

Г) з’ясування основ циклічності обрядового фольклору, функ-
ціональної багатошаровості весільних пісень; 

Д) характеристика стильових особливостей циклів весільних 
пісень різних співочих традицій та виявлення на цій основі геогра-
фічних кордонів ранньотрадиційної пісенності на території Украї-
ни; 

Е) гіпотетичний аналіз умов та передумов існування регіона-
льних традицій весільної пісенності, відмін у територіальному по-
ширенні наспівів та пісень, безпосередньо пов’язаних з обрядовими 
діями; 

Є) картографування весільних наспівів, обрядових мікроцик-
лів пісень та пісенних регіонів. 

Загально-методологічною основою вирішення поставлених за-
вдань, її теоретичною базою є праці Б. Асаф’єва, Ф. Колесси, К. 
Квітки, З. Евальд, В. Єлатова, Л. Мухаринської, І. Земцовського, О. 
Правдюка, С. Грици, А. Іваницького, співробітників Проблемної 
науково-дослідної лабораторії музичної етнографії НМАУ та інших 
етномузикологів, в яких досліджуються закономірності музичного 
мистецтва як діяльності, питання музичного мислення у народній 
творчості, проблеми вивчення ранньотрадиційних пісенних форм і 
жанрів, історії та географії фольклору. У процесі розв’язання осно-
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вних завдань дослідження розробляється практично новий метод 
історико-регіональних досліджень музичного фольклору, започат-
кований у працях К. Квітки та Ф. Колесси. 

Основні завдання дослідження обумовили логіку та послідов-
ність викладу: від уточнення деяких основних понять, розробки ме-
тодологічної бази через простеження генезису мелодики весільної 
пісенності до опису особливостей основних регіональних традицій 
весільного фольклору. Ця логіка відбивається у послідовності роз-
ділів видання. 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, ставлять-
ся основні завдання, визначаються принципи картографування му-
зичного матеріалу. Перший розділ присвячено уточненню терміно-
логічного апарату, розкриттю основних закономірностей музичного 
мислення у ранньотрадиційному фольклорі. Далі розглядаються 
основні стильові нашарування мелодики весільної пісенності, що 
відповідають різним типам музичного мислення (другий розділ). В 
останньому розділі розкривається функціонально-стильова динамі-
ка весільного циклу пісень, виділяються регіони весільної пісенно-
сті на території України, характеризуються особливості пісенної 
драматургії циклів, мелодичний стиль весільних наспівів локальних 
та регіональних традицій. У висновках розглядаються наслідки ка-
ртографування наспівів, розвивається гіпотеза історико-
регіональних досліджень К. Квітки. Усі розділи монографії ґрунту-
ються на конкретному пісенному матеріалі та підкорені основному 
завданню – розкриттю регіональної своєрідності  мелодики україн-
ського весільного фольклору в аспекті історичної типології, циклі-
чності весільної пісенності, музичної драматургії обряду. 

Матеріалом для дослідження послужили публікації весільних 
пісень у різних виданнях4

ституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. 
Рильського НАН України та інші матеріали, що зберігаються у ар-

,  експедиційні  записи  співробітників  Ін- 

                                                 
4 Це, насамперед, уже згадувані томи „Весілля” та „Весільні пісні” з серії „Українська на-
родна творчість”, збірник весільних пісень Донбасу О. Тюрикової, а також регіональні збі-
рники: Пісні Буковини. Пісенник  Записи та упоряд. Яківчука А. Ф. Розшифр. нот Смаля К. 
А. – Київ, 1990; Пісні з Львівщини / Упор. Ю. О. Корчинський. – Київ, 1988; Пісні з Поділ-
ля. Українські народні пісні / Фольклорні записи та упор. О. М. Яковчука, – Київ, 1989; 
Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в с. Погребище 1920-1970 рр. / Упор. С. В. Ми-
шанич. – Київ, 1976; Пісні Сумщини. Фольклорні записи Дубравіна В. В. – Київ, 1989; Пі-
сні Тернопільщини. Календарно-обрядова та родинно-побутова лірика: Пісенник, вип. 1 / 
Упор. С. І. Стельмащук, П. К. Медведик. – Київ, 1989; Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях 
/ Упоряд., ред. М. К. Дмитренко, Л. О. Єфремова. – Київ, 1997 та ін. 
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хівах Інституту (частково у нотації автора), записи Л. Буянівського, 
зроблені у м. Рогатин Івано-Франківської обл. (нотація Л. Єфремо-
вої), власні записи автора5

 

. У зв’язку із завданнями дослідження та 
застосуванням метода картографування використовувалися тільки 
зразки, що мають наукову цінність, супроводжувані точною паспо-
ртизацією записів. При необхідності провадилась робота по уточ-
ненню географічного походження записів відповідно до сучасного 
адміністративно-територіального поділу України. 

2. Картографування весільних наспівів 
 

 У монографії використовується ефективний метод картогра-
фування, який має велике значення для фольклористики в цілому і 
обов’язковий для дослідження фольклору більш-менш масштабних 
територіальних зон. Останніми роками посилився інтерес до карто-
графічних методів також і у етномузикології, особливо у регіональ-
них дослідженнях. О. Правдюк у книзі „Українська музична фольк-
лористика”6

 Основи регіонального вивчення українського музичного фо-
льклору закладені у роботах Ф. Колесси

 в процесі огляду фольклористичних робіт критикує 
вивчення регіональних особливостей музичного фольклору в Укра-
їні без застосування методів картографії.  

7

 Метод картографування розроблений та широко застосовуєть-
ся у етнографії та лінгвістиці. Проблемам картографування у мово-

, де вчений глибоко дослі-
джує питання ритміки, ладоутворення наспівів, жанрову класифі-
кацію пісень, виконавську інтерпретацію у західних областях Укра-
їни у зв’язку з географічним розселенням різних етнічних груп 
українського населення та музичними діалектами, виокремлює за-
гальнослов’янські риси в українській народнопісенній творчості, 
розглядає питання її взаємодії з музикою сусідніх народів. У галузі 
регіональних досліджень білоруського фольклору також працювали 
К. Квітка та Г. Цитович, хоча й не використовували метод картог-
рафування як ефективний засіб узагальнення та систематизації ма-
теріалу, що відкриває нові перспективи у його вивченні. 

                                                 
5 Опубліковані у збірнику Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – Київ, 2006. 
6 Правдюк О. Українська музична фольклористика. – Київ, 1978. – С. 261-269. 
7 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці / Підгот. до друку С. Й. Грица. – Київ, 1970; Колесса 
Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини. – LXXXII; Колесса Ф. М. Українські народні 
пісні з південного Підкарпаття. Збірник (переднє слово, тексти і мелодії) // Наук. зб. Уж-
городського тов. „Просвіта”. – Ужгород, 1923. Рукопис – ІМФЕ, ф. 27-4, од. зб. 134.  
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знавстві та етнографії присвячені численні публікації. У одній з них 
знаходимо наступну думку: „картографування не є простим засо-
бом підвищення наочності фактів, а виступає як засіб їх системати-
зації та зіставлення, що ставить перед дослідником завдання, які 
неможливо розв’язати іншими засобами”8

В. Жирмунський як один із засновників ареальних досліджень 
явищ народної культури, вказував на необхідність особливого став-
лення до картографування фольклорних явищ, що мають більшу 
географічну рухливість, здатність до міграції, ніж мова та предмети 
матеріальної культури. Не випадково, при регіональних досліджен-
нях фольклору звертаються зазвичай до найдавнішого шару усної 
народної творчості: обрядової календарної та весільної пісенності, 
складової частини синкретичної єдності обряду, що має давні ко-
ріння у місцевих традиціях і важко піддаються міграційним проце-
сам. К. Чистов з метою картографування звертається саме до обря-
дового весільного фольклору. Він слушно зауважує, що картогра-
фічний метод розвивається вкрай повільно, що методика картогра-
фування ще не ввійшла у науковий обіг фольклористики, хоча кар-
тографічний метод мав би використовуватись поряд з історико-
порівняльним, історико-типологічним, структурним тощо

.  

9

Одним з перших фольклористичних досвідів у цьому напрям-
ку можна вважати публікацію С. Дмитрієвої, де вперше до вивчен-
ня билинного епосу застосовано історико-географічний метод. Ос-
новна позиція авторки полягає в наступній, важливій для нас ідеї, 
висунутій ще К. Квіткою: „Картографування билин дозволяє розг-
лянути питання, пов’язані з хронологією билин, виходячи не зі змі-
сту билинних текстів, а з безперечного факту існування чи відсут-
ності епічної традиції в тих чи інших областях у певний час.”

. 

10 І 
далі: „Картографування билинних сюжетів наочно показує регіона-
льні відмінності у епічній спадщині Півночі, які пояснюються істо-
рією заселення різних районів. У зв’язку з цим можна здогадува-
тись про час проникнення на Північ окремих билинних сюжетів.”11

Проте, як у цьому, так і у більшості інших фольклористичних 
досліджень предметом картографування стають насамперед фольк-

  

                                                 
8 Проблемы картографирования в языкознании и этнографии // Сб. статей. Отв. ред. С. И. 
Брук. – Ленинград, 1974. С. 4. 
9 Там само, с. 72-74.  
10 Дмитриева С. И. Географическое распространение русских былин. По материалам кон-
ца XIX – начала ХХ века. – Москва, 1975. – С. 81.  
11  Дмитриева С.И., с. 94. 
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лорні сюжети, тексти пісень. В українській етномузикології одним з 
перших широко почав застосовувати метод картографування В. 
Гошовський12. І тільки останнім часом істотно збільшилась кіль-
кість етномузикологічних публікацій з використанням картографі-
чного методу переважно для відображення поширення певних ме-
лодичних типів у обрядовій пісенності13

Складання фольклорних діалектних карт через їх комплекс-
ний, синхронний характер відображуваних явищ має значення пе-
реважно для порівняльних географічних спостережень. Справжню 
історичну перспективу може дати лише картографування, пов’язане 
з жанрово-стильовою структурою фольклору, що відбиває еволю-
цію музичного мислення народу

. 

14

У даній роботі метод картографування є одним з основних у 
процесі типологічних та історико-регіональних досліджень музики 
весільного фольклору, складання карти регіонів весільної пісеннос-
ті. Картографуванню підлягають усі основні етапи дослідження. 

. Мета і засоби картографування 
будуть істотно відрізнятися, наприклад, в обрядових жанрах, епіці 
та ліричній пісенності. Для ефективного використання картографу-
вання як методу дослідження музичного фольклору необхідне перш 
за все з’ясування сутності того чи іншого жанру або жанрового 
угрупування, спостереження над його історичним  розвитком, ви-
явлення провідних компонентів та принципів фольклорного мис-
лення, притаманного для даного фольклорного матеріалу. 

При складанні карт застосовувались два найпоширеніші засо-
би позначень: значковий (карти 3-6, 8) та суцільного штрихування 
(карти 1, 2, 7). Перший відрізняється більшим ступенем точності 
тому, що кожне позначення відповідає конкретному (наявному у 
розпорядженні автора) наспіву пісні або групі однорідних наспівів, 
а локалізація значка на карті вказує з достатньою точністю місце 
запису наспіву або пісенного циклу. Суцільне штрихування має пе-
ревагу більшої наочності, хоча й поступається точністю, тому що 
                                                 
12 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славянове-
дению. – Москва, 1971; Гошовський В. Українські пісні Закарпаття / Перекл. з рос. Р. Ми-
сько-Пасічник, В. Пасічник. – Львів, 2003 та інші публікації. 
13 Див.: Проблеми етномузикології: Збірник наукових праць. / Упоряд О. Мурзина. Вип. 1. 
– К, 1998. – 240 с. Вип. 2. – К., 2004. 
14 Питанням еволюції музичного мислення у фольклорі присвячені ґрунтовні публікації А. 
Іваницького Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навч. посіб-
ник. – Київ, 1997 та особливо Основи логіки музичної форми (проблеми походження му-
зики): Навч. посібник. – Київ, 2003.   
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охоплює також окремі перехідні місцевості, у яких це явище може 
практично бути відсутнім. У зв’язку з цим основні моменти геогра-
фічного поширення тих чи інших явищ весільного фольклору дуб-
люються на різних картах, одержуючи таким чином точність та на-
очність фіксації. При цьому самі карти не дублюються. 

Карти також поділяються на два типи за основною легендою: 
картографування окремих явищ та комплексне картографування. 
При картографуванні окремих явищ за основу береться певний кон-
кретний наспів (карти 1-5) з його характерними особливостями 
формотворення, інтонаційного змісту, ритмічної та ладової струк-
тури (у ”значкових” картах вказується також ладовий нахил). Цей 
вид картографування музичного фольклору можливий переважно у 
застосуванні до мелодики обрядового фольклору, основу яких 
складають численні варіанти небагатьох типологічно значущих на-
співів.  

Тут основна робота етномузиколога полягає у виявленні цих 
наспівів на основі єдиного логічного принципу, не привнесеного 
зовні, а виведеного з самої сутності досліджуваного матеріалу. В 
той же час картографування окремих фольклорних явищ (наспівів) 
в цьому випадку нівелює кількісний показник. Так, якщо у одному 
населеному пункті записаний цикл пісень, у якому варіанти одного 
наспіву налічують кілька десятків, то вони позначаються одним 
значком (однаковим штрихуванням) таким же чином, як і поодино-
кі записи. Кількісний бік картографованого матеріалу відбивають 
комплексні карти (6, 8), на яких зафіксовані не окремі наспіви, а цілі 
обрядові цикли та мікроцикли пісень. 

Вище коротко описано попередні відомості та найзагальніші 
принципи укладання карт, які нижче, у процесі подальшого викла-
ду, будуть доповнюватись описом легенд (принципу побудови) 
конкретних карт та коментарями результатів картографування. Сві-
домо уникались діалектологічні карти (за параметрами засобів ор-
ганізації звукового матеріалу, засобів музичної виразності), які б 
вимагали охоплення фольклорного матеріалу поза межами весіль-
ної пісенності.  

За основу картографування бралась територія України за су-
часним адміністративно-територіальним поділом на області та ра-
йони, як прийнято у багатьох країнах світу, зокрема, у Прибалтиці: 
„Сучасне картографування відрізняється тим, що матеріал групу-
ється не за окремими етносами, а за адміністративно-територіаль-
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ними одиницями.”15

Географічне вивчення музики весільних пісень з метою по-
повнення даних, розширення уявлення про шляхи еволюції цього 
пісенного циклу, верифікації висунутих гіпотез вимагало також 
звернення до весільного фольклору інших слов’янських народів, 
зокрема, російського та білоруського. Докладніші дослідження цьо-
го питання у процесі подальшої роботи вимагають використання 
картографічного методу у відповідно більших масштабах, а також 
спільних зусиль ширшого кола фольклористів, адже „весільний об-
ряд – справжня музична драма з багатьма діючими особами та піс-
нями”.

 За одиницю територіального поділу при карто-
графуванні взято район. 

16

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалтики // 
Сборник статей Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Отв. ред. В. А. Алек-
сандров и Н. В. Шалыгина. – Москва, 1975. – С. 3.   
16 Тестова Л. В путь за песней // Студ. меридиан, 1981, № 6. – С. 16. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ    
МУЗИКИ ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

 
1. Проблеми типології 

 
Поняття типового наспіву17 відбивають типологічний підхід 

до вивчення найдавніших шарів усної народної творчості – обрядо-
вого фольклору. На думку І. Земцовського „вивчення типології 
складає необхідний етап будь-якого фольклористичного (та етно-
музикологічного зокрема) дослідження” 18. В основі діяльності лю-
дини, будь-якого процесу сприйняття, зокрема музичного, лежить 
принцип відбору типових структур, інваріантних, ізоморфних зафі-
ксованих у свідомості „критеріальним формам”19

Типологія як метод наукового пізнання та одна з найуніверса-
льніших процедур наукового мислення є підґрунтям будь-якого до-
слідження.  Вона передбачає процес розчленування сукупності 
явищ, що спостерігаються, з позицій тієї чи іншої наукової концеп-
ції, їх групування за допомогою узагальненої ідеалізованої моделі 
чи типу. Своє логічне осмислення типологічний метод знаходить у 
роботах з теорії систем та структурних досліджень.  

.  

Типологія є основним засобом у порівняльному вивченні істо-
тних ознак, зв’язків, функцій, відношень, рівнів структурної органі-
зації явищ. Вона розв’язує завдання підпорядкованого опису та си-
стематизації множин, спирається на ознаки та відмінності явищ, що 
вивчаються, на пошук засобів їх ідентифікації, прагне до відбиття 
даної системи, виявлення її закономірностей. 

Цілеспрямовані типологічні дослідження у галузі фольклорис-
тики та мовознавства останнім часом набувають все більшого зна-
чення. Прагнення тотального використання типологічних методів 
при аналізі, класифікації, каталогізації та картографування музич-
ного фольклору притаманне було науковим пошукам визначного 
                                                 
17 Тестова Л. О. Поняття типового наспіву у вивченні мелодики обрядового фольклору // 
Нар. творчість та етнографія, 1981, № 6, с. 59-62.  
18 Земцовский И. И. Проблема варианта в свете музыкальной типологии (опыт этномузы-
коведческой постановки вопроса) // Актуальные проблемы современной фольклористики. 
– Ленинград, 1980. – С. 45-46. 
19 Stokmann D. Musik als kommunikatives System // Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft 
fűr 1969. – Leipzig, 1970. – S. 80. 
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українського вченого та фольклориста В. Гошовського20. Їхнє ефек-
тивне застосування спостерігається у каталогізаційних системах 
другої половини минулого сторіччя21 та в багатьох дослідженнях 
російських вчених, присвяченим проблемам обрядового музичного 
фольклору22

Будь-яка динамічна система, зокрема й музичний фольклор, не 
може існувати без єдності двох протилежностей: мобільного, дина-
мічного та стійкого, інваріантного. Якщо вважати варіантність, 
схильність до варіювання, постійну тенденцію до змінності однією 
з найістотніших ознак фольклору, то іншою не менш істотною 
ознакою є наявність протилежної риси – наявність інваріантного 
ядра, яке дозволяє впізнавати у змінному початкову сутність, що 
змінюється. У стереотипності криється основа художньої традиції 
та арсеналу імпровізації. Співвіднесення інваріантної основи (сте-
реотипу) та привнесених змін лежить у основі фольклорного музи-
чного мислення. 

. 

Типологічний метод дослідження дійсний як для класифікації 
динамічних процесів побутування фольклору, так і для його стій-
ких історичних, локально-географічних, національно-етнічних, жа-
нрових та інших форм. В останньому випадку типологія відіграє 
вирішальну роль.  

Багатоманітність форм стійкості, що існує у народнопісенно-
му мистецтві відповідно його стильовим нашаруванням та різним 
видам фольклорного мислення, відбилась у такій же багатоманітно-
сті визначень та фольклористичних термінів, часто етимологічно 
або семантично неоднозначних. Наприклад, розумінню типового 
наспіву у літературі відповідає „голос”, „мелодичний тип”, „наспів-
формула та ін. Ф. Колесса називає мелодії груповими, якщо „під 
один мелодичний тип підходить ціла група пісень”23

                                                 
20 Гошовский В. Семиотика в помощь фольклористике. – Советская музыка, 1966, № 11, с. 
100-106; Фольклор и кибернетика: Опыт каталогизации напевов // Сов. музыка, 1964, № 
11, с. 74-83; № 12, с. 83-89. 

. В багатьох 
випадках тотожність наведених понять неповна, у різному контекс-
ті їм можуть відповідати різні смислові значення. 

21 МААФАТ’75. Первый всесоюзный семинар по машинным аспектам алгоритмического 
формализованного анализа музыкальных текстов. – Ереван, 1977; Проблемы таксономии 
эстонских рунических мелодий / Отв. ред. М. Реммель. – Таллинн, 1977.  
22 Ефименкова В. В. Севернорусская причеть. Междуречье Сухоны и Юга и верховьев 
Кокшеньги (Вологодская область). – Москва, 1980; Земцовский И. И. Мелодика календар-
ных песен. – Ленинград, 1975. 
23 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 370.  
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Щоб дати обґрунтування типовому наспіву, необхідно визна-
чити його місце серед інших форм прояву стійкості у народній піс-
нетворчості, зіставити у поняттях та по суті ряд суміжних явищ, си-
стематизувати їх, виокремити з термінологічних нашарувань, двоз-
начності розуміння, випадковості трактування. Д. Голий розглядає 
мелодичну модель як ідеальний тип24

Жанрова система фольклору і є наймасштабнішою типологією 
усної народної творчості в цілому. Типологія музично-фольклорних 
текстів внаслідок ектосемантичного (непредметного) характеру му-
зики здійснюється переважно на рівні стилю, обумовленого їх істо-
ричною та географічною (часовою та просторовою) локалізацією. 
Б. Барток, досліджуючи угорську народну музику, провадить її пе-
рвісну типологію на основі виокремлення трьох історичних стилів 
та чотирьох географічних діалектних зон

. Розуміння типу само по собі 
безмежно загальне. Поза конкретизацією воно несе тільки один тип 
інформації – констатує наявність будь-якої спільності у групі явищ.  

25

Нерідко пісні різних жанрів у музично-стильовому плані мо-
жуть мати значну близькість. Так, спільність умов формування та 
побутування зближує у стильовому відношенні наспіви обрядових 
пісень різних жанрів, що належать до одного історично сформова-
ного типу музичного фольклорного мислення, а єдиний процес ге-
незису жанрів пов’язує весільний фольклор з рядом родинно-
побутових ліричних пісень. Таким чином, музична типологія фоль-
клору може мати тільки опосередковані зв’язки із загально прийня-
тою жанровою системою. 

. У цьому розумінні зага-
льна жанрова типологія пісенного фольклору, що ґрунтується на 
функціональності та сюжетах фольклорних творів, може знаходи-
тися у протидії з його поділом за музичним стилем.  

На рівні загальної жанрової систематизації поняття типу прак-
тично не використовується. Трапляються поодинокі випадки його 
вживання для внутрішньо-жанрових явищ, наприклад, у Ф. Колесси 
та В. Гошовського26

                                                 
24 Holy D. Variačni postupy v lidovĕ pisni a jejich proneřevăni // O živote piesnĕ v lidove tradici. 
– Brno, 1973. – S. 19. 

 стосовно ладкань та ліричних пісень як особ-
ливих типів весільних наспівів. Закономірне використання поняття 
типу на рівні засобів організації музичного матеріалу, системи за-

25 Bartok B. Das ungarische Volkslied: Versuch eine Systematizierung der ungarischen 
Bauernmelodien. – Berlin-Leipzig, 1925. – S. 117. 
26 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 427; Гошовский В. У истоков народной музыки 
славян. Очерки по музыкальному славяноведению. – С. 73. 
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собів музичної виразності, тобто на рівні стилю як суто музичної 
типологічної категорії. На думку М. Михайлова, „сутність аналізу 
стильової системи лежить у виявленні у кожному засобі та у прин-
ципах їхнього взаємозв’язку захованого у них загально-типового”27

Розгорнуту характеристику мелодичних типів „старого” стилю 
подає Б. Барток у вищезгадуваному дослідженні. Їхній опис вчений 
провадить у відповідності з історичною еволюцією стилю на рівні 
мелодичної структури, часової та темпо-ритмічної організації, спів-
відношення слова і музики, ладової організації та амбітусу звуко-
рядів наспівів у відповідності з історичним розвитком функціона-
льно-жанрового поділу мелодій

. 
Система стилеутворюючих факторів у певному розумінні є універ-
сальним засобом для системного дослідження будь-якого жанру. 

28

Синонімічне трактування понять пісенного типу та пісенного 
стилю зустрічаємо у словацьких вчених І. Кресанека та Д. Голого

.  

29. 
У характеристиці „східного” та „західного” стилів словацької на-
родної музики Д. Голий використовує термінологію з галузі засобів 
музичної виразності: догармонічний мелодичний принцип, ладовий 
нахил тощо. У статті С. Кондратьєвої „До питання історичної типо-
логії епічних наспівів” поряд з функціональною та сюжетною озна-
ками наводиться ряд стильових типологічних ознак30. Для україн-
ських етномузикологів також характерне розуміння типу як стильо-
вої категорії31. С. Й. Грица визначає мелодичний тип як „комплекс 
музично-стильових ознак”32

Важливу роль у типології музичного фольклору відіграє по-
няття формульності. У буквальному перекладі з латинської (formu-
la – форма, правило, настанова, образ, вигляд) поняття формули се-
мантично споріднене з розумінням константи, інваріанту, тобто з 
типологічними термінами. Поняття форми (з латинської forma – зо-
внішній вигляд, зовнішні видимі контури) охоплює також сукуп-
ність засобів виразності художнього твору. 

. 

                                                 
27 Михайлов М. К проблеме стилевого анализа // Современные вопросы музыкознания. – 
Москва, 1976. – С. 123. 
28 Bartok B. Das ungarische Volkslied: Versuch eine Systematizierung der ungarischen 
Bauernmelodien. – S. 10-12. 
29  Kresanek I. Slovenska l’udova piėsėn so stanoviskă hudobnego. – Bratislava, 1951; Holy D. 
Variačni postupy v lidovĕ pisni a jejich proneřevăni. 
30 Див.: Типология народного эпоса. Сб. статей Института мировой литературы. Отв. ред. 
В. М. Гацак. – Москва, 1975. – С. 152.   
31 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 152. 
32 Грица С. Й. Мелос української народної епіки. – Київ, 1979. – С. 34. 
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Відкриття явища формульності у мовознавстві на матеріалі 
епічної поезії належить американському вченому М. Перрі. За його 
визначенням формула є „група слів, що регулярно використовуєть-
ся в однакових метричних умовах для відображення необхідного 
поняття”33

Завдяки метричній обумовленості співак автоматично встав-
ляє їх у відповідності до контексту у поему. При цьому формули не 
стають нерухомими фразеологічними блоками, а є своєрідними іде-
альними моделями для конкретних формульних виразів

.  

34. Більш 
широко, як „остаточну схему казки” трактує формулу у фольклорі 
В. Пропп35

Різноманітність трактування формульності притаманне також 
і для музичної фольклористики. У макромасштабі цілісного фольк-
лорного твору музична формульність знайшла свій відбиток у по-
нятті наспіву-формули, висунутого вперше Є. Гіппіусом у 20-х ро-
ках ХХ ст. та розвинутого З. Евальд на білоруському поліському 
матеріалі

.  

36. Розвиваючи теорію інтонації Б. Асаф’єва, фольклорис-
тка навіть наслідує стиль наукового викладу вченого, використо-
вуючи вирази „образ-інтонація”, „мелодичний злиток”, „мелодична 
формула”, які мають, певно, значення синонімів. Коротко узагаль-
нимо спостереження дослідниці, викладені у її статтях37

1. Наспів-формула та інтонація-формула використовуються З. 
Евальд як синоніми. 

: 

2. Явище наспіву-формули не належить суто будь-якому од-
ному жанру. 

3. Наспів-формула – сукупність варійованих повторень однієї 
короткої мелодичної поспівки. 

4. Основні риси наспіву-формули – чіткість мелодичного кон-
туру, стислість, повторюваність. 

5. Виходячи з нотних ілюстрацій висунутих положень, наспів-
формула є ладово-звукорядна модель варійованої поспівки, так зва-
ний „застиглий лад”. 

                                                 
33  Цит. за ст.: Грицер П. А. Эпические формулы в «Махабхарате» и «Рамаяне» // Типоло-
гические исследования по фольклору. – Москва, 1975. – С. 157.    
34  Там само, с. 158. 
35 Див. кн.: Серебряный С. Д. Интерпретация формулы В. Я. Проппа // Типологические ис-
следования по фольклору. – С. 294.  
36  Можейко З. Я., Эвальд З. В. Песни белорусского Полесья. – Москва, 1979. – С. 4. 
37  Там само, а також: Эвальд З. В. Социальное переосмысление жнивных песен белорус-
ского Полесья // Сов. этнография, 1934, № 5. 
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Свої спостереження З. Евальд завершує далекосяжним висно-
вком: „Зіткнення двох музичних стилів у білоруському Поліссі не є 
простим впливом української пісні на білоруську, а є зіткненням 
двох історично обумовлених систем музичного мислення.”38

Проблеми типології народної музики на білоруському матері-
алі були також у центрі уваги білоруського етномузиколога Л. Му-
харинської. 

. І спра-
вді, усі білоруські обрядові та багато українських календарних пі-
сень у своїй основній масі відбивають один і той же тип музичного 
мислення, а українські весільні – інший, історично пізніший.  

Новий етап розвитку теорії мелодичної формульності склада-
ють оригінальні, але не позбавлені суперечностей теоретичні кон-
цепції Ф. Рубцова у галузі дослідження обрядового музичного фо-
льклору. Як і З. Евальд, головним виражальним засобом народнопі-
сенної мелодики вчений вважає звуковисотний контур наспіву, а 
інтонаційні зв’язки наспівів виводить з їхньої мелодичної подібнос-
ті39

1. Ф. Рубцов недиференційовано розглядає формульність на 
рівні цілого наспіву (наспіву-формули) та окремої поспівки (музич-
ної формули, інтонації, звуковисотної формули, поспівки-форму-
ли). 

. Аналіз праць його дає можливість зробити такі висновки: 

2. Поспівка-формула виявляється ідентичною наспіву-формулі 
(у трактуванні З. Евальд) і є записом ладо-звукорядної моделі варі-
йованої поспівки, що повторюється. 

3. Основна теза дослідника полягає у тому, що „єдність інто-
наційної основи наспівів відповідає уявленню про єдність цільового 
призначення”40

В українській фольклористиці поняття інтонаційної формули, 
що обслуговує десятки і сотні текстів, зустрічається у О. Правдю-
ка

. 

41. Певно, такий же зміст має й поняття типових формул у статті 
„Загальнослов’янська основа українського весілля” того ж автора42

                                                 
38  Можейко З. Я., Эвальд З. В. Песни белорусского Полесья. – С. 41. 

. 
У російській фольклористиці типологічні дослідження успішно 

39 Рубцов Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов: Опыт ис-
следования. – Ленинград, 1962. – С. 4-5. 
40  Рубцов Ф. Соотношение поэтического и музыкального содержания в народных песнях // 
Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5. – Ленінград, 1967. – С. 202.    
41  Весілля: У двох книгах. Кн. 1 / Упоряд. текстів, прим. М. М. Шубравської, нот. матеріал 
упоряд.  О. А. Правдюк. – Київ, 1970. – С. 40. 
42  Правдюк О. А. Загальнослов’янська основа українського весілля // Слов’янське літера-
турознавство і фольклористика. Вип. 4. – Київ, 1968. – С. 109. 
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провадив І. Земцовський. У його трактуванні наспів-формула (або 
один наспів) передбачає виконання з однією мелодією різних пое-
тичних текстів43. Він може варіюватися у досить широких межах, 
але з обов’язковим збереженням метро-композиційної будови44. 
Тому формульність розглядається як структурне утворення45

У книзі „Мелодика календарних пісень” І. Земцовський пог-
либлює та розширює методи типологічного аналізу фольклорної 
мелодики, перерозподіляючи деякі акценти. Поняття формульності 
набуває тут дещо іншого забарвлення та використовується також у 
галузі ритмічної та ладової організації звукового матеріалу. Для по-
значення формульних явищ вчений використовує літерну абревіа-
цію: ЛФ – ладова формула, РФ – ритмічна формула, ІП - інтонацій-
не поле, замість наспіву-формули (або „одного наспіву”) тут вжи-
вається поняття мелодичного типу – МТ.  

.  

Сукупність МТ та ІП утворює єдність інваріанту та його мож-
ливих варіантів, або поєднання наспіву-формули та потенційної 
„пісенної парадигми” (термін С. Й. Грици). Мелодичний тип визна-
чається як „інваріант, тобто формульне узагальнення груп конкрет-
них пісенних мелодій – варіантів. У музичному мисленні МТ – сте-
реотип.”46

У деяких інших публікаціях І. Земцовський показує розуміння 
формульності як близьких наспівів у поєднанні з різними текста-
ми

 

47. Поняття „одного наспіву” підміняється сукупністю варіантів 
пісень, близьких за наспівом. Водночас музична формула розгляда-
ється як „кліше, яке існує лише у вигляді своїх модифікацій, що не 
повторюються, – інакше кажучи, варіантів одного типу”48

Досить поширене застосування у типології фольклору взагалі, 
та обрядового зокрема, набув метод класифікації мелодій за скла-
довою структурою поетичного тексту

. 

49

                                                 
43 Див його статтю у кн.: Проблемы музыкальной науки. – Москва, 1972. – С. 179.   

. У вже згадуваних працях Б. 
Бартока подана „триярусна” класифікація мелодій: за історично 

44  Там само, с. 184. 
45  Там само, с. 134. 
46  Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. – Ленинград, 1975. – С. 22.  
47 Земцовский И. И. К проблеме взаимосвязи календарной и свадебной обрядності восточ-
ных славян // Фольклор и этнография: Обряды и обрядовый фольклор. – Ленинград, 1974. 
– С. 149; Земцовский И. И. Проблема варианта в свете музыкальной типологии (опыт эт-
номузыковедческой постановки вопроса). – С. 37. 
48 Там само, с. 45. 
49  Класичною роботою у цьому напрямку слід вважати монографію Ф. Колесси Ритміка 
українських народних пісень // Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 25-236. 
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сформованим стилем, за структурною та темпо-ритмічною органі-
зацією, за кількістю складів у рядках поетичного тексту, те, що 
найбільш ґрунтовно дослідив Ф. Колесса. Вчений намагається по-
єднати дві позиції: перша полягає у тому, що у мелодиці народних 
пісень лежить ключ до розуміння народної ритміки50, тобто ритмі-
чним закономірностям поетичного народного віршування. З іншої 
позиції він намагається на основі ритміки вірша подати повну сис-
тематику пісенних форм51

Складочисловий підхід при його гнучкому та послідовному 
застосуванні є неоціненною допомогою у типології музичного фо-
льклору, хоча й не для всіх видів народного музично-поетичного 
мислення. С. Людкевич, вважаючи ритм найбільш надійним елеме-
нтом для систематизації мелодій, не надавав йому, однак, виключ-
ного всеосяжного значення

.  

52

Ранні форми фольклорного музично-поетичного мислення 
найчастіше не передбачають постійної кількості складів у поетич-
ному рядку. Навпаки, один наспів обрядового весільного циклу 
може „обслуговувати” значну кількість текстів різноманітної скла-
дової структури, з перевагою, однак, базової. 

.  

Саме тому не можна абсолютизувати констатацію К. Квітки 
того, що „семискладовий вірш, поділений на п’ятискладову та дво-
складову групи” є „одним з ритмічних типів українських весільних 
пісень, територія поширення якого в Україні дуже значна”53

І. Земцовський зауважує: „Теорія пісенного типу (у сучасних 
фольклористів) виявляється цілком залежною лише від ритмічної 
типології, хоча для фольклору в цілому така теорія не може бути 
переконливою. Рушійні сили мелосу (і зокрема його інтегруюча 
роль по відношенню до тексту) різні у різних фольклорних жанрах, 
і тому немає універсального методу визначення пісенних типів.”

. На 
практиці цей наспів поєднується не тільки з семискладовою будо-
вою вірша, але й з багатьма іншими, як побачимо пізніше. 

54

                                                 
50 Там само, с. 113. 

. 
Будь-яка класифікація повинна здійснюватися на основі найстійкі-

51 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 21. 
52 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І // Етнографіч-
ний збірник. Т. 21. – Львів, 1906. – С. ХІІ. 
53 Квитка К. Об областях распространения некоторых типов белорусских календраных и 
свадебных песен // Квитка К. Избранные труды: В 20х томах. Т. 1. – Москва, 1971. – С. 
170-171.  
54 Земцовский И. Ценность методологических открытий // Сов. музыка, 1980, № 3. – С. 108. 
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ших компонентів, що найменше варіюються. У музичній типології 
ці компоненти визначаються закономірностями відповідного типу 
музичного мислення і можуть бути різними для різних стильових 
нашарувань або жанрових утворень. 

Велике значення складочисловому методу класифікації нада-
вав В. Гошовський. На це вказує вже його визначення  пісенного 
типу як „моделі генетично пов’язаних, але мелодично часто дуже 
віддалених варіантів пісень, основною ознакою якої прийнято вва-
жати ритмічну структуру вірша та ритмічну форму періоду. Ці 
ознаки завдяки своїй однозначності найзручніші для типологічної 
класифікації матеріалу.”55 І далі: „структурні формули 5+5, 4+6, 
6+4 ... вказують на приналежність до певного пісенного типу”56

Метод типологічної класифікації В. Гошовського на матеріалі 
білоруського зимового обрядового циклу застосувала З. Можейко. 
Дослідниця використала не тільки ритмічний та структурний прин-
ципи класифікації (трактуючи, однак, тип як стійку музично-
стильову одиницю

. 
 Визначаючи пісенний тип як модель генетично пов’язаних ва-
ріантів, І. Земцовський наближається до розуміння пісенного типу 
В. Гошовським, а наріжна роль ритмічної будови віршового періо-
ду пов’язує дане визначення з основами структурної поетики та ти-
пологічними концепціями Ф. Колесси та К. Квітки.  

57

Деякі з наведених визначень формульності та наспівів-формул 
по суті збігаються з дефініцією типового наспіву як наспіву, з яким 
виконується значна кількість пісенних текстів. Таке визначення ти-
пового наспіву знаходимо у В. Єлатова

), але й систему позначень, запропоновану 
українським фольклористом. 

58

У В. Єлатова проблема типових структурних утворень знайш-
ла специфічне трактування у зв’язку з висунутою ним історичною 
періодизацією розвитку музичного мислення та характеристикою 
його типів. Однак, при всій глибині та оригінальності ця концепція, 
на наш погляд, не позбавлена окремих недоліків. Так, не зовсім чіт-
ким є визначення формульності наспіву як функціональної конкре-

 та деяких інших дослідни-
ків.  

                                                 
55 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славянове-
дению. – С. 20. 
56 Там само, с. 21. 
57 Зімовыя песні: Калядкі і шчадроўк / Сост. З. Мажейка. – Мінск, 1975. – С. 32. 
58 Елатов В. И. Песни восточнославянской общности. – Минск, 1971. – С. 22. 
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тизації та історичної стійкості мелодико-ритмічних засобів59

Точніше різницю між наспівом формулою та типовим наспі-
вом визначає Б. Єфименкова у статті „Драматургія весільної гри 
межиріччя Сухони, Юга, та верхів’їв Кокшеньги (Вологодська об-
ласть)”. Описовий характер статті завадив висуненню можливих 
теоретичних узагальнень відносно обох типологічних понять. Про-
те на основі нотних ілюстрацій було не важко простежити позицію 
авторки. „Типовими, – пише фольклористка, – є наспіви, з якими 
співається багато текстів.”

. Яви-
ще типовості (типовий наспів, типові поспівки, типові метро-
ритмічні структури тощо) дослідник, з одного боку, позначає як ха-
рактерне, формульне, повторюване, а з іншого – як структурну фу-
нкцію. 

60 І далі: „помітно вплинули на них на-
співи-формули голосінь за померлими, звуковисотні контури яких 
нерідко простежуються у мелодичній лінії весільного типового на-
співу”61

Це зауваження про можливий генетичний взаємозв’язок між 
наспівами-формулами та типовими наспівами дійсний також і для 
українського матеріалу. Докладніше про це йтиметься пізніше. У 
статті наведено також три „голоси” калінінського весілля. Третій з 
них – „поховальний гук” є повторюваним наспівом-формулою, 
більш розвиненим, ніж коротка поспівка, але без структурної офо-
рмленості самостійного наспіву. Назва „поховальний гук” прямо 
вказує на його зв’язок з голосінням – жанром, історично більш ран-
нім, ніж весільна пісенність, складовою частиною російського весі-
льного циклу. Голосінню присвячене вже згадуване окреме дослі-
дження Б. Єфименкової з широким застосуванням методу картог-
рафування. 

.  

Другий „голос” калінінського весілля („святковий наспів”) – 
розвинений у структурному відношенні наспів, що складається з 
зачину та двох повторюваних музичних фраз з чітким кадансуван-
ням у другій. За дефініцією авторки – це типовий наспів. Перший 
„голос” – „плач” – становить проміжну, перехідну форму між на-

                                                 
59 Елатов В. И. Мелодические основы белорусской народной музыки. – Минск, 1970. – С. 
50. 
60 Ефименкова Б. Драматургия свадебной игры междуречья Сухоны и Юга и верховьев 
Кокшеньги (Вологодская область) // Проблемы музыкальной науки. Вып. 2 – Москва, 
1973. – С. 205. 
61 Там само, с. 215. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 23 

співом-формулою і типовим наспівом, між другим та третім „голо-
сом”. 

Представлений огляд найбільш характерних типологічних 
концепцій у фольклористиці показав процес безперервного розвит-
ку музично-теоретичної думки у галузі дослідження обрядової пі-
сенності, не вільний від протиріч становлення відповідного термі-
нологічного апарату. Цей закономірний та безперервний шлях про-
никнення у сутність творчого мислення народу, спрямований на пі-
знання його історичного минулого, необхідний для розуміння тепе-
рішнього. Аналіз фольклористичної літератури та широкого мате-
ріалу з теми дослідження дає можливість зробити висновки, які 
стануть теоретичною основою наступного викладу. 

1. Історично сформована, локально-специфічна, обумовлена 
соціальним та національно-етнічним фактором, категорія стилю у 
музичному фольклорі становить закономірну систему засобів орга-
нізації звукового матеріалу. У цьому смислі поняття типу є стильо-
вою категорією, що має наріжне значення для типологічних дослі-
джень. Стильові особливості наспіву, пісенного циклу характери-
зують його приналежність до певного жанру, внутрішньожанрового 
утворення, регіональної, локальної та індивідуально-виконавської 
традиції. 

2. Основним проявом ранньо-традиційного фольклору (термін 
Б. Єлатова) є формульність, відносно коротка, чітко відмежована, 
повторювана в межах наспіву, часто варійована цілісність на різних 
рівнях музичної та музично-поетичної організації: інтонація чи по-
співка, ритмічна фігура, ритмоінтонація тощо. Формульність ви-
ступає як проста або видозмінена періодичність, що відбивається у 
відповідних літерних позначеннях форм: у першому випадку ааа..., 
у другому – аа1а2... Тут йдеться про „формулу як деякий загальний 
одиничний принцип мелодики, який присутній у різних варіантах у 
вигляді стійких повторюваних мелодичних рис”62

3. Явище типової смислової структури може бути охаракте-
ризоване як формульність ширшого масштабу цілого наспіву, що 
закономірно проявляється у різному музичному (стильовому) та 
немузичному (поетичному, обрядовому) контексті. Якщо формула 
– це повторення короткої музичної цілості у межах одного наспіву, 
пісні (за винятком куплетної форми більш пізнього рівня розвитку 

. 

                                                 
62 Конкка У., Гомон А. Карельские причитания // Музыкальное наследие финно-угорских 
народов. – Таллинн, 1977. – С. 334. 
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музичного мислення), то типова структура, що охоплює цілий на-
спів розвиненої будови, повторюється у межах пісенного циклу, 
обряду, традиції, жанру, сукупності жанрів. Типова структура так 
само, як і формула, може відповідати будь-якому засобу музичної 
виразності, що має формотворче значення і домінує у даній групі 
наспівів: інтонації, ладу, ритму. Одна і та ж типова мелодична 
структура повторюється з різними поетичними текстами пісень. 
Про це йтиметься нижче. 

Особливим явищем обрядового фольклору (весільного зокре-
ма) є типовий наспів як прояв ранніх форм музично-поетичного 
мислення народу. Він побутує у контексті різних стильових тради-
цій, знаходиться у закономірному структурному та семантичному 
зв’язку, як правило, із значною кількістю поетичних текстів та пев-
ними обрядовими діями, є проявом стереотипних якостей музично-
го мислення. Типові наспіви складають основу циклічності весіль-
ного фольклору, мають визначальну роль для утворення пісенної 
драматургії обряду. 

 
2. Закономірності музичного мислення та його первісні      

форми у мелодиці українських весільних пісень 
 

Процес активного формування та побутування музичного фо-
льклору невід’ємний від специфічної розумової діяльності та музи-
чної практики народу. Народна музична творчість, подібно до філо-
софських категорій, що відбивають загальну логіку мислення та 
матеріальної діяльності, відображає існуючі загальні та специфічні 
закономірності музичного мислення. Загальні закономірності обу-
мовлені самою природою музичного матеріалу. Вони іманентно 
притаманні всім музичним традиціям у будь-який історичний про-
міжок їхнього розвитку.  

В. Лапін, вивчаючи російський фольклор вепсів доходить на-
ступного висновку: „Детальне та всебічне вивчення сутності на-
родної пісні, її виникнення, розвитку та побутування неминуче по-
винне вивести нас за межі однієї народності, однієї національної 
культури, адже те спільне, що є у пісенності всіх або багатьох на-
родів, і є найбільш глибинним шаром музичного мислення взага-
лі.”63

                                                 
63 Лапин В. Русская песня у вепсов (к вопросу о генезисе музыкального мышления) // Му-
зыкальное наследие финно-угорских народов. – Таллинн, 1977. – С. 211. 

 Загальні закономірності музичного мислення знаходяться у 
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тісному та необхідному зв’язку з їхнім частковим проявом у межах 
народнопісенних традицій.  

Дослідження музичного явища – це перш за все відкриття та 
вивчення втілених у ньому закономірностей музичного мислення 
як з метою науково-теоретичного та історико-культурного пізнан-
ня, так і з метою їх подальшого практичного застосування у процесі 
розвитку народного та професійного мистецтва.  

Мелодика весільних пісень такого масштабного регіону, як 
територія України, становить неабиякий інтерес з точки зору типо-
логічного вивчення музичного фольклору та з’ясування специфіч-
них закономірностей музичного мислення. Б. Барток мав рацію, ко-
ли твердив, що кожний жанр і стиль народнопісенного мистецтва 
має свій період розквіту, під час якого виникає велика кількість по-
дібних мелодій, які більш-менш точно відбивають існуючий стере-
отип мислення64

В цьому ж руслі перебуває також явище типового наспіву у 
обрядовій пісенності – мелодії, яка служить для виконання кількох 
десятків текстів протягом одного обряду. Відбивши та історично 
узагальнивши стильові нашарування від обрядової формульності до 
розгорнутих наспівів весільних журливих пісень та сучасних впли-
вів, мелодика українських весільних пісень становить своєрідну ан-
тологію типів музичного мислення від давнини дотепер. 

.  

Другою важливою особливістю весільної пісенності є її циклі-
чність, що простежується у системі обрядових та необрядових, ти-
пових та нетипових наспівів. На українському матеріалі виявилось 
можливим здійснення мелодичної типології пісень, що дуже важ-
ливо. За висловом В. Лапіна „методики подібного аналізу російсь-
ких пісень досі немає і автор на своєму матеріалі поки що не бачить 
реальної можливості формалізації при інтонаційно-ладовому аналі-
зі пісенних мелодій”65

І, нарешті, консервативність обряду та весільної пісенності, 
низький ступінь міграцій наспівів робить обрядовий фольклор ос-
новним представником давніх локальних пісенних традицій, кон-
центратом місцевого пісенного стилю, специфічного музичного 
мислення. 

. 

                                                 
64 Bartok B. Das ungarische Volkslied: Versuch eine Systematizierung der ungarischen 
Bauernmelodien. – S. 9. 
65 Лапин В. А. Русские свадебные песни поморов как музыкально-этнографическая система 
// Автореф. Дис. … канд. искусствоведения. – Ленинград, 1976. – С. 5. 
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Проблемам музичного мислення так чи інакше присвячена 
значна частина музикознавчої та музично-фольклористичної літе-
ратури, яка розглядає музичну творчість як результат специфічної 
розумової діяльності людей. „Не можуть мати світоглядної функції 
ті знання, – пише В. Медушевський, – які не зачіпають фундамен-
тальних проблем співвідношення мислення та мови, специфічності 
музичного мовлення та мислення у їх відношенні до дійсності.” 66 
Найпліднішим можна вважати вивчення музичної мови та мислен-
ня на фольклорному матеріалі, що репрезентує певним чином 
„природну” музичну мову, живе музичне мовлення, вільне від рег-
ламентації технікою композиції. „Фольклор, – зауважує С. Грица, – 
саме та галузь мистецтва, де формування музичного мислення мо-
жна прослідкувати у ембріональних формах, де значущість певних 
композиційних комплексів була обумовлена життєвими потреба-
ми."67 Тому найближчими до першоджерел є концепції первісних 
форм музичного мислення саме у трактуванні етномузикологів68

З. Евальд називає найпростішими елементами музики „інтона-
ційні комплекси, певним чином осмислені даним соціальним осе-
редком”

. 

69. Ми також вважаємо за елементарну одиницю (елемент) 
музичного мовлення інтонаційний комплекс. Засоби музичної вира-
зності, виокремлені з процесу звучання, що взаємодіють у синх-
ронному зрізі музичного тексту, визначаються як компоненти му-
зичної мови. Серед них етномузикологи найважливішими вважають 
мелодико-ритмічний, ладо-інтонаційний, мелодико-гармонічний, 
поетико-ритмічний, формотворчий, виконавський та ін.70

Компонентна структура музично-поетичного тексту є ієрар-
хічною системою взаємодіючих виражальних засобів музично-
поетичного мистецтва, досить рухливою та індивідуальною у кож-
ному конкретному випадку. Розглядаючи особливості структури 
музичного твору у процесі імпровізації, І. Мацієвський поділяє її 
елементи (у даному контексті компоненти) на визначальні (головні) 
та другорядні. Стійкість структури залежить від наявності головних 

 

                                                 
66 Медушевский В. Потребности музыкальной культуры и воспитание музыковедов // Сов. 
музыка, 1979, № 5. – С. 17. 
67 Грица С. Й. Мелос української народної епіки. – С.26. 
68 Ці питання стоять у центрі монографічних досліджень А. Іваницького: Українська музи-
чна фольклористика (методологія і методика); Основи логіки музичної форми (проблеми 
походження музики). 
69 Эвальд З. В. Социальное переосмысление жнивных песен белорусского Полесья. – С. 19. 
70 Банин А. А. Об одном аналитическом методе музыкальной фольклористики // Музы-
кальная фольклористика. Вып. 2. – Москва, 1973. – С. 174. 
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елементів. У цьому випадку до них застосовується поняття інваріа-
нту і стереотипу71. Думку про те, що інваріанти складають закони 
музичного мислення,  знаходимо у В. Гошовського72. Роль провід-
ного (визначального, основного, головного) компонента або групи 
компонентів виконує основний, стійкий, що виступає у функції ін-
варіанту, виражальний засіб конкретного музичного тексту. На ду-
мку Є. Гіппіуса: „У відкритих та централізованих системах, до яких 
належить і музична творчість усної традиції, внутрішні відносини 
між компонентами визначаються залежно від того, який з них є 
центром системи.”73

Часова організація звукового матеріалу у мелодиці обрядових 
пісень в поєднанні з складоритмічною будовою поетичного тексту 
має таку різноманітність, що навряд чи може охоплюватись наяв-
ними у теорії поняттями метру та ритму. 

 У його трактуванні у ролі компонентів музич-
ного тексту виступають виконавство, тембр, динаміка, темп. Проте 
для типологічних досліджень фольклору основними залишаються 
часова та висотна організація звукового матеріалу, докладно описа-
ні класичною теорією музики та відносно точно фіксовані у нотації. 

Метр, що його розуміють як рівномірний внутрішній пульс 
музичного звучання, мало характерний для мелодики ранньо-
традиційного фольклору, що простежується, наприклад, у пісні „Та 
лежат берви бервінковії”: 

 

                                                 
71 Мациевский И. В. О подвижности и устойчивости структуры в связи с импровизацион-
ностью (На материале гуцульской народно-инструментальной музыки) // Славянский 
фольклор. – Москва, 1972. – С. 304. 
72 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славянове-
дению. – С. 16. 
73 Гиппиус Е. В. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий 
// Актуальные проблемы современной фольклористики. – Ленинград, 1980. – С. 33.  
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Регулярна акцентна метрика більш притаманна наспівам пісень, не 
пов’язаних безпосередньо з обрядами, – жанрово-танцювальним, 
інструментальним та жартівливим пізнішого походження, зокрема 
пісень-віватів74. В них роль метру подібна до ролі віршового розмі-
ру у поетичній строфі. Регулярна метрична пульсація притаманна 
також весільним наспівам у місцевостях з погано збереженою дав-
ньою пісенною традицією, на яку значно вплинули пізніші шари 
міського фольклору, професійної музичної творчості, як, напри-
клад, у записах весільних пісень, здійснених автором у с. Арханге-
льське Ясинуватського району Донецької області75

Вузьке поняття метроритму у ранньотрадиційному фольклорі 
може розглядатися як періодичне (метричне) повторення групи 
тривалостей (ритму). Метроритм у цьому трактуванні відповідає 
ритмоформульності (ритмічна форма типу ааа...), яка у сукупності 
з інтонаційною формульністю утворює формульний наспів, а поза 
нею є своєрідною „канвою” для звуковисотного розвитку музичної 
думки

. Шестидольний 
макротакт служить жорсткою рамкою для кожного рядка поетично-
го тексту. Нерівноскладовість рядків компенсується ритмічним по-
дрібненням восьмих тривалостей. Ймовірно, що у даній співочій 
традиції внутрішній пульс музичного скандування є провідним 
компонентом, який разом з поетичним текстом сегментує на такти 
мелодію варіантів цього типового наспіву. 

76

                                                 
74 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової, с. 220-221, №№ 280-282. 

. Ритмоформульність, подібно до метру, є одним з засобів 
структурування музичним мисленням мелодичного звучання, тому 
у цілій групі наспівів весільного циклу вона має провідну, структу-
роутворювальну роль та одночасно – значення компонента та еле-
мента (музичного засобу виразності та елемента структури). Весі-
льні пісні, засновані на РФ (ритмічній формулі), поширені перева-
жно у західних областях України. На решті території часто спосте-
рігається прихована ритмоформульність, завуальована у ліричних 
піснях більш пізніми нашаруваннями мелодичних розспівів. Для 

75 Там само, с. 160, № 172; с. 163, № 178; с. 186, № 219. 
76 Там само, с. 141, № 134; с. 164, № 181. 
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з’ясування РФ у таких наспівах необхідне мелодичне моделювання 
мелодії, описане, зокрема А. Іваницьким у його посібниках з музи-
чного фольклору77. Таким чином, у основі багатої розспівами пісні 
„Не стій, сосно”78 виявляється „щедрівкова” ритмоформула eeq q 
(дві вісімки, дві чвертки). Запис складового ритму, за висловом Г. 
Руднєвої, є по сутності однією з форм реставраційної роботи фоль-
клориста79

Метроритм у широкому значенні – специфічна особливість 
народного музичного мислення, що відбиває щільний зв’язок слова 
та наспіву та втілює особливу художню цілісність фольклорного 
твору. Ця особливість народнопісенного мистецтва полягає в інтуї-
тивному перевтіленні нерівноскладових рядків поетичної строфи 
співвідносно з мінливим ритмічним пульсом мелодичного руху у 
єдиний, архітектонічно стрункий витвір народного мистецтва з сво-
єрідним мелодико-інтонаційним диханням.  

. 

Ритм, на відміну від метра, не передбачає обов’язкової регу-
лярної періодичності. Ритмічні зупинки як фактор цезури надають 
ритму функцію структурування музичного звучання80

Звуковисотна організація у музиці проявляється на рівні 
строю, ладу та інтонації. У народній пісні кожен з цих засобів зву-
ковисотної організації у найяскравішому вираженні є стильовою 
ознакою, що відповідає певному типу музичного мислення у межах 
звуковисотності. Вони завжди існують у нероздільній єдності, про-
те у конкретних наспівах рідко мають однакове значення. Провідна 
роль одного з них і визначає форму музичного мислення як основу 
типологічної класифікації. 

. 

Один з найдавніших принципів інтонування у мелодиці обря-
дових пісень полягає у відносно вільному комбінуванні звуків, що 
складають у теоретичному абстрагуванні звукоряд наспіву. Тут ін-
тонаційна спільність, на думку Ф. Рубцова, „відчувається практич-
но лише у вигляді певного незмінного контуру, в межах якого від-
бувається інтонування пісень”81

                                                 
77 Іваницький А. І. Українська музична фольклористика (методологія і методика). – С. 37-
39. 

. Цей принцип інтонування зустрі-

78 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1 (Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова 
Україна). – С. 180, № 163.  
79 Руднева А. В. О стилевых особенностях и жанровых признаках песни «Эко сердце» // 
Музыкальная фольклористика. Вып. 2. – Москва, 1978. – С.6-29.  
80 Див.: Народні пісні: Записи Людмили Єфремової, с. 102, № 68.  
81 Рубцов Ф. Статьи по музыкальному фольклору. – Москва-Ленинград, 1973. – С. 91.  
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чається найчастіше у мелодіях вузького діапазону з невеликою кі-
лькістю звуків у відносно рівномірному ритмічному русі: 

 
Ці умови, з одного боку, обмежують використання контрастних ін-
тервалів, яскравих мелодичних зворотів і тим самим нівелюють ла-
дові тяжіння (лад тут знаходиться у зародковій стадії формування). 
З іншого боку, відсутність широкого односпрямованого руху у від-
повідних ритмічних умовах послабляє інтонаційну розспівність, яка 
притаманна наспівам з широким мелодичним диханням. В україн-
ських весільних піснях цей принцип інтонування характерний для 
найдавніших наспівів з північних та західних областей. Подібні на-
співи зустрічаються також у російських та білоруських весільних 
піснях. 
 У теорії музики лад визначається як „сукупність тонів у їхніх 
певних функціональних співвідношеннях, система функціональних 
співвідношень даного звукоряду”82

                                                 
82 Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Москва, 1978. – С. 52. 

. Притаманна слухові ладова 
свідомість, випрацювана в процесі музичної практики сприйняття, 
особливо у виконавстві, здатна надавати музичному звучанню ла-
дових співвідношень. Особливості ладової свідомості залежать від 
виховання музичного слуху у певній традиції. Однак, неможливо не 
брати до уваги також загальних ознак, які сприяють функціональ-
ній диференціації звуків ладу у будь-яких умовах: початок і закін-
чення мелодії або окремої мелодичної побудови на певному звуці, 
постійне повернення до нього, його акцентування у важливих інто-
наційних позиціях, зупинки на цьому звуці, його оспівування, ви-
значення інтервально-гармонічних умов появи тощо. Таке виділен-
ня звуку або групи звуків робить їх стійкими, вагомими, опорними, 
а всі інші – нестійкими, другорядними, не опорними. Чим більше 
спостерігається диференціація звуків у одноголосній та монодійній 
музиці, тим сильніші функціональні контрасти у музиці монодійно-
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го (принципово одноголосного) складу, тим сильніше відчуття про-
відного значення ладово-мелодичного принципу інтонування, ладо-
вої організації як компоненту музичного звучання. Все це прита-
манне одному з найбільш досконалих принципів музичного мис-
лення у монодійній музиці азіатських пісенних традицій, а у межах 
європейської музичної культури цей принцип інтонування прита-
манний найдавнішим шарам фольклору, які свого часу досягли ви-
сокого рівня розвитку. Весільні наспіви з провідним значенням ла-
дово-лінеарного компоненту типові для західноукраїнських лад-
кань83

 В українському весільному фольклорі зустрічаються також 
наспіви з провідним значенням ладово-гармонічного принципу ін-
тонування. Тут лад зазвичай проявляється у вигляді різних модифі-
кацій європейських ладів мажоро-мінорного нахилу. Характерною 
особливістю мелодики, що відбиває цей принцип музичного мис-
лення, є наявність не тільки мелодичних горизонтальних, але й га-
рмонічних вертикальних тяжінь. Останні проявляються у звуках, 
що окреслюють гармонічні функції, які сприяють можливості „єв-
ропейської” гармонізації мелодій. Принцип ладово-гармонічного 
інтонування характеризує досить пізній період історичного розвит-
ку музичного мистецтва у цілому, що дозволяє віднести мелодії ве-
сільних пісень з даним типом музичного мислення до пізнішого ча-
су. Це переважно весільні ліричні пісні, що відбивають взає-
мозв’язки з позаобрядовою лірикою та міським фольклором, яким 
притаманні широка мелодична розспівність, більш широкий звуко-
вий діапазон, мелодичне оспівування співзвуч, загострення гармо-
нічних та ввіднотонових тяжінь

. 

84. Провідне значення ладово-
гармонічного принципу інтонування притаманне багатоголосним 
традиціям хорового співу в українському Поліссі та колишній Сло-
божанщині85

 Найяскравіше втілення у значній кількості українських весі-
льних пісень знайшов принцип музичного мислення з провідним 
значенням інтонаційного розвитку мелодії. Інтонаційний принцип 
звуковисотної організації переважає у всьому ранньотрадиційному 
фольклорі тому, що він тісно пов’язаний з мовною інтонацією і 

. 

                                                 
83 Гошовський В. Українські пісні Закарпаття. – С. 148, № 65. 
84 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2 (Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, Закар-
паття). /Упоряд., прим. М. М. Шубравської, нот. матеріал упоряд. Н. А. Бучель. – Київ, 
1982. – С. 177, № 331. 
85 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 116, № 97. 
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природним чином відбиває синкретичну єдність слова та музики у 
народнопісенній творчості.  

Фольклористи вважають витоками музичного мовлення саме 
виражальні засоби, притаманні вербально-мовній інтонаційності86. 
За Б. Асаф’євим, „думка, щоби стати втіленою у звуках, стає інто-
нацією, інтонується. Процес же інтонування, щоби стати не мовою, 
а музикою (або) зливається з мовною інтонацією та перетворюється 
у єдність, у ритмо-інтонацію слова-тону, у нову якість, багату ви-
ражальними можливостями, і надовго визначається у стійких фор-
мах та багатоманітній практиці тисячоліть.”87

 У зв’язку з проблемністю поняття інтонації у музикознавчій 
літературі, зупинимося на цьому питанні докладніше.  

 

 У роботах Б. Асаф’єва, Л. Мазеля, Т. Боганової, Л. Іранека та 
ін.88

 Багато раціонального міститься у енергетичній концепції ін-
тонації Г. Римана та Е. Курта, хоча вона й не позбавлена багатьох 
недоліків, що не раз критикувалися у літературі. Ця концепція під-
креслює процесуальність, природність та завершеність музичного 
руху, психологічні аспекти сприйняття як діяльності. Г. Риман пи-
сав: „Перехід мелодії з С на квінту ... не є протиставлення двох 
„якостей” ... Це крок від одного до іншого, що заповнює проміжок 
між ними ... Це означає збільшення або зменшення напруження, а 
не просто зміну різних ступенів напруження.”

 підкреслюється основна риса інтонації – виразність та змістов-
ність, на відміну від мотиву як конструктивної одиниці. Саме осми-
сленість робить інтонаційність одним з важливіших компонентів 
музичного мислення, основним засобом втілення думки у мелодії. 

89 Цю думку підтвер-
джує також і Б. Асаф’єв: „Звичайне визначення інтервалів – відс-
тань або відношення між двома звуками – дуже вузьке та механіс-
тичне.”90

 Е. Курт продовжує спостереження Г. Римана: „Мелодія є рух. 
Величезна помилка вважати найбільш істотними та значущими мо-
ментами у мелосі тільки акустичні явища, тобто саме звучання і то-
ни ..., зовсім не зважаючи на відчуття дієвих сил, що пов’язують 

  

                                                 
86 Рубцов Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов: Опыт ис-
следования. – С. 3-4.  
87 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2. – Ленинград, 1971. – С. 66. 
88 Интонация и музыкальный образ: Статьи и исследования. – Москва, 1965.  
89 Курт Э. Основы линеарного контрапункта: Мелодическая полифония Баха. Под. ред. Б. 
В. Асафьева. – Москва, 1931. – С. 41. 
90 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – С. 343-344. 
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тони між собою.”91

 Енергетична концепція інтонації знайшла своє продовження у 
Б. Яворського: „У музичній, як і у словесній мові, думки склада-
ються з ряду окремих слів і кожне слово у даній думці точно собою 
виражає своє значення та має в собі закінчену форму. Таке завер-
шене по формі слово у музичній мові, виражене більшою або мен-
шою кількістю звуків, є інтонацією.”

 У зв’язку з цим при інтонаційному аналізі най-
більш важливе – визначити межі одного мелодичного руху (інтона-
ції) та його характер, тобто спрямованість та інтенсивність. 

92

Засновником цієї теорії інтонації став Б. Асаф’єв. У своїх фу-
ндаментальних дослідженнях „Музична форма як процес” та „Мов-
на інтонація”

 

93 вчений багатозначно застосовує термін „інтонація” 
від цілісного музичного твору до окремого мелодичного звороту, 
під час конкретного аналізу музики він, як правило, звужує розу-
міння інтонації до масштабів елемента музичної мови. Б. Асаф’єву 
належить висновок про те, що музика – мистецтво „виявленого у 
інтонаціях руху”94. Тут вчений на новому рівні розвиває енергетич-
ну концепцію інтонації. Сутність асаф’євської теорії інтонації у 
плані даного дослідження полягає у наступному: „Інтонація-
відношення містить у собі три істотні фактори мелодичного стано-
влення: відстань (Distanz-Prinzip), спрямованість (межі висотності) 
та обумовлену ними ступінь наспівності (розподіл сили дихання у 
даному звучанні, тобто фактор динамічного порідку).”95

Узагальнюючі викладені теоретичні положення та власні спо-
стереження у процесі інтонаційного аналізу багатьох фольклорних 
зразків, зауважимо наступне. Інтонація у комплексному її розумін-
ні, необхідному для аналізу народнопісенної мелодики, – це єдиний 
рух, імпульс, що реалізується у процесі координованої зміни звуко-
вого потоку за параметрами висоти, швидкості руху, динаміки, те-
мбру, артикуляції, результат сприйняття та музично-художньої дія-
льності людини. Основними рисами інтонації є цілісність (одинич-
ність, завершеність звуковисотного руху), осмисленість (цілеспря-
мованість, відповідність загальній логіці музичного розвитку), уза-
гальненість. Під останнім маємо на увазі, що для виокремлення ін-

 

                                                 
91 Курт Э. Основы линеарного контрапункта. – С. 35. 
92 Яворский Б. Л. Строение музыкальной речи: Материалы и заметки. Ч. 1. – Москва, 1908. 
– С. 101. 
93 Асафьев Б.  Речевая интонация. – Москва-Ленинград, 1965.  
94 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – С. 204. 
95 Там само, с. 198-199. 
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тонації у музичному тексті важливе у першу чергу загальне спря-
мування руху, його конфігурація (мелодичний малюнок), ступінь 
імпульсивності руху (розмір інтервалу мелодичного кроку) та хара-
ктерність (акустичне забарвлення крайніх за діапазоном звуків у 
слуховому сприйнятті). Конкретність та характеристичність інто-
нації втілюють вирази, що вживаються у музичній літературі та ви-
значають індивідуальність звучання інтонації, наприклад: „інтона-
ція сексти”, „секундова інтонація”. Інтонація завжди завершується 
інтонаційно стійким звуком, який не обов’язково збігається з ладо-
вим устоєм. На інтонаційний устій мало впливає його метроритміч-
не розташування. Основний критерій завершеності інтонації – за-
кінчення мелодичного імпульсу. 

Для позначення інтонації використовуємо символ, що має пе-
вні межі та відбиває спрямованість та конфігурацію інтонаційного 
руху – стрілка. Це позначення використовують деякі естонські фо-
льклористи96. У А. Кулаковського позначається тільки конфігурація 
мелодичного руху97

Виходячи зі специфіки інтонаційного мислення у фольклорі 
можна вивести певну типологію інтонацій. Б. Яворський класифі-
кує їх у відповідності до теорії ладового ритму на прості, складні, 
складені та мішані

. 

98

Простою вважатимемо інтонацію з одиничним прямим (    )    
або (     ) чи зворотнім (                  ) рухом. Більш типовий зворотній 
рух, що охоплює повний цикл одиничного руху. М. Виноградов за-
уважує: „З психології та фізіології руху відомо, що значна кількість 
як простих, так і відносно складних рухів має двофазний харак-
тер.”

. Ця класифікація не за сутністю, а за формою 
може бути використана з метою аналізу фольклорних творів. 

99

Звуковисотний контур мелодії, що відбивається у нотному за-
пису, крім зміни висоти звучання, охоплює також статичні момен-
ти: зупинка звучання на  одній  висоті,  повторення  звуків,  які  
можуть бути зображені як              . Проте, для інтонації як принци-
пу звуковисотної організації, що полягає саме у висотному русі, во-

 Визнання загальної логіки руху не можна вважати вульгар-
ною фізіологією. 

                                                 
96 Рюйтель И. Типология и стили водской народной музыки // Музыкальное наследие 
финно-угорских народов. – Таллинн, 1977. – С. 216-282. 
97 Кулаковский Л. Песня. Её язык, структура и судьбы. – Москва, 1962. – С. 49. 
98 Протопопов С. Элементы строения музыкальной речи. Под ред. Б. Л. Яворского. - Мо-
сква, 1930.  
99 Виноградов М. И. Физиология трудовых процессов. – Ленинград, 1958. – С. 249-250.  
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ни не мають істотного значення та можуть бути опущені. Прикла-
дом низхідної інтонації (      ) можуть служити такти пісні „Як я їхав 
коло млина”: 

   
Низхідні інтонації взагалі більш типові для мовлення та фольклор-
ної мелодики, ніж висхідні, як рух до природного закінчення музи-
чної думки, як зниження голосу в кінці словесної фрази (закон низ-
хідного мелосу). „Низхідний рух – основна форма мелодичного ру-
ху на ранніх етапах розвитку пісенності. Це ознака певної загальної 
стадії музичного мислення, а не специфічна особливість будь-якої 
окремої музичної культури... Це спільна риса, що виходить не тіль-
ки з соціальної, але й певною мірою з фізіологічної та психологіч-
ної природи людини на певному етапі розвитку музичної свідомос-
ті.”100

 Мелодія пісні „Ой з гори, з гори коровайнички йшли”
  

101

 Значно  частіше, ніж прості, зустрічаються інтонації з більш 
складною конфігурацією графічного зображення, тобто складні. З 
точки зору музичного сенсу цих інтонацій їх складність може бути 
відносною і часто пов’язаною з моментами ладового характеру. 
Так, у вже згаданій пісні „Ой з гори, з гори коровайнички йшли” 
ускладнення інтонаційної хвилі другої фрази наспіву викликане му-
зичною логікою підкреслення ходу верхнього ввідного тону до то-
ніки. Це ж спостерігається у пісні „Дай, мамо, стільця”

 скла-
дається з чергування зворотної та прямої, дво- та однофазової низ-
хідних інтонацій (                   ).  

102

 До складених відносяться інтонації складної конфігурації, під-
корені єдиному рухові, які у відповідності до музичного смислу 
можуть бути поділені на більш дрібні прості:                  . 

 з інтона-
ційною схемою                   . 

 Всі інтонації, що можуть бути виділені лише умовно, відноси-
мо до розряду мішаних. Найчастіше вони складають ті наспіви, у 
                                                 
100 Лапин В. Русская песня у вепсов. – С. 190-191. 
101 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 120, № 101. 
102 Там само, с. 105, № 74. 
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яких інтонаційний принцип мислення не є провідним, як у пісні 
„Зачєлосі вісіллячко” на с. 30.  
 Інтонаційний принцип мислення у найпростішій формі пред-
ставлений у поспівково-формульних наспівах, що складаються з не-
змінного або варійованого повторення однієї інтонації, поспівки. Ці 
наспіви є концентрованим виразом одного з основних принципів 
формотворення у народній музиці – повторності (або серіації за А. 
Іваницьким) як особливого виду симетрії – трансляційної симет-
рії103. На думку М. Кондратьєва, „формульність є, мабуть, загаль-
нопоширеним явищем у всіх національних музичних культурах на 
певному ступеню розвитку музичного мислення”104

Найяскравіше втілення цей принцип музичного мислення 
знайшов у голосіннях та календарно-землеробському циклі пісень, 
а також безпосередньо вплинув на формування мелодики весільних 
пісень, що відбилось у формульних наспівах, які належать цьому 
рівню музичного мислення. Ймовірно, що генетичний взає-
мозв’язок цих шарів пісенного фольклору має універсальний харак-
тер, адже він зустрічається також і у багатьох інших народів, зок-
рема, балтійських фінно-угорської групи

.  

105

Поспівково-формульні наспіви, що відображають одну з ран-
ніх форм музичного мислення, найбільш характерні для білорусь-
ких та українських весільних пісень

.  

106

 Прикладом формульного наспіву, побудованого на повторенні 
простої зворотної низхідної інтонації є пісня „Ой луговая калина” 

. При цьому, на території 
України такі наспіви найпоширеніші у Поліссі (Чернігівська об-
ласть, північ Київської, Рівненська та Волинська області), тобто 
безпосередньо на українсько-білоруському пограниччі. На картах 1, 
3 відображене поширення поспівково-формульних наспівів на те-
риторії України. 

107

                                                 
103 Шип С. В. Принцип симметрии в музыке и специфика его проявления в народном напе-
ве // Дис. … канд. наук иск. – Киев, 1979. – С. 110-111. 

, а зразком, що має в основі складні інтонації – наспів з півночі 
Полтавської області, опублікований також у першій книзі збірника 

104 Кондратьев М. Об одной разновидности ангемитоники в чувашских народных песнях // 
Сов. музыка, 1979, № 5. С. 83.  
105 Tampere H. Eesti rahvalaule viisidega. II. – Tallinn, 1960. – S. 222. 
106 Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящее при этнографическом отделе 
Имп. Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Т. 1. – Москва, 
1906. – С. 157, 494. 
107 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 131, № 79.  
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„Весільні пісні”108. Повторення складеної – утворює наспів пісні 
„Коровай ліплю, ліплю”109. Звідси легко пояснити існування фор-
мульних наспівів, в основі яких лежить формула з двох контраст-
них інтонацій, як у варіантах пісні „Іди, іди, моя доню, на село”110

 Інтонація-поспівка (формула) або комплекс з двох контраст-
них інтонацій, що складають формульне ядро наспіву, служать сво-
єрідним засобом для розспівування поетичного тексту, тому зазви-
чай бувають яскравими та енергійними, простими та легкими для 
запам’ятовування, стійкими. Вони повторюються необхідну кіль-
кість разів протягом однієї пісні в залежності від кількості рядків 
поетичної строфи так само, як сам наспів повторюється потрібну 
кількість разів протягом одного обряду в залежності від кількості 
відповідних текстів пісень, виконання яких вимагає той чи інший 
обрядовий контекст. 

. 
Зародження комплексу контрастних інтонацій спостерігається уже 
у наспівах, що складаються зі складених інтонацій, як у вже згаду-
ваній пісні „Коровай ліплю, ліплю”. 

 Зміни у заключній поспівці (іноді й у початковій) роблять за-
мкненою форму інтонаційно-формульного наспіву. Розімкнена фо-
рма є типом омузикаленого скандування поетичного тексту. Її за-
микання відбиває наступний, вищий шабель еволюції музичного 
формотворення, більш пізнє явище, що повністю закріпилося у ме-
лодиці весільного фольклору, як наприклад, у пісні „Або вийди, або 
вишли”: 

 
 Б. Асаф’єв називає слух мірилом музичного сприйняття111

                                                 
108 Там само, с. 463, № 660. 

. Ін-
тонаційний аналіз за активної підтримки слуху служить важливим 

109 Там само, с. 218, № 224. 
110 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 109-110, №№ 82-84. 
111 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – С. 207. 
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інструментом типологічних досліджень мелодики обрядових пі-
сень. Основа інтонаційного аналізу, за визначенням І. Земцовсько-
го, складається зі „спрямованості на змістовий та соціальний боки 
реального інтонування ... Він завжди йде на рівні специфічно музи-
чного змісту у зв’язку з тим, що виходить не тільки від нотного те-
ксту, але включає сутність музики як мистецтва інтонування, тобто 
специфічної діяльності людини”112

 Таким чином, виокремлення провідної ознаки звуковисотної 
організації, ролі ритмічного компоненту у наспівах, і тим самим 
форми музичного мислення, є основною засадою у визначенні спе-
цифіки жанру, його стильових нашарувань, послідовності еволю-
ційних форм, ступеня збереженості тієї чи іншої народнопісенної 
традиції, що розвивається під впливом певних соціальних факторів. 
Однак провідне значення одного з принципів організації звукового 
матеріалу не знищує відносності меж поміж ними, можливості їх 
суміщення та взаємного переходу. Тому стає можливою наявність у 
наспіві двох видів формульності, наприклад, інтонаційної та ритмі-
чної; двох провідних компонентів, наприклад, ладо-мелодичного та 
ритмоформульного.  

. 

 Поетичний текст має велике значення у більшості жанрів на-
роднопісенного мистецтва, особливо у обрядовому фольклорі та 
музичному епосі. Тут слово часто виступає у ролі провідного ком-
поненту музично-поетичного тексту, виявляє безпосередній вплив 
на інтонаційний та ритмічний бік наспіву. Саме тому поетичний 
текст стає основою при визначенні тактового поділу мелодії у та-
ких видатних фольклористів, як М. Лисенко, К. Квітка, С. Людке-
вич, Г. Руднєва та ін. Визначимо лише основні типи взаємодії му-
зичного та поетичного текстів, що обумовлені закономірностями 
музично-поетичного мислення в українських весільних піснях. 
 За спостереженням Ф. Рубцова, „у найбільш ранніх календар-
них піснях між поетичним та музичним змістом існував той безпо-
середній зв’язок, який завжди присутній між смисловим змістом 
мови та характером її інтонування”113

                                                 
112 Земцовский И. О методологической сущности интонационного анализа // Сов. музыка, 
1979, № 3. – С. 28. 

. Цей тип взаємозв’язку музи-
чного та поетичного компонентів пісні можна розглядати як безпо-
середній. В українській весільній пісенності є два основних типи 

113 Рубцов Ф. Соотношение поэтического и музыкального содержания в народных песнях. 
– С. 204. 
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взаємозв’язку слова та музики: безпосередній та опосередкований 
(прямий та побіжний зв’язок). Опосередкованість та безпосеред-
ність проявляються тут на двох рівнях: змістово-смисловому та 
структурному. Змістово-смисловий своєю чергою може бути поді-
лений на поетично-смисловий та музично-смисловий. 
 Поетично-смисловий рівень змістовності поетичного компо-
нента включає в себе сюжетну основу пісні, її образний та емоцій-
ний стрій. Відбиття сюжету поетичного тексту у музиці взагалі має 
опосередкований характер внаслідок різного ступеню знаковості 
музичної та вербальної мови. І тільки одна особливість весільної 
пісенності – наявність типових наспівів, які служать символами об-
ряду, дає можливість проводити безпосередні аналогії між обрядо-
вими сюжетами пісень і типовими наспівами-символами. Проте в 
кожному конкретному випадку співвідношення тексту і наспіву 
опосередковується жанровими особливостями пісень. У цьому сен-
сі Ф. Рубцов спостеріг „залежність ступеня та форми образного вза-
ємозв’язку слова та музики від призначення пісні, що стимулювало 
її створення”114. Образний стрій та поетика весільних пісень також 
перебуває переважно у опосередкованому зв’язку з їх мелодикою. І 
тільки там, де він переростає у образно-емоційний, опосередкова-
ний зв’язок може перейти в безпосередній. Мова йде про відносно 
пізній шар весільної пісенності, пісень „тужливої” емоційної сфери, 
зокрема, пісень молодій або молодому сироті. Тут негативний емо-
ційний тонус поетичного тексту знаходить відображення у характе-
рі мелодії: мінорному нахилі ладу, посиленні ролі ладово-
інтонаційного компонента, що підвищує виразність багатої розспі-
вами мелодії115

 Музично-смисловий рівень взаємозв’язку музичного та поети-
чного текстів виявляється у відповідності однакових засобів вираз-
ності в обох компонентах музично-поетичного тексту. Ними є зву-
ковисотна інтонація та метро-ритм, що утворюють різні види звуко-
смислової єдності. Цей рівень зв’язку слова та музики може безпо-
середньо виражатися у процесі музичного осмислення (або омузи-
калення) поетичної строфи. У найпростішому варіанті таке осмис-
лення відбувається у мелодіях, близьких до скандування, де загаль-
ний рух підкорений метрично витриманому, з простим співвідно-

. 

                                                 
114 Там само, с. 196. 
115 Див. варіанти пісні молодій-сироті: Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 
122-134, №№ 122-124.  
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шенням небагатьох складових звуків у інтонуванні поетичного тек-
сту. Тут звуковисотність та ритм мелодії переважно безпосередньо 
відбивають акцентування поетичного тексту на морфологічному рі-
вні. Так, у пісні „Їжте, бояре, капусту”116 акцентовані склади тексту 
підкреслені у наспіві більш високими звуками, більш довгими три-
валостями та коротким розспівом. Часте повернення опорного зву-
ку в мелодії підкреслює її декламаційний характер. Звуковисотне та 
частково ритмічне виділення акцентної системи поетичного тексту 
спостерігається у формульному наспіві пісні „Ой чия то рута-
м’ята”117

 Розглянуті наспіви, буквально відбиваючи інтонацію поетич-
ного тексту, відрізняються особливою рисою – закріпленістю да-
ного наспіву за даним текстом, тобто вони не належать до розряду 
типових. Тому даний тип безпосереднього зв’язку музики та пое-
тичного тексту в цілому не характерний для суто обрядових весіль-
них пісень. Узагальненіший (опосередкований) вираз взаємодії 
слова та музики знаходимо у інтонаційно-формульних наспівах, де 
музична інтонація лише в цілому відбиває спрямування руху фра-
зової (синтаксичного рівня) інтонації словесного тексту в поєднанні 
з відносно постійною віршовою ритмікою у межах однієї або кіль-
кох пісень. 

. Тут наголошені склади тексту порівняно зі суміжними 
ненаголошеними підкреслюються більш високим звучанням, а 
останній ударний склад – четвертною тривалістю з розспівом. 

 Найвищий ступінь музичного узагальнення мовної інтонації та 
змісту поетичної строфи знаходить свій вираз на рівні формотво-
рення та втілюється його засобами. Замкнене формотворення – це 
початковий етап такого узагальнення. 
 Взаємодія слова та музики на структурному рівні є відповід-
ністю структурних особливостей мелодії та поетичного тексту у 
конкретних групах типологічно однорідних наспівів з точки зору 
метроритму та формотворення. Така структурна відповідність є 
першочерговою умовою існування типових наспівів, що сформува-
лися протягом тривалого періоду розвитку ранньо-традиційного 
фольклору. Докладніше на структурній відповідності наспівів та 
поетичних текстів зупинимося під час характеристики особливос-
тей мелодики конкретних стильових груп наспівів українських ве-
сільних пісень.            
                                                 
116 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 287, № 343. 
117 Там само, с. 285, № 339. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
ТА ГЕНЕТИЧНА СПАДКОВІСТЬ СТИЛЬОВИХ ШАРІВ 

ВЕСІЛЬНОЇ ПІСЕННОСТІ 
 

1. Група інтонаційно-формульних наспівів 
                  

Однією з закономірностей мислення взагалі, і музичного зок-
рема, є, висловлюючись філософськими категоріями, взаємодія за-
гального та конкретного, стійкого та змінного, традиційного та но-
ваторського, типового та поодинокого. Основу фольклору як на-
родної традиції, складає те, що збереглось загальновживаного, що 
не загубилось у пам’яті окремих людей. Поряд з іншими дослідни-
ками, П. Вульфіус відзначає, що пісенна мелодика через свою кон-
сервативність у процесі жанрової еволюції довше, ніж текст, збері-
гає риси історично попереднього жанру118

Цей факт, що стверджує пріоритет пісенної мелодики порів-
няно з поетичними текстами пісень у процесі вивчення стильового 
генезису фольклорних жанрів, обумовлений особливостями народ-
нопісенного музичного мислення, який ще не досяг рівня свідомого 
структурування, формалізації та вільного оперування елементами 
музичної мови, притаманного професійному мистецтву. 

.  

Білоруський фольклорист В. Єлатов спостеріг деякі основні 
риси еволюції музичного мислення у фольклорі доби формування 
обрядової пісенності. Він поділив цей етап у розвитку народної му-
зично-поетичної творчості на два періоди: період „емоційної типі-
зації” та період „жанрової типізації”119

До періоду „емоційної типізації”, коли пафос виконавського 
колективу виражається у типізованих інтонаціях, В. Єлатов відно-
сить формування календарної обрядової пісенності. У календарних 
наспівах мелодія одночасно є ладовою формулою, „застиглим зву-
корядом”, звуки якого „довільно” комбінуються у процесі імпрові-
зованого співу. Хоча ця імпровізаційність, що спирається на ладову 

. Незважаючи на суперечли-
вість як даних дефініцій періодів, так і деяких теоретичних поло-
жень вченого, багато моментів у його концепції заслуговує на увагу 
та викладу в плані даного дослідження. 

                                                 
118 Вульфиус П. А. У истоков лирической народной песни // Вопросы теории и эстетики му-
зыки. Вып. 1. – Ленинград, 1962. – С. 150.  
119 Див. вже згадувані його праці: Мелодические основы белорусской народной музыки;  
Песни восточно-славянской общности. 
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формульність, не абсолютизується, вона обмежена рамками „засти-
глого звукоряду”. Ці ж особливості мелодики календарних пісень, 
згадані також З. Евальд120

Характерною ознакою другого періоду В. Єлатов вважає ви-
користання типових інтонацій, виокремлення строфи як опорної 
синтагми, зовнішнє спрощення структури, більшу опору на ладові 
устої, хоча тут ще відсутня досить чітка ладова диференціація зву-
ків мелодії. Ця узагальнена характеристика мелодики періоду „жа-
нрової типізації” (тобто типізації структури наспівів, ладових від-
ношень всередині конкретного пісенного масиву, у даному випадку 
– весільних пісень) досить точно відбиває історично пізніший (по-
рівняно з попереднім) тип звуковисотного мислення – інтонаційно-
формульний. Він відрізняється від формульності „застиглого звуко-
ряду” меншою подрібненістю хвилястого розвитку звуковисотної 
лінії, більшою цілісністю, смисловою „цілеспрямованістю” та офо-
рмленістю інтонаційного змісту. Це проявляється у тому, що наспів 
вже не є простим чергуванням звуків, а стає послідовністю чітко 
розмежованих структурно-смисловими цезурами інтонаційних 
хвиль, які можуть бути легко зображені графічно. 

, відповідають описаному вище принципу 
звуковисотної організації однієї з ранніх форм музичного мислення 
у народній музиці. 

Можна припустити, що початковий період формування весі-
льної пісенності для народної музики був періодом утворення її, 
використовуючи філологічну лексику, морфологічних основ, тобто 
інтонаційного словника, поспівок-формул, формульних наспівів, 
які складаються з повторень однієї інтонації. Формульні наспіви 
зберегли своє значення у весільному циклі пісень окремих традицій 
у північних та південно-західних областей України. Це свідчить 
про їх давність та дає можливість вважати музичними прототипами 
основних українських весільних наспівів умовно названої тут „ін-
тонаційної” групи. В основі цих наспівів лежить та ж повторювана 
формульна інтонація, але різні види замкненого формоутворення 
відповідають тут пізнішому рівню „синтаксичної” організації музи-
чного мовлення. Тут інтонаційна формульність змінюється більш 
широким поняттям наспіву як інтонаційної структури, яка, збері-
гаючи жорстку стійкість, поєднуючись з різними поетичними текс-
тами, набуває значення типової. Отже маємо ТІС – типову інтона-
ційну структуру.  
                                                 
120 Можейко З. Я., Эвальд З. В. Песни белорусского Полесья. – С. 18. 
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Основною характерною ознакою весільних наспівів ТІС є по-
єднання їх з великою кількістю поетичних текстів подібної будови, 
їхнє багаторазове виконання протягом одного весільного обряду. 
Будова поетичних текстів є строфоїдною (тирадною), тобто корот-
кою однострофною, переважно чотирирядковою. Випадки скоро-
чення або частіше розширення даної строфи-тиради будуть розг-
лянуті пізніше. Отже, ТІС – це короткі пісні-тиради, які мають 
першорядне значення у традиційній українській весільній пісеннос-
ті.  

Усі наспіви з провідним значенням інтонаційного компонента, 
з типовою інтонаційною структурою (ТІС) можуть бути поділені за 
видом основної інтонаційної одиниці: простої або складеної, однієї 
повторюваної інтонації-поспівки або комплексу з двох повторюва-
них, нерозривно пов’язаних між собою, інтонацій. Основу най-
більш поширеного весільного наспіву-тиради складає одна поспів-
ка-формула або повторювана інтонація. В основі іншого – повто-
рюваний комплекс з двох контрастних інтонацій, що утворюють 
одну складену повторювану інтонацію. Таким чином перший на-
спів може бути умовно названий типовою інтонаційною структу-
рою, а другий – типовою контрастно-інтонаційною структурою.  

Зупинимося докладніше на найпоширенішому наспіві більшо-
сті українських обрядових пісенних традицій та простежимо деякі 
його еволюційні форми.  

Ще наприкінці ХІХ ст. фольклористи звертали увагу на над-
звичайно виняткову роль цього наспіву в українському весіллі. С. 
Руданський у примітках до п’ятого „голосу” весільних пісень села 
Хомутинці на Поділлі (нині с. Хомутинці Калинівського району 
Вінницької області) зауважував, що до цього голосу належить бі-
льша частина весільних пісень121. В інших ранніх фольклористич-
них працях можна знайти навіть твердження, що мотив весільних 
пісень в Подільській губернії скрізь однаковий. Записувач наводив і 
нотний запис цього мотиву у викладі, наближеному до інструмен-
тального122: 

 
                                                 
121 Народні пісні в записах Степана Руданського / Упор.: Н. С. Шумада, З. І. Василенко. – 
Київ, 1972. – С. 62-63. 
122 Свадебные песни, записанные в Подольской губернии. – Киев, 1897. – С. 4. 
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Незважаючи на недоліки цього схематичного запису, він заслуговує 
на увагу як одна з перших спроб нотного запису одного з найпоши-
реніших весільних наспівів. Цей наспів, що використовується у бі-
льшості українських пісенних традицій та в багатьох з них має зна-
чення типового, і навіть основного типового (таким чином, він ре-
презентує найважливіший шар весільного мелосу), має глибокі ге-
нетичні коріння у первісних формах музичного мислення, в інтона-
ційно-формульних наспівах. 
 Кристалізація замкненої форми в інтонаційно-формульних на-
співах відбувалася шляхом утворення початкових (що мають зна-
чення зачину або заспіву) та завершальних (кадансових) структур. 
Спочатку незначним змінам підлягали початкова та остання (або 
тільки остання) інтонації123

 У найбільш узагальненому вигляді типова інтонаційна струк-
тура – це гнучка та, як і формульний наспів, розтяжна нестрофічна 
пісенна форма, що складається із зачину (або без нього), повторю-
ваної короткої формульної інтонації та характерної кадансової фо-
рмули. Цю форму, що відповідає однострофній будові поетичного 
тексту, подібно до вербально-мовних явищ, Ф. Колесса назвав ти-
радою

, додавалися самостійні кадансові зворо-
ти і, нарешті, створювались характерні кадансові та зачинні форму-
ли на шляху від наспівів-формул до типових інтонаційних струк-
тур. Форма кадансуванням стає важливою ознакою наспіву типової 
інтонаційної структури (ТІС), яка дає можливість легко впізнати 
наспів та віднести його до відповідної класифікаційної групи прин-
ципово тотожних, а не тільки подібних наспівів.  

124

 Відповідно до кристалізації чотирирядкової поетичної строфи 
у процесі еволюції поступово стабілізувалась і розтяжна форма на-
співу ТІС, що сформувався з поспівково-формульного. У найбільш 
поширеному вигляді мажорний варіант наспіву типової інтонацій-
ної структури без зачину у поєднанні з чотирирядковою строфою 
поетичного тексту – це квадратна структура. Розтягуванню підлягає 
віршова будова поетичного рядка, переважно шестискладова у рів-
номірному ритмічному русі переважно чвертями (рідше вісімками). 

. Лаконічні строфи-тиради, що виконуються з цим наспі-
вом у пісенних коментарях та діалогах учасників обряду, виправдо-
вують цю назву і складають основу весільного циклу пісень біль-
шості співочих традицій центральної та східної України. 

                                                 
123 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 463, № 660. 
124 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 378. 
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Шестискладовий вірш може розтягуватись до десяти, одинадцяти 
складів (найчастіше до восьми, дев’яти) за рахунок подрібнення 
найчастіше початкових тривалостей. Іноді він скорочується до 
п’яти, дуже рідко чотирьох складів за рахунок стягування переваж-
но останніх тривалостей.  

 
Ця пісня подана у шестичвертному тактовому викладі на відміну 
від двочвертного у Г. Танцюри з метою відбити квадратну структу-
ру наспіву, яка своєю чергою поділяється на дві частини. Перша 
половина наспіву – двічі повторена злегка варійована низхідна ін-
тонація-формула (подібна до інтонаційно-формульних наспівів) у 
межах мажорного пентахорду. Цей наспів, за рідкісними винятка-
ми, має переважно амбітус квінти (іноді кварти).  

Основна інтонація-формула відповідає одному рядку поетич-
ного тексту-тиради, утворює цілісну музичну фразу, має початок 
переважно на третьому (або п’ятому) щаблі. Найпоширеніша прос-
та низхідна або зворотна висхідно-низхідна інтонація, яка закінчу-
ється на опорному звуці. Зупинка на тоніці надає їй повної завер-
шеності. У ній спостерігаємо зародок первісних ладових відношень 
у взаємодії тоніки та терції ладу, тоніки та верхньої квінти. Ритміч-
не співвідношення звуків не має чіткої регламентації, але здебіль-
шого підкорене рівному рухові шестискладовика і варіюється у за-
лежності від кількості складів у рядку поетичного тексту. 

У більшості нотацій весільних наспівів інтонація-формула ві-
докремлюється тактовою рискою, утворюючи таким чином своєрі-
дний „народний” (за визначенням Ф. Колесси) такт. Традиція так-
тування народних пісень у зв’язку з текстовою сегментацією пісен-
ної строфи в українській фольклористиці започаткував М. Лисенко. 
У окремих випадках чітка метрична пульсація у наспіві ТІС інколи 
уможливлює поділ основного макротакту з шести або дев’яти мет-
ричних долей відповідно на три дводольних або тридольних такти. 
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Метрична своєрідність у цьому випадку відбиває тільки викриста-
лізовану у конкретному співочому середовищі традицію метрично-
го акцентування і не впливає на класифікаційні ознаки наспіву. 
Квадратна будова наспіву з чотирьох макротактів та дванадцяти 
метричних тактів, як далі побачимо, стане основою більшості ліри-
чних наспівів типової ладової структури. 

Другу частину наспіву складає двотактова кадансова формула 
з обов’язковою ритмічною зупинкою на верхній квінті (подекуди 
кварті) у кінці третього такту (кульмінаційній зоні музичної фор-
ми). Вона має тонічний початок та завершення і в цілому утворює 
розвинений варіант основної низхідної зворотної інтонації             , 
яка врівноважує попередній мелодичний розвиток. Таким чином 
утворюється інтонаційна структура сумування. Графічно зобразимо 
інтонаційну  будову  пісні  „Ой дайте  нам  стільця”  з  Вінниччини:                              
V I  III  I  І               V      I. Римськими цифрами 
позначено ладові початки та закінчення інтонацій, які у цьому ви-
падку вони найбільш типові, за винятком першої, яка найчастіше 
починається з ІІІ щабля, подібно до другої. Одержану форму позна-
чимо bbC (першу літеру латинської абетки залишимо для позна-
чення зачину), де малою літерою позначено просту низхідну або 
зворотну завершену інтонацію у межах одного такту, а великою – 
складену висхідно-низхідну кадансову двотактову інтонацію, яка 
відбиває загальний кадансів рух від тоніки через зупинку на 
п’ятому щаблі до тоніки мажорного пентахорда. Якщо потактно де-
талізувати схему, вона матиме вигляд bbcd. 
 Наведена інтонаційна схема наочно відображає інтонаційну 
основу наспіву як провідного принципу звуковисотної організації з 
початковою ладовою диференціацією звуків та метрично підпоряд-
кованим або вільним, відносно рівномірним ритмічним рухом. 
Природно, що вона лише приблизно та схематично узагальнює 
найбільш типовий для даного наспіву інтонаційний рух і не охоп-
лює всієї різноманітності його варіантів. Докладна схема цього ж 
наспіву мала б складніший вигляд, хоча і в ній можна було б про-
стежити таку ж логіку інтонаційного розвитку цього наспіву. 
 Істотною ознакою локальних різновидів та окремих еволю-
ційних форм наспіву ТІС є ритмо-інтонаційна кульмінація кадансо-
вої формули – витримана квінта мажорного пентахорда або кварта 
тетрахорда. Наспіви ТІС без зачину з квартовим кадансуванням за-
писані автором у центральних районах Донецької та Житомирської 
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областей125, з квінтовим – у Одеській, Черкаській, Вінницькій та 
Житомирській областях, є також окремі зразки з Донбасу126. Таким 
чином, з цим наспівом з двохсот тридцяти пісень збірника співаєть-
ся принаймні тридцять, тобто 13 %, або кожна восьма пісня. У К. 
Квітки пісні з квартовим кадансуванням зустрічаються також у за-
писах з Чернігівщини, в інших джерелах – у Дніпропетровській, 
Черкаській та Рівненській областях. „Тетрахордальну” систему як 
давню основу інтонування у південних та східних слов’ян відзначає 
І. Кресанек127

 

 та багато інших фольклористів. Варіанти з квінтовим 
кадансуванням поширені значно більше. Крім згаданих областей, 
також у Харківській, Тернопільській, Івано-Франківській областях. 
Вони становлять своєрідну норму, тоді, як квартове кадансуванням, 
а також дуже рідкісне терцеве або й секундове: 

 
 
Останні можна вважати, з одного боку, рудиментом наспівів ранніх 
форм музичного мислення (північноукраїнська волинсько-поліська 
традиція співу), а з другого – ознакою нерозвиненості та згасання 
весільної співочої традиції (південно-східні області). У зв’язку з 
цим, очевидно, у весільних наспівах з Житомирщини історично 
більш схильні до змін початкові поспівки охоплюють квінтовий ді-
апазон, а стійка, історично більш консервативна кадансова формула 

                                                 
125 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 160, № 172; с. 163, № 178; с. 167, № 
186; с. 180, №№ 207-208; с. 186, № 219.  
126 Там само, с. 105, № 74; с. 112-113, №№ 88-90; с. 115-116, №№ 95-96; с. 123-124, №№ 
107-109; с. 127, № 116; с. 142, № 136; с. 144, № 140; с. 150, № 153; с. 152, № 157; с. 161, № 
175; с. 165, № 182; с. 169-170, №№ 191-192; с. 175, № 200; с. 185, № 218; с. 209, № 257; с. 
216, № 269; с. 219, № 277, с. 22, № 283. 
127 Kresanek I. Slovenska l’udova piėsėn so stanoviskă hudobnego. – С. 291. 
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зберігає структуру квартового ладу. Як приклад кристалізації квар-
тового кадансування можна навести наспіви з Чернігівщини128

 В. Бєляєв та Ф. Рубцов надавали вирішального значення када-
нсовим структурам у типології наспівів, у визначенні типів народ-
ного мислення

. 

129. Розглянемо закінчення кадансової формули на-
співу ТІС. Здебільшого тут переважає переривання мовної фрази 
тексту, недоспівування останнього складу або його скорочення, як 
у прикладах з Волинської та Вінницької областей. Це явище типове 
для давньої традиції голосіння, обрядового фольклору східнос-
лов’янських народів130

 Досі розглядалась проста квадратна форма наспіву ТІС без за-
чину. Проте досить часто зустрічаються її різні модифікації, напри-
клад, повне або часткове повторення кадансової формули: bbCC, як 
у наступній пісні

. Словопереривання у текстах звичайно су-
проводжується ритмічною зупинкою (кадансуванням) у мелодії. У 
тих випадках, коли у тексті не відбувається переривання складу, в 
мелодії спостерігається напівперерване ритмічне кадансування: h q 
або q. e. 

131

або bbcC. Іноді двічі повторена кадансова формула виконується як 
самостійний наспів (СС)

: 

132

                                                 
128 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 359, № 4.  

, або основна формульна інтонація 

129 Беляев В. Белорусская народная музыка. – Ленинград, 1941; Рубцов Ф. Смысловое зна-
чение кадансов в календарных напевах // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 1. – 
Ленинград, 1962. – С. 125-147. 
130 Харьков В. Русские народные песни Смоленской области. – Москва, 1956. – С. 85. 
131 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 161, № 174. 
132 Там само, с. 158, № 167. 
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з’являється лише один раз (bC) тощо. Останні модифікації можуть 
вважатися формами деградації строфи-тиради, а, отже, і наспіву. 
Іноді кадансову формулу можуть виконувати тричі: bbCCC. 
 Найчастіше ускладнення наспіву відбувається шляхом розши-
рення поетичної строфи-тиради збільшенням у ній кількості рядків. 
Засобом такого розширення стає формульна інтонація „b” як своє-
рідна матриця розспівування рядків поетичного тексту. Цей засіб 
структурного варіювання надає тирадній формі гнучкості та розтя-
жності, наслідувану від інтонаційно-формульних наспівів. Будова 
bbC у цьому випадку перетворюється на bb…C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наспівах цієї будови виявляється більший нахил до замкненості 
форми, тому початковій поспівці нерідко надають рис зачину і вона 
відрізняється від наступних.  
 Часто інтонація-формула в середній частині наспіву набуває 
жанрово-танцювального забарвлення або з’являється у скорочено-
му варіанті, врівноважуючи будову наспіву, яка розширюється і на-
буває рис тричастинної. Часто формульна поспівка „b” у середній 
частині розширеного наспіву має інший інтонаційний зміст133

 
: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
133 Там само, с. 121, № 104. 
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 У співочих традиціях з розвиненою культурою хорового співу, 
що характеризується ширшим діапазоном звучання та більш віль-
ним розвитком мелосу, у цьому наспіві відбуваються відповідні 
зміни, що стосуються як будови поетичної строфи, так і мелодики.  
 Визначення комплексу описаних ознак дає можливість з дос-
татньою і навіть безумовною певністю виокремити з величезної кі-
лькості весільних пісень варіанти наспіву даної інтонаційної струк-
тури. Але цей факт не заперечує наявності цілої низки  мішаних та 
перехідних форм (крім вже зазначених найбільш типових), які важ-
ко піддаються класифікації. В північних областях України, напри-
клад, зустрічаються наспіви перехідної будови між формульними та 
ТІС. Цікавий зразок наспіву перехідного типу представлений у піс-
ні „Пречиста по церкви ходила” з Чернігівщини134

 Узагальнено шлях розвитку жанру, окремого стильового на-
шарування або типового явища у фольклорі логічно поділяється на 
три основні етапи: виникнення (формування), розквіту (період істо-
ричного оптимуму), забуття та деградації (або жанрового перевті-
лення). На першому етапі розвитку, у період виникнення переосми-
слюються різноманітні явища, рудименти історично попередніх 
жанрів. У весільній пісенності цей етап можна спостерігати на при-
кладі інтонаційно-формульних наспівів, що складаються з повто-
рення однієї поспівки-формули, іноді з маловиразним кадансуван-
ням. У період розквіту весільної пісенності спостерігається макси-
мальна формалізація мелодичних елементів, створення цілісної, ар-
хітектонічно стрункої, насиченої форми. Під час останнього періо-
ду наспів поступово втрачає гнучкість, потенцію до подальшого ро-
звитку у напрямку ускладнення та вдосконалення. Іноді його будо-
ва розкладається на окремі елементи, які продовжують самостійне 
життя в умовах розквіту інших форм та жанрів, переосмислюючись 
та пристосовуючись до них. Розглянутий наспів ТІС і є такою не-

, у якій два поча-
ткових такти – двічі повторена низхідна інтонація у мажорному пе-
нтахорді, а решта чотири – скорочена до одного такту кадансова 
формула.   

                                                 
134 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 212-213, № 212. 
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повною будовою, припустимо пізньою модифікацією повної фор-
ми.  
 Повна форма наспіву ТІС, що виникла у період розквіту цього 
стильового шару весільної пісенності, містить не тільки стійке фо-
рмульне кадансування, але й розвинену самостійну початкову  час-
тину – зачин. Це своєрідна мелодична формула, що виконується пе-
реважно заспівувачами з першим рядком поетичної строфи-тиради. 
Вона закінчується найчастіше на нестійкому другому щаблі мажор-
ного пентахорду або іншої ладової структури і має декілька моди-
фікацій, зумовлених тією чи іншою місцевою традицією виконання. 
Зачин перетворює квадратну (з чотирьох макротактів) будову на-
співу ТІС у п’ятитактну і більше (залежно від кількості рядків пое-
тичної строфи), переважно парну структуру – в непарну, форму bbC 
– y AbbC.  

Розширення наспіву ТІС зачином відповідає дворазовому повто-
ренню першого рядка поетичної строфи, будова якої змінюється з 
abcd на aabcd.  
 Записи весільних пісень з наспівами ТІС в центральних і осо-
бливо північно-східних областях України з розвиненою багатоголо-
сною традицією виконання виявляють заспівну функцію мелодич-
ного зачину. Перший рядок поетичної строфи виконується заспіву-
вачем, а потім повторюється гуртом у багатоголосному звучанні, 
як, наприклад, у записах з Харківщини135

                                                 
135 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 166, № 185. 

. Безумовно, що про роз-
винене багатоголосся у наспівах, які належать до зразків ранньо-
традиційного фольклору може йти мова досить умовно. Специфіка 
такої багатоголосної фактури виявляється у мелодично складнішо-
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му, імпровізаційного характеру заспіві, що зіставляється з більш 
витриманим (щодо висотно-інтонаційного та ритмічного компонен-
тів) гуртовим продовженням. Це співвідношення певною мірою 
зберігається також і у одноголосних зразках. Зачин завжди мелоди-
чно більш розвинений (складна або складена низхідна інтонація) та 
ритмічно розтягнений за рахунок витриманої або розспівуваної 
останньої складоноти. Мелодика ж основної строфи підкорена зви-
чайній інтонаційній формульності і переважно не відрізняється від 
такої у наспівах будови bbC (див. попередній приклад).  
 Доказом більшої давності наспіву ТІС з зачином порівняно з 
тією ж формою без зачину свідчить той факт, що перший зустріча-
ється також у білоруському та російському фольклорі з архаїчні-
шою мелодикою. Тут одноголосний зачин, що закінчується слово-
перериванням поетичного рядка на другому щаблі ладу у мелодії, 
змінюється гетерофонним двоголоссям. Ми маємо лише незначну 
кількість україномовних зразків із словоперериванням у зачині136

 Зачин – найбільш індивідуалізований елемент будови наспіву 
ТІС. Майже кожна пісенна традиція має свій варіант зачину, в ме-
жах якої останній має стійкий та незмінний характер. Загалом від-
носно стійким у зачині можна  вважати тільки його закінчення. 
Найчастіше це другий, іноді четвертий або перший щабель ладово-
го звукоряду і дуже рідко нижня квінта, секста або верхня терція. 
Авторові у експедиційній практиці зустрічались тільки варіанти з 
закінченням зачину на другому, четвертому та першому щаблях

, 
зокрема записані на півночі Донецької області. У російськомовних 
варіантах даного наспіву бракує характерної кадансової формули, 
яку можна вважати специфічною рисою саме українських весільних 
наспівів. Квінтове кадансування не характерне також для весільних 
наспівів українського Полісся та західних областей України, що 
зберегли давнішу традицію співу весільних пісень. 

137

                                                 
136 Там само, с. 146, № 144; с. 160, № 173; с. 186, № 220. 

. 
Отже, вісімдесят записів весільних пісень з двохсот тридцяти скла-
дають варіанти наспіву ТІС з зачином, тобто близько 35 %. Кожна 

137 Там само, с. 103, № 69; с. 104-105, №№ 71-73; с. 106-107, №№ 75-77; с. 111, № 85; с. 
113-115, №№ 91-94; с. 120-121, №№102-103; с. 124-127, №№ 110-115; с. 128-129, №№ 117-
119; с. 135, № 125; с. 142-143, №№ 137-138; с. 144 № 141; с. 145-147, №№ 143-146; с. 149-
150, №№ 150-152; с. 151, № 154; с. 153, № 159; с. 154-155, №№ 161-162; с. 157, №№ 165-
166; с. 158, № 168; с. 159-160, №№ 170-171, 173; с. 162, № 177; с. 163-164, №№ 179-180; с. 
166, №№ 184-185; с. 167-168, №№ 187-188; с. 174, № 198; с. 175, № 201; с. 182-183, №№ 
211-213; с. 184, № 215; с. 186-189, №№ 220-221, 223-226; с. 206-209, №№ 252-254, 256; с. 
211, № 261; с. 212-214, №№ 263-265; с. 216, № 270; с. 217-219, №№ 272-276; с. 220, № 279; 
с. 234, № 288.  
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третя весільна пісня з опублікованих у збірнику „Народні пісні: За-
писи Людмили Єфремової”  співається з повним наспівом ТІС. 
 Закінчення зачину на тоніці може мати подвійний характер. В 
тих пісенних традиціях, де наспів ТІС не є основним типовим у ве-
сільному пісенному циклі (і можна припустити, що його форма тут  
гірше стабілізувалась), закінчення зачину відбувається власне на 
тонічному звуці. Такі наспіви зустрічаються у західних та північних 
областях сучасної території України. 

У решті випадків закінчення мелодичного зачину на основному то-
ні відбувається через верхню секунду. При цьому ритмічну зупинку 
та справжнє кадансування можна спостерігати на другому щаблі, а 
тонічне завершення створює враження короткого мелодичного „до-
висловлювання” перерваної фрази138

 Серед зачинів, що закінчуються на другому щаблі ладу, можна 
виокремити кілька ритмічних різновидів: 

. 

1) зупинка на верхній секунді у пощаблевому русі або стриб-
ком139

2) повторення секундового звуку у характерному ритмі q. e 
або q e – напівперерване ритмічне кадансування (див. с. 
51); 

; 

3) повторення звуку другого щабля з допоміжним верхнім чи 
нижнім звуком у ритмі q. eq або q  q q 140

4) розвинений варіант мелодичного кадансування в ритмі q. 
;  

eq q або q. eq q q 141

                                                 
138 Там само, с. 166, № 184. 

: 

139 Там само, с. 146, № 144. 
140 Там само, с. 153, № 159.  
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Всі інші види не мають типологічного значення і зустрічаються 
дуже рідко. Слід зауважити, що закінчення зачину на верхній секу-
нді найчастіше зустрічаємо разом з квінтовим кадансуванням, як 
найбільш стійкий стереотип сполучення двох найпоширеніших ха-
рактеристик наспіву. 
 Ускладнення будови наспіву ТІС з зачином відбувається та-
ким же чином, як і в наспіві без зачину: повторенням кадансової 
формули (будова AbbCC)142

                                                                                                                                                             
141 Там само, с. 187, № 223. 

, збільшенням кількості рядків у поети-
чній тираді (будова AbbbbC) або зменшенням їх кількості (будова 
AbC), засобами інтонаційного колажу жанрово-танцювальної пос-
півки (будова Abbb1b1C):  

142 Там само, с. 142, № 137. 
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Зустрічаються також модифікації форми з імітацією подвійного за-
чину та інші ускладнення, наприклад, контамінація (будова 
AbbCbbC)143

 У центрально-українських пісенних традиціях і в карпатсько-
му пісенному регіоні поширена форма наспіву ТІС з подвійним за-
чином, який утворюється шляхом додавання до початку пісні сло-
весно-музичної формули-символу (термін О. Правдюка). Внаслідок 
цього отримуємо формулу AA1bbC. 

. 

 Словесний зміст цієї формули обумовлений певною регіона-
льною традицією і звичайно однаковий для пісень всього циклу. 
Він не пов’язаний безпосередньо із змістом пісень. „На Придніпря-
нщині це 8- або 9-искладочислові групи – „У садочку дві квіточки”, 
„Первая квітка – то ж Івашко”, „Другая квітка – то ж Мар’єчка” (М. 
Лисенко), „А з рутоньки дві квіточки” (В. Верховинець). У західних 
областях України, особливо у гуцулів Закарпаття, такими форму-
лами є: „Лежали берви бервінковії”, „Йа крутоє деревце”, „Ой з-
загір’я, місяченьку”, в Галичині – „Стелиться барвін з тонкого ти-
су”. Виконуючись на певні мелодичні формули, ці слова лише роз-
починають пісню і з подальшим текстом не зв’язані. Нерідко спі-
ваються в мажорі, який контрастує з мінорним продовженням, або 
навпаки.”144

 З точки зору музичної композиції подвійний зачин має насту-
пні типові форми: 1) музично-поетична формула виконує роль ос-
новного зачину, а строфічний зачин виступає кадансовим завер-
шенням першого

 

145

                                                 
143 Там само, с. 167, № 189. 

; 2) обидва зачини функціонально рівноцінні: 

144 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 46-47. 
145 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 130, № 77. 
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3) обидва створюють єдине ціле146; 4) у деяких пісенних традиціях, 
зокрема на Полтавщині, перший зачин виступає як речитативна за-
ставка, а другий має звичайний характер147

 Наспів типової інтонаційної структури в усіх його різновидах 
має не тільки мажорний ладовий нахил, але й зрідка мінорний. 
Останній практично не зустрічається у центральних областях Укра-
їни, а поширений переважно на південному заході регіону розпо-
всюдження цього наспіву – на Поділлі (карта 3). У центральних об-
ластях регіону поширення наспіву ТІС мінорний нахил характер-
ний перш за все для весільних наспівів пізнішого походження, на-
співів ліричної емоційної сфери весілля, а у наспівах ТІС мінорний 
нахил тут можна спостерігати переважно у зачині

. 

148

 На завершення характеристики стильових особливостей на-
співу ТІС будови AbbC ще раз наголосимо, що він становить вер-
шину певного етапу розвитку музичного мислення східнос-
лов’янських народів. Започаткувавши свій розвиток в інтонаційній 
повторності формульних наспівів,  цей наспів на закінчення власної 
еволюції набув по-справжньому класичної, архітектонічно завер-
шеної форми та майже повсюдне побутування. 

. 

 Карта 1 відбиває поширення на території України наспівів з 
провідним значенням інтонаційно-формотворчого компоненту, по-
будованих у своїй основі на варійованому повторенні однієї поспі-
вки-формули. Суцільне штрихування дає наочне уявлення про те-
риторію розповсюдження трьох основних різновидів наспівів типо-
вої інтонаційної структури. Інтонаційно-формульні наспіви – най-
давніший шар цієї групи наспівів – поширені переважно на півночі 
України: у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях (вер-
тикальне штрихування). Найбільшу площу охоплюють позначення 
наспіву ТІС з зачином (нахилене штрихування справа наліво). Він 
побутує майже по всій дослідженій території. Це підтверджує при-
пущення про те, що час його формування та розквіту припадає на 
один з періодів інтенсивного розвитку цього типу фольклорного 
мислення, один з періодів єдності більшості українських земель, 
ймовірно часів Київської Русі. Значно вужче поширена ця ж форма 
без зачину (нахилене штрихування зліва направо). Основна  терито- 

                                                 
146 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І // Етнографіч-
ний збірник. Т. 21. – Львів, 1906.  – № 11.  
147 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 608-609, № 893. 
148 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 148, № 2; с. 150, № 9; Весілля: У двох книгах. Кн. 2, с. 
376-377, № 1; с. 378-379, № 3 та ін. 
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рія  його  побутування  простягається  смугою  з  півночі на південь 
(суміжні райони Житомирської та Київської областей, схід Вінни-
цької та Одеська області), захоплює Київщину та Чернігівщину, пі-
вденні та східні області України. На заході цей наспів побутує в 
суміжних районах Львівщини, Рівненщини та Тернопільщини, а та-
кож на Покутті (схід Івано-Франківської області). Отже, поширення 
цієї форми наспіву спостерігається переважно у місцевостях або за-
селених сучасним населенням порівняно недавно, або у місцевос-
тях, через які пролягають важливі торгівельні шляхи до моря. Ці 
факти свідчать на користь гіпотези про пізнє походження наспіву 
ТІС без зачину, порівняно з повною формою цього ж наспіву, і до-
зволяють вважати скорочену форму похідною від повнішої. 
 Карта поширення формульного та похідних від нього форм 
наспівів ТІС (за винятком необстежених або мало обстежених ра-
йонів) свідчить про їхнє повсюдне побутування, крім крайніх пів-
денно-західних районів – карпатського регіону. Тут тільки на кор-
доні з Словаччиною зустрічаються наспіви ТІС з зачином. Цікаво, 
що ці ж наспіви у ролі пісенного типу в обрядовому фольклорі сло-
ваків відмічає М. Тоцрова149

 Одним з найяскравіших надзвичайно поширених весільних 
наспівів російського, білоруського

.  

150 та українського шлюбних об-
рядів є наспів, основу якого складає комплекс з двох контрастних 
інтонацій – контрастно-інтонаційний наспів151

                                                 
149 Tocrovā M. Individuālni a krajova varibilita v podāni jihotĕsinske lidovė pisnė // O živote 
pisnĕ v lidove tradici. - Brno, 1973. – S. 105-111. 

. Його особливість 
полягає у тому, що мелодична фраза, яка відповідає рядкові поети-
чного тексту, складається з двох окремих нерівнозначних контрас-
тних частин (інтонацій): основної формульної поспівки та короткої 
енергійної інтонації респонсорного типу у більш високому регістрі 
та нетонічним завершенням, що вимагає подальшого інтонування. 
Контрастна інтонація сприймається як своєрідна закличка (подібно 
до деяких типів календарно-обрядових пісень рефренної будови) 
або рефрен. У піснях, виконуваних з цим наспівом спостерігається 
триколінна будова поетичного рядка з мелодико-інтонаційним 
об’єднанням перших двох колін, що у інтонаційно-смисловому 

150 Беларускія народныя песні. Т. 4. Вяселле. – Мінск, 1976. С. 20-21, 54, 56; Можейко З. Я., 
Эвальд З. В. Песни белорусского Полесья. – С. 62, № 17. 
151 Співставлення контрастних інтонацій у ембріональній формі спостерігалось уже у окре-
мих поспівково-формульних наспівах, що складались з повторення складних інтонаційних 
структур або у деяких піснях з подвійним зачином. Див.: Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 
1. – С. 218, № 224; с. 608-609, № 893. 
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плані протиставляються третьому сегменту. Це протиставлення яс-
краво спостерігається у контрастно-інтонаційній будові наспіву. У 
даному прикладі кожні два такти відповідають одному рядку пое-
тичної строфи, переважно двосегментному, лише у другому та чет-
вертому рядку можна простежити натяк на трисегментність:  

 
У більшості варіантів цього наспіву чітко простежується трисегме-
нтна будова кожного рядка музично-поетичної строфи-тиради з 
безпосереднім поєднанням перших двох у протиставленні до тре-
тього коліна: (4+4)+3, що в цілому й відбивається у пісенній формі. 
Така будова пісенного рядка спостерігається також і у значній кіль-
кості дворядкових календарно-обрядових, зокрема, купальських та 
жниварських пісень, які за своїми стильовими особливостями на-
ближаються до весільних обрядових наспівів152

 У весільному циклі пісень зустрічаються три основні різнови-
ди контрастно-інтонаційного наспіву. Умовно перший різновид до-
сить рідко трапляється у сучасних записах, – це розімкнений конт-
растно-інтонаційний наспів будови ababab... Він також зафіксова-
ний у російській весільній пісенності. Ось що пише про цей наспів 
С. П’янкова: „Він відрізняється яскраво вираженою безкадансовіс-
тю, яка випливає тут з особливого використання святкової інтона-
ції.”

. 

153

                                                 
152 Як приклад наведемо купальську пісню „Ой угору, місяченьку, й угору”, див.: Народні 
пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 60, № 17. 

 Ця особлива форма використання святкової інтонації і є ха-
рактерною рисою, основною ознакою контрастно-інтонаційного 

153 Пьянкова С. Напевы-формулы в русской свадьбе // Славянский музыкальный фольклор. 
– Москва, 1972. – С. 214. 
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наспіву. Її особливість полягає у тому, що мелодична фраза, яка ві-
дповідає одному рядку поетичного тексту, завжди складається з 
двох нерівноцінних контрастних частин (інтонацій): основної му-
зичної фрази та короткої інтонаційної завершальної побудови, 
більш стійкої до варіативних змін, ніж основна фраза154

 Набагато більша кількість пісень в українському весільному 
циклі виконується з умовно другим різновидом контрастно-інтона-
ційного наспіву, його кадансово замкненою формою, або, інакше 
кажучи, типовою контрастно-інтонаційною структурою (ТКІС), 
форма ab-ab…C, де кадансове завершення С поєднує в єдиному за-
вершальному мелодичному русі обидві контрастні інтонації. Саме в 
такому вигляді контрастно-інтонаційний наспів одержав найбільше 
поширення

. Остання 
подібна до своєрідного інтонаційного рефрену, який звучить у 
більш високому регістрі подовженими тривалостями.  

155

 Продовжуючи характеристику стильових особливостей наспі-
ву, варто зауважити, що друга інтонація комплексу „ab” своєю яск-
равістю та лаконічністю подібна закличкам у деяких типах кален-
дарних пісень рефренної форми

, істотно не відрізняючись від свого формульного різ-
новиду.  

156. Тут доречно нагадати зауважен-
ня О. Правдюка про те, що строфа, яка складає єдину цілісніть з 
рефреном, є ознакою давності наспіву157. Інтонаційна будова мело-
дичної фрази у цьому наспіві відповідає такому виду рефренної по-
етичної строфи, в якому повторюється початкова або заключна її 
частина, наприклад, „В дорожку, Іване, в дорожку”, „До бору, боя-
ри, до бору”, „Ой радуйся, матінко, радуйся”: 

 
                                                 
154 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. – С. 167-168, № 67. 
155 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 99, № 65; с. 109-110, № 82-84; с. 119, № 
100; с. 122, №№ 105-106; с. 155, № 163; с. 165, № 183; с. 172, № 196; с. 181, № 209; с. 184-
185, № 216; с. 212, № 262; с. 214-215, №№ 267-268; с. 223, № 286. 
156 Колесса І. Галицько-руські народні пісні з мелодіями. ЕЗ, ІХ. – 1901. – XXXVI. – С. 69. 
157 Правдюк О. Часова атрибутація деяких реалій у весільних піснях // Нар. творчість та 
етнографія, 1971, № 3. – С. 59. 
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При цьому найяскравіше простежується триколінна будова поетич-
ного рядка при безпосередньому мелодико-інтонційному поєднанні 
перших двох сегментів та контрастному протиставленні останньо-
го, що в цілому характерне для даної пісенної форми. Як вже зазна-
чалося, пісенне коліно як основну одиницю членування народної 
мелодії прийняв Ф. Колесса. У його концепції пісенне коліно (му-
зично-синтаксична стопа) – це силабічна група, що відповідає фразі 
мелодії. Від піввірша вона відрізняється тим, що додатково врахо-
вує ритмічний поділ, який вносить мелодія158

 Незважаючи на тривалий шлях еволюції контрастно-
інтонаційного наспіву, формульність лишилась основною його вла-
стивістю та обумовила таку ж гнучкість та розтяжність наспіву в 
залежності від довжини поетичного тексту подібно до інтонаційно-
формульних наспівів. У зв’язку з цим контрастно-інтонаційний на-
спів може бути практично будь-якої довжини

. 

159

 Порівняно з наспівом ТІС, контрастно-інтонаційний має менш 
стійку інтонаційну будову. У кожному окремому випадку вона мо-
же бути своєю, оригінальною, обумовленою тільки даною місцевою 
традицією. Проте провідна роль залишається в інтонаційно-мело-
дичного компонента, певного принципу музичного мислення, що 
втілюється у поспівковій формульності, цілісності та самостійності 
окремих інтонацій. У першому елементі інтонаційного комплексу 
переважають прості та складні інтонації у низхідному русі. Другий 
елемент (контрастна інтонація) в залежності від традиції може мати 
найрізноманітніший прояв. Проте в цілому він стійкіший та яскра-
віший. Це досягається більш високим регістром звучання та вагомі-
стю окремих звуків, їхньою ладовою нестійкістю, тоді, як перша ін-

. Однак, в процесі 
історичної еволюції найбільше поширення набула квадратна форма 
тиради подібно до наспіву ТІС abababC. 

                                                 
158 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 86. 
159 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 210, № 260. 
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тонація (або інтонаційний комплекс) звичайно закінчується на ви-
триманій тоніці, рідко на другому щаблі або квінті переважно ма-
жорного пентахорду. Узагальнено зіставлення контрастних інтона-
цій може бути відображено у наступній графічній схемі:  
(або        у другій інтонації). 
 Звуковий діапазон наспіву майже ніколи не перевищує квінти. 
Винятки – записи, зроблені в місцевостях з розвиненою багатоголо-
сною культурою гуртового співу. Цікаво зауважити, що мінорних 
варіантів контрастно-інтонаційних наспівів зустрічається набагато 
менше, ніж мінорних наспівів ТІС, навіть на Поділлі (див. карту 2). 
Отже, не випадково фольклористи назвали інтонації, що складають 
розглядуваний наспів, святковими. 
 Про те, що між наспівами ТІС та контрастно-інтонаційними 
немає неперехідної межі, свідчать зразки, які поєднують у собі риси 
обох. Так, майже всі наспіви ТІС, записані у м. Рогатині Івано-
Франківської області складаються з комплексу контрастних інтона-
цій замість єдиної формульної поспівки: 

 
А у пісні„Ой чи чули, люди добрі, тую новину” 160, записаній в 

Одеській області, контрастно-інтонаційний наспів контамінується з 
кадансовою формулою наспіву ТІС. Третій різновид контрастно-
інтонаційного наспіву складає його строфічна форма abC (комплекс 
контрастних інтонацій та їх кадансове завершення. Його графічна 
схема    дає можливість провести аналогію з на-
співом ТІС будови bbC161

                                                 
160 Там само, с. 222, № 284. 

. Якщо в формульних наспівах основою 
форми, засобом розспіву рядка поетичної строфи були інтонація-
формула або комплекс контрастних інтонацій, а в замкнених наспі-
вах-тирадах вони ж забезпечували гнучкість та розтяжність музич-

161 Там само, с. 96, № 60; с. 137, № 129; с. 141, № 135; с. 177, № 203; с. 187, № 222. 
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ної строфи, яка відповідає цілій пісні, то в строфічному наспіві по-
єднуються обидва принципи. Музична строфа тут замкнена, як у 
наспівах-тирадах, і водночас вона застосовується як засіб розспіву-
вання, але не рядків поетичної строфи, а невеликих дво-чотири-
рядкових пісенних строф. У весільних обрядових піснях, виконува-
них з цим наспівом, спостерігаємо формування строфічної будови 
пісень, характерної для пізніших ліричних весільних пісень та для 
всієї української позаобрядової пісенної лірики: 

 
Саме ця форма контрастно-інтонаційного наспіву найтиповіша та-
кож для російської та білоруської весільної пісенності, а також для 
українських календарно-обрядових пісень з дво- або триколінним 
пісенним рядком162

 Зіставлення усіх трьох форм контрастно-інтонаційних наспіву 
виявляє їхню безсумнівну генетичну спорідненість, зумовлену по-
ходженням від інтонаційно-формульного наспіву. Самостійність 
описаних форм ґрунтується на відмінності території побутування, 
співвідношення тексту та наспіву, музично-образного змісту (в 
строфічних наспівах переважає мінорний нахил ладу).  

.   

Мінорні варіанти наспіву форми abC у своєму еволюційному 
розвитку поклали початок великій групі ліричних наспівів україн-
ського весілля, що з’явились внаслідок переакцентування провідної 
ролі обрядово-урочистого, святкового змісту обрядових пісень на 
інтимно-ліричний, а в музиці мовно-інтонаційного компоненту на 
інтонаційно-ладовий. Це звичайний шлях формування весільної лі-
ричної пісенності.  

                                                 
162 Там само, с. 58-65, №№ 13-23. 
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В Україні основна територія поширення строфічного контрас-
тно-інтонаційного  наспіву  знаходиться  у північно-західних обла-
стях – басейні Прип’яті, але найбільшу кількість записів зроблено у 
західному та південно-західному регіонах, де ці наспіви часто ма-
ють значення основних типових (див. карту 2). Як приклад наведе-
мо запис строфічного контрастно-інтонаційного наспіву зі Львів-
щини: 

 
Окремі зразки зафіксовано у Подніпров’ї. Припускаємо, що в 
центральній та східній Україні більшість з цих наспівів перетворена 
на ліричні.  
 Контрастно-інтонаційний наспів квадратної будови abababC 
поширений на решті території разом з наспівом ТІС. За винятком 
малодосліджених місцевостей, цікаво зважити на відсутність цього 
наспіву на значні території межиріччя Південного Бугу та Дністра. 
Цей факт, як з’ясуємо пізніше, цілком обумовлений історично.  
 На карті 3 (с. 65) позначено поширення всіх різновидів наспі-
вів інтонаційної групи. Основна їхня маса записана у центральній 
частині України, де весільний цикл пісень представлений найбіль-
шою кількістю записів взагалі. Весільний обряд та обрядові пісні 
добре збереглися також у західних областях України. Однак тут ви-
рішального значення набувають наспіви другої групи, що репрезен-
тують інший тип музичного мислення. На заході та північному схо-
ді України особливого поширення набувають мінорні варіанти ін-
тонаційних наспівів, що утворюють цілі „зони переважаючого мі-
нору”.  
 Огляд наспівів з провідною роллю висотно-інтонаційної орга-
нізації в мелодії був би неповним поза коротким екскурсом у галузь 
структурних закономірностей співвідношення слова і музики та де-
яких узагальнень. 
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 М. Штокмар, намагаючись осягнути внутрішні „механізми” 
закономірностей співвідношення слова і музики, виходив з того, що 
„поняття „синкретизму” передбачає суто важливі тези про ритміч-
ну єдність наспівів і текстів та одночасність їх виникнення”163

 У концепції М. Штокмара зв’язок тексту та наспіву, який пос-
тійно розвивається, представлений так: „Ритміка наспівів [...] у сво-
їх витоках є похідною від віршованого тексту народної пісні. Втра-
чаючи у своєму подальшому розвитку єдність з текстом, наспів на-
буває все більшої самостійності, збільшує різноманітність ритміч-
ного малюнку та поступово підкоряє своїм вимогам текст.”

. Ви-
вчення типів співвідношення слова і музики в українських весіль-
них піснях показало, що вони перебувають у безпосередньому 
зв’язку з історичними стильовими нашаруваннями весільної пісен-
ності.  

164

 Проте ця поступовість, як показує аналіз конкретного фольк-
лорного матеріалу української весільної пісенності, діалектично 
переходить у стрибкоподібний розвиток та зміну форм музичного 
мислення з численними перехідними щаблями, які не завжди мають 
істотне значення для типологічних досліджень, що спираються на 
вагомі, етапні історичні явища. 

  

На думку Ф. Колесси, „українські обрядові пісні, особливо ж 
весільні, задержали багато архаїчних форм пісенних, що поясню-
ють процес витворення ритмічності в українській народній пое-
зії”165

Тут типові інтонаційні структури перебувають у безпосеред-
ньому зв’язку з будовою поетичної строфи. Тому може йти мова 
про значну перевагу віршів з двох силабічних груп (або колін) у пі-
снях, виконуваних з наспівом ТІС, і трьох – з контрастно-
інтонаційним наспівом. В останньому перша і друга силабічні гру-
пи інтонаційно поєднані, і відокремлюється лише остання, „ре-
френна”. Продемонструємо це на прикладі пісні „Ой радуйся, маті-
нонько, радуйся” з Івано-Франківщини (с. 60-61): 

. Найяскравіше цей процес простежується у групі інтонацій-
них наспівів, що зберегли давні зразки весільної пісенності поряд з 
нерівноскладовою ритмікою вірша.  

             Ой радуйся, матінонько,     радуйся,              4+4 + 3 
                       Да в червоні чобітки           йа взуйся,            4+3 + 3 
                                                 
163 Штокмар М. Исследования в области русского народного стихосложения. – Москва, 
1952. – С. 139. 
164 Там само, с. 411. 
165 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 60. 
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                       Та все топчи вороги            під ноги,              4+3 + 3 
                       Щоб буди дітоньки             здорові.                4+3 + 3 
 
Найчастіше це трискладова силабічна група, за Ф. Колессою, – 
найменша з можливих166

 

. Інтонаційна єдність перших двох силабі-
чних груп створила передумови для їхнього структурно-віршового 
скорочення та поєднання, при якому найстійкішою залишається 
остання силабічна група: 

                        Світилка-шпилька              при стіні,             5+3 
                        На ній сорочка                    не її,                     5+3 
                        На ній сорочка                    сусіди.                 5+3 
                        Прийшла сусіда,                 торкає:                 5+3 
                     – Скидай сорочку,                 смеркає.               5+3167

 
 

 Як зауважують дослідники, ритмічна віршова формула 5+3 
взагалі типова для слов’янської весільної пісенності. Проте бува-
ють випадки, коли в одній пісні не простежуються так послідовно 
закономірності структуроутворення у поетичному тексті як у від-
ношенні кількості силабічних груп, так і щодо їхньої складочисло-
вої будови. Ще менше регламентовані з цього боку тексти пісень, 
виконуваних з наспівом ТІС. Його ритмічна гнучкість дає змогу ви-
конувати з цим наспівом тексти досить різноманітної структури, а 
відповідність одного вірша одній цілісній інтонації припускає злит-
тя характерних тут двох силабічних груп у єдине ціле, вуалюючи 
таким чином внутрішню віршову цезуру: 
 
                        Топи, мати, грубу,                                             6 
                        Приведем невісточку любу,                             9 
                        Хоч любу, не любу,                                           6 
                        Аби теплу грубу.                                               6168

 
 

 Різноманітність типів та принципів віршування у піснях, ви-
конуваних з типово-інтонаційними наспівами обумовило відсут-
ність тут певних загальних норм, що мають типологічне значення 
(крім кількості силабічних груп у віршовому рядку: в наспівах ТІС 
– 1-2, в контрастно-інтонаційних – 2-3). З іншого боку цікаво від-
значити наявність місцевих традицій віршування у піснях з наспі-
                                                 
166 Там само, с. 86. 
167 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 165, № 183. 
168 Там само, с. 217, № 273. 
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вами даної групи, що відрізняються локальними особливостями му-
зично-поетичного фольклорного мислення, які не спостерігаються в 
інших нашаруваннях весільної пісенності. Так, в селах Ананьївсь-
кого району Одеської області такою локальною особливістю можна 
вважати закономірну послідовність шести та семискладових віршо-
вих періодів, виконуваних з наспівом ТІС: 
 
Добрий вечір тому,                          Рубайте калину,                                  6 
Йа хто в цему дому,                         Встеляйте долину                               6 
Старому ще й малому,                     Молодій, молодому                            7 
Ще й Богові святому.                       Від шлюбу аж додому.                    7169

 
 

 Істотне значення для типології структурного співвідношення 
слова та музики у досліджуваному стильовому нашаруванні весіль-
ної пісенності має тільки значна перевага в наспівах інтонаційно-
формульних та ТІС віршів з двох силабічних груп, а в контрастно-
інтонаційних – з трьох. У зв’язку з цим певні тексти мають тенден-
цію виконання з наспівами структурно спорідненими. Проте імпро-
візаційний характер віршування у цих піснях, здатність структури 
вірша до деформації, гнучкість структури наспівів не дає змоги цій 
тенденції перетворитися в остаточну закономірність. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ритмоформульні наспіви 
 

                                                 
169 Там само, с. 112, № 88; с. 142, № 136. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 70 

 За висловлюванням З. Кодая, „вражаючі та важливі відповід-
ності у будові мелодії, фразеології та ритмічній структурі не мо-
жуть бути випадковістю, збігом елементарних думок”170

У багатьох українських регіональних пісенних традиціях чис-
ленні обрядові пісні-тиради, виконувані з наспівами інтонаційно-
формульної групи, а також частково західноукраїнські ладканки 
поступово „полегшуються”, набувають рис жанрової танцювально-
сті (згадаємо жанрово-танцювальні вставки у середній частині на-
співу ТІС, див також нотні приклади на с. 49-50 та с. 54). Цей про-
цес відбивається у скороченні будови наспівів (скорочуються або й 
зовсім опускаються зачинні структури), стабілізації простого дво- 
чи тридольного метру, у скороченні розмаїтості метрично вільних 
форм віршування

. Вони 
обумовлені історичними реаліями мистецько-культурного розвитку 
фольклорного мислення. У процесі історичної еволюції внаслідок 
поступового переосмислення весільний обряд губить сувору регла-
ментацію окремих обрядових дій та звичаїв, поступово змінює дра-
матичне образно-емоційне забарвлення на світле, святкове, яке ра-
ніше було притаманне переважно заключній частині весільного об-
ряду – перезві.  

171

Скорочення тирадної форми приводить до неможливості вміс-
тити зміст пісні у коротку однофразну форму. Виникає необхід-
ність продовження пісні шляхом повторення наспіву з іншим текс-
том. Таким чином утворюється строфіка, строфічна будова пісні. 
Скорочення тирадної форми відбувалося кількома шляхами: змен-
шенням кількості рядків у чотирирядковій тираді до трьох, та най-
частіше до двох з зачином

.  

172

Отже, усі зміни у мелодиці інтонаційно-формульних наспівів 
найбільше стосуються у кінцевому результаті зміцнення метрорит-
мічності у весільному мелосі. Роль провідного компоненту у мело-
диці наспівів все більше захоплює ритміка в усій її багатоманітнос-
ті форм, формул, структур.  

. У останньому випадку провідного 
значення набуває ритміка і наспів переходить у розряд ритмофор-
мульних. Таким чином, спостерігаємо один з шляхів кристалізації 
цілої групи наспівів, в основі яких лежить провідна роль ритмічної 
формульності.    

                                                 
170 Кодай З. Венгерская народная музыка. – Будапешт-Москва, 1961. – 273 с. 
171 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 152-153, № 158; с. 185, № 218. 
172 Там само, с. 189, № 226; с. 210, № 259. 
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 Стабілізація метроритму в групі інтонаційно-формульних на-
співів – це тільки один з внутрішніх шляхів виникнення нового 
стильового шару весільної пісенності, становлення нового типу му-
зичного мислення у фольклорі. Другий шлях – шлях міжжанрової 
взаємодії полягає у запозиченні ритмічних формул, що склалися в 
інших жанрах, наприклад, у піснях землеробського календарного 
циклу, необрядовій пісенності. І, нарешті, третій шлях – шлях між-
національних взаємодій фольклору, у даному випадку – вплив на-
родної пісенності західних слов’ян, якій переважно притаманна 
провідна роль ритмічного компоненту173

 Ритмічна формула (РФ) у відповідності із загальною дефіні-
цією формульності, прийнятою у цьому дослідженні, складає лако-
нічну ритмічну цілісність, повторювану протягом цілого наспіву. 
Характерний ритм цілого наспіву, що зустрічається у певній групі 
пісень, подібно до типової інтонаційної структури визначатимемо 
як типову ритмічну структуру (ТРС). 

. Так, у колишніх поль-
ських селах на Житомирщині основу українського циклу весільних 
пісень складають не інтонаційно-формульні наспіви, як у сусідніх 
співочих традиціях, а ритмоформульні наспіви, тобто наспіви, у 
яких провідна типологічна роль належить ритмічному компоненту. 
Тут вони складають ціле стильове нашарування і класифікуються 
на основі ритміки. 

 Наспіви цієї групи мають переважно строфічну трирядкову 
будову, ймовірно похідну від наспіву ТІС з зачином, відповідно із 
співвідношенням тексту будови ААВ та наспіву переважно будови 
АА1В.  В той же час, серед весільних ритмічно-формульних або ри-
тмоформульних наспівів можна виділити кілька основних різнови-
дів. Слід також зауважити на відміну між співвідношенням видів 
інтонаційно-формульних та ритмоформульних наспівів. Якщо інто-
наційно-формульні наспіви так чи інакше генетично пов’язані між 
собою, то типи ритмоформульних наспівів самостійні у плані гене-
зису і мають лише спільні стильові риси, а генетичні зв’язки мають 
в основному з наспівами інших стильових нашарувань циклу весі-
льних пісень. 
 Найширше в українській весільній пісенності представлена 
група ритмоформульних наспівів десцендентного типу. Вони  
складаються з послідовності двох груп тривалостей: коротких та 
більш довгих (наприклад, вісімки та чвертки) у різному кількісному 
                                                 
173 Zăhorācke piecsňičky. Zozbieral Dr. Janko Blano. III dieł. – Bratislava, 1957. – С. 125. 
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співвідношенні. Це співвідношення і визначає вид десцендентної 
ритмоформули. Строфи наспівів ритмоформульної групи склада-
ються з трьох рядків (трирядкова строфа на відміну від строфи-
тиради інтонаційно-формульних наспівів), кожна з яких відповідає 
одному проведенню ритмоформули. Внаслідок цього утворюється 
ритмічна форма наспіву ааа або аа1а2 у поєднанні з поетичною 
строфою ААВ174

 Розглянемо варіанти найпоширенішого у весільному циклі пі-
сень багатьох локальних співочих традицій наспіву десцендентного 
типу з РФ 4+3. Перший такт (рядок) наспіву при більш-менш знач-
ній інтонаційній варіативності, за рідкісним винятком, виявляє по-
вну ритмічну єдність: це ритмоформула з чотирьох відносно корот-
ких тривалостей (вісімки або чверті) та трьох більших (чвертні або 
половинні тривалості): eeeeq q q або q q q q h h h (4+3)

. 

175

Незначні відхилення: збільшення або зменшення окремих звуків у 
даному прикладі (його докладна ритмічна схема: q q q q h w h\ q q 
q q h.q h\ q q q q h h ), як виявив аналіз значної кількості наспівів 
цього типу, мають випадковий характер. В той же час у більшості 
наявних записів друга фраза завершується своєрідною синкопою, а 
третя – ритмічним перериванням, відповідно до переривання 
останнього складу тексту у третім рядку. Таким чином, більш до-
кладна ритмічна схема всього наспіву: eeeeq q q\ eeeeq eq\ eeeeq 
h складає типову ритмічну структуру (ТРС), за якою і одержав на-

:   

                                                 
174 При позначенні структур малим літерам відповідають прості форми, що не підлягають 
чіткій сегментації, великими – форми, що легко сегментуються.  
175 Див. також: Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 100, № 66; 108, № 80; с. 
176, № 202; с. 185, № 217; с. 189-191, №№ 227, 229, 230. 
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зву наспів – ТРС 4+3 (наспів типової ритмічної структури з співвід-
ношенням тривалостей 4+3 у десцендентній ритмоформулі). Незна-
чна індивідуалізація основної ритмоформули 4+3 у другій та третій 
рядках (або тактах) наспіву і відсутність наведеної ТРС в окремих 
зразках цього типу дозволяє спрощено вважати його ритмоформу-
льним наспівом  РФ 4+3. 
 Стосовно звуковисотної організації виявляється подібність 
між наспівами РФ 4+3 та ТІС. Так, у більшості варіантів наспіву РФ 
4+3 перша фраза закінчується на другому щаблі мажорного тетра-
гексахорда і складає низхідну пряму чи зворотну інтонацію, подіб-
но до зачину ТІС. Друга фраза простішої мелодичної конфігурації 
закінчується на тоніці, чим нагадує інтонацію-формулу „b” у формі 
AbbC. І третя фраза має два основні варіанти: різновид основної 
формульної інтонації або скорочена кадансова формула: 

Інтонаційний аналіз наспівів РФ 4+3 дає змогу також провести ана-
логії із скороченою формою abc наспіву ТІС (одночасно з аналогія-
ми будови поетичної строфи), хоча вести мову про прямі генетичні 
зв’язки через рідкісність такої форми ТІС у цьому випадку було б 
передчасно. Викликають наукову зацікавленість варіанти наспіву 
РФ 4+3, близькі до неповного наспіву ТІС з зачином у записах Роз-
дольського-Людкевича176

 Досить рідко зустрічаються наспіви РФ 4+3, у яких перша 
фраза сприймається не як зачин, а як серединна формульна інтона-
ція. Мелострофа тут подібна до будови наспіву ТІС bbc без зачину 
та із скороченим кадансуванням. Їх ритмічна форма також bbc, тоб-
то несиметрична та більш вільна. Зустрічаються також окремі ви-
падки контамінації наспіву ТІС та ритмічно-формульного 4+3.  

. 

                                                 
176 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І, №№ 18, 23, 
25. 
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 Заслуговують на увагу з боку ладового аналізу початкові та 
завершальні звуки фраз у досліджуваному наспіві. Для початку 
першої фрази найбільш типові тонічний звук, верхня кварта та ни-
жня квінта, для завершення – секундовий та терцевий звуки. Друга 
фраза звичайно починається з першого, третього або четвертого 
щабля і закінчується на тоніці. Це ж притаманне і третій фразі. 
Описані норми ще не відбивають стійких ладових зв’язків, що 
з’являються пізніше, у ліричній весільній пісенності, проте, їх кри-
сталізація вже у ритмоформульних наспівах очевидна.  
 Наспіви з РФ 4+3 природно пов’язані з поетичними семискла-
довими структурами. Спорадичне відхилення від них у бік збіль-
шення призводить до подрібнення ритмічних тривалостей, що може 
ускладнити визначення ритмоформульної основи наспіву177

В багатоголосних та прадавніх пісенних (умовно третій та пе-
рший етапи розвитку фольклорного мислення) зустрічаються зраз-
ки весільних мелодій з РФ десцендентного типу за будовою, ладо-
вими ознаками та ритмічною формулою. Проте, відсутність яскраво 
вираженої якості інтонаційності у них порушує форму у слуховому 
сприйнятті та робить невпізнаною

. Семи-
складовий вірш може сегментуватися як 5+2 (прикл., с. 72) або 3+4 
(прикл., с. 74), але ніколи як 4+3. 

178

 Другим за ступенем поширеності в групі ритмоформульних 
наспівів десцендентного типу є наспів з ритмоформулою 6+3, що 
складається з шести коротких та трьох більших тривалостей: 
eeeeeeq q q . Це також трирядкові (тритактові) строфічні пісні з 
будовою поетичної строфи ААВ та дев’ятискладовим віршем 4+5. 
На відміну від РФ 4+3 тут спостерігається стійкіша ритмічна фор-
мульність у всіх трьох фразах наспіву. Кожна фраза поділяється на 
дві самостійні контрастні інтонації (подібно до ТКІС). Цей конт-
раст досить яскраво виражений у першій фразі, пом’якшується у 
другій та майже зникає у заключній третій фразі, що також спону-
кає до аналогій із замкненою кадансовою формою контрастно-
інтонаційного наспіву: 

. У цьому випадку тільки стру-
ктурний аналіз композиції дозволяє визначити тип наспіву. 

                                                 
177 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. – С. 369, № 761. 
178 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 101-103, № 44. 
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 Обидва наспіви у сполученні з семи- та дев’ятискладовим ві-
ршем поетичного тексту складають основу групи наспівів з непар-
ними ритмоформулами десцендентного типу. За своїм значенням та 
поширенням у весільних циклах пісень багатьох західноукраїнсь-
ких традицій вони дорівнюють інтонаційно-формульним наспівам у 
центральних областях України. До них належать також менш по-
ширені непарні РФ 5+2 з ритмом eeeeeq q та РФ 2+5 з ритмічною 
схемою eeq q q q q та віршовим розміром 5+2: 

Буквальна ритмічна схема наспіву дещо відрізняється від узагаль-
неної, але це не впливає на типологічні ознаки наспіву. Варіанти 
мелодії цього типу у значній кількості були записані в колишньому 
польському селі Ягодинка Володарсько-Волинського району Жи-
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томирської області179, де він виконує роль наспіву-тиради в діало-
гах учасників весільного обряду, позбувшись строфічної форми, 
або навпаки, ще не набувши її180

 В піснях з непарними РФ ритмічні групи однакових тривалос-
тей в мелодії дуже рідко збігаються з силабічними групами віршо-
вого рядка. Тобто музично-ритмічні та текстово-складові сегменти 
тут ніби протиставлені один одному. Так, для наспіву з РФ 4+3 
найбільш типовий поділ вірша цезурою на силабічні групи 5+2 або 
3+4: 

.  

 
 Ай вінку, та мій вінку, (2)                                        3+4 
 З хрещатого барвінку,                                              4+3 
 Нігде-м ті не рушила, (2)                                         3+4 
 Бо в тобі не ходила.                                                  3+4181

 
 

У випадку зміни структури віршового рядка на 4+4 звичайно под-
рібнюється перша музично-ритмічна одиниця, тому розбіжність 
музичної та віршової структури не порушується. Відносно стійкому 
співвідношенню наспівів з РФ 4+3 та структури вірша у західних 
областях України протиставляється більш вільне поєднання тексту 
та наспіву в центральних, східних та південних областях182. На 
цьому ж наголошував і Ф. Колесса, коли писав, що „пісні, записані 
на подніпровській Україні, виказують більше свободи в складочис-
ленні, ніж галицькі варіанти”183

 Найстійкіше співвідношення ритміки мелодії та віршового ро-
зміру спостерігається у наспівах з РФ 6+3. Тут ритмічній формулі 
6+3 у переважній більшості випадків протиставляється віршовий 
розмір 4+5 (див. прикл. на с. 75). До ритмоформули 6+3 наближа-
ється також оригінальна жанрово-танцювальна РФ, що зустрічаєть-
ся у весільних піснях західноукраїнського регіону віватного харак-
теру з ритмом eeeeeeq eeq, з віршовим розміром 4+6

. 

184

                                                 
179 Див.: Тестова Л. О. Закономірності музичного мислення та його еволюція в мелодиці 
українських весільних пісень // Музика, 1982, № 4. 

. 

180 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 172, № 197; с. 180, № 206а; с. 478-479, 
№№ 536-537. 
181 Зап. Л. Буянівський у м. Рогатин Івано-Франківської обл. 
182 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 101, № 67. 
183 Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. – С. 65. 
184 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 103, № 70. 
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 У піснях з ритмоформульним наспівом 2+5 віршовий розмір 
також протиставляється музично-ритмічній формулі, яка найчасті-
ше сполучається з віршовим розміром 4+3 або 5+2: 
 
 Ой под лісом високим, (2)                               4+3 
 Та й под листом широким.                              4+3 
 Там маршалки да сіно косять, (2)                   4+5 
 Кониченькам підносять:                                  4+3 
      –  Да їжте, коні, сіно, (2)                                      5+2 
 Да в доріженьку їжте.                                      5+2 
 Да в доріженьку темну (2)                               5+2 
 По дівчиноньку пишну.                                   5+2 
 Да в доріженьку ясну (2)                                 5+2 
 По дівчину прекрасну.                                     5+2185

 
 

 Цікаве явище спостерігаємо у багатьох необрядових піснях пі-
знішого часу походження, виконуваних з наспівом ТІС. В процесі 
еволюції нерівноскладове віршування змінювалось рівноскладо-
вим, римованим. Однакова кількість складів у віршовому періоді 
створювала передумови для вирівнювання музично-ритмічних три-
валостей під час інтонування, яке наблизилось тут до типу ритміч-
ного скандування тексту. Ритмічне подовження останніх складів ві-
ршового рядка спричинило виникнення ритмічної формульності 
десцендентного типу. Найпоширеніші непарні ритмоформули 4+3 
та 6+3. Цим підтверджується гіпотеза генетичних зв’язків між ти-
пами весільних наспівів,  стильовими нашаруваннями музики весі-
льного фольклору та історичними формами музичного мислення. 
Проте було б помилкою вважати, що певний віршовий розмір (на-
приклад, 4+5) обов’язково веде до відповідної ритмічної формуль-
ності. Особливо це стосується прадавніх пісень обрядового змісту 
або значної кількості необрядових пісень. 
 Ритмоформульні наспіви десцендентного типу за умови міно-
рного нахилу ладу досить рідко виявляються звичайними ладовими 
варіантами мажорних. В цій іпостасі вони зустрічаються переважно 
у пісенних традиціях „зон переважаючого мінору”, тобто у тих ре-
гіональних традиціях народного співу, де мінорний нахил прита-
                                                 
185 Там само, с. 172-173, № 197, зап. У с. Ягодинка Володарсько-Волинського р-ну Жито-
мирської обл. Від сестер Чижевських. 
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манний більшості весільних пісень (це переважно Подністров’я, ча-
стково Волинь та Лівобережне Подніпров’я, див. карту 3, с. 65). 
Решта мінорних ритмоформульних зразків утворює самостійну 
групу за географічним поширенням, стильовим особливостям ме-
лодики, типу зв’язку слова та наспіву, функції в обряді. За останнім 
параметром більшість з них входить до складу ліричної весільної 
пісенності негативної емоційної сфери.  
 Відмінність у співвідношенні слова та музики у деяких весіль-
них журливих ліричних піснях негативної емоційної сфери з ритмо-
формульними наспівами виявляється у тому, що РФ 4+3 відповідає 
віршовий розмір 5+2, а не 3+4, як звичайно: 
 На дворі терен тешуть, (2)                             5+2 
 А в хаті косу чешуть.                                     5+2 

На дворі тріски скачуть, (2)                           5+2 
А в хаті дружки плачуть.                               5+2 
Прошу, брате, до хати (2)                              4+3 
Косоньку розплітати.                                     3+4186

 

 

У таких наспівах спостерігається більша розмаїтість ритміч-
них структур – характерна ознака ліричних пісень, – а також  тен-
денція до використання максимальної кількості ритмічних одиниць, 
а, отже, і складів тексту. Не випадково серед непарних ритмофор-
мул таких ліричних пісень найпоширеніша 6+3187, в той час, як се-
ред обрядових позитивної емоційної сфери – 4+3. У варіантах їхніх 
наспівів з непарними ритмоформулами перший та другий такти пе-
ребувають у питально-відповідному співвідношенні, а третій зву-
чить як кадансове завершення, інтонаційне ствердження. В деяких 
наспівах з РФ 6+3 зустрічаємо ввіднотонове оспівування верхньої 
квінти, типове для мінорних строфічних контрастно-інтонаційних 
наспівів та притаманне весільній ліричній пісенності взагалі188. У 
таких зразках РФ 6+3 у наспіві найчастіше поєднується з віршовим 
розміром 4+5, при цьому останній іноді трансформується у 4+6 або 
8+2189

                                                 
186 Зап. від жінки з с. Колісець Теофіпільського р-ну Хмельницької обл. Текст друкується 
вперше, мелодію див.: Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 108, № 80. 

 з ритмом eeeeeeeeq q. 

187 Там само, с. 95, № 58; с. 97, № 61; с. 178-179, №№ 205, 206; с. 194, № 234; с. 198, № 239. 
188 Там само, с. 97, № 61. 
189 Там само, с. 194, № 234. 
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У ритмоформульних наспівах даної групи розглянуті ритмо-
формули найчастіше виступають у відносно „чистій” формі. Вод-
ночас нерідко виникають їх різні модифікації, обумовлені зміною 
складової структури віршової будови пісенної строфи190 або пере-
осмисленням ритмічної формульності191, посиленням вагомості ла-
дового компонента, що поступово набуває провідної ролі192. Руйну-
вання ритмічної формульності внаслідок описаного процесу крис-
талізації провідної функції інших компонентів музичного тексту 
набуває значення історичної зміни форми музичного мислення. 
Протилежний напрямок розвитку ритмічної формульності полягає в 
її абсолютизації, яка наближає наспів до ритмізованого скандуван-
ня193

У весільних ліричних піснях з провідним значенням ритмічно-
го компонента за ступенем поширеності наступне місце після РФ 
6+3 посідає парна РФ 8+2 з ритмом eeeeeeeeq q. Наспіви з РФ 
8+2 вирізняються широкою мелодичною розспівністю, посиленням 
ладової диференціації звуків та послабленням ваги мовної інтона-
ційності: 

. Цьому сприяє відсутність розспівів, повторення окремих зву-
ків, завуальована інтонаційність. 

                                                 
190 Шубравська М. М. Тетерівські юні фольклористи // Народна творчість та етнографія, 
1978, № 2. – С. 92-94. 
191 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 601, № 878. 
192 Там само, с. 577-579, № 847. 
193 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 178-179, №№ 205, 206. 
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Подальший розвиток названих тенденцій веде до руйнування рит-
мічної формульності194 та трирядкової будови наспіву, яка перетво-
рюється у дворядкову, притаманну для ліричної пісенності з прові-
дним значенням ладово-інтонаційного компоненту195

 У піснях з ритмоформульними наспівами взагалі, та лірични-
ми зокрема, спостерігається більш тісний зв’язок наспівів з певни-
ми поетичними текстами. Це пов’язано, з одного боку, з більш жор-
сткою структурною відповідністю тексту та наспіву, а з іншого – у 
ліричних піснях – також з їх відповідністю образному змісту пісні. 
Тільки у східних областях України пісні з РФ 8+2 виявляють біль-
шу свободу щодо віршового розміру.  

. 

Автором записані окремі приклади ритмоформульних лірич-
них наспівів двофазної строфічної будови196. У першому яскраво 
виражені два початкові рядки у питально-відповідному співвідно-
шенні і відсутній третій, інтонаційно стверджуючій, необхідність 
якого особливо відчувається після знайомства з трирядковими зра-
зками. У другому відсутній перший рядок. Ускладнені види дворя-
дкової строфи зустрічаємо у записах з Буковини197

Крім РФ 8+2 у весільних піснях західної України поширені 
також інші парні ритмоформули десцендентного типу: РФ 4+4: 

. 

                                                 
194 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 563, № 828. 
195 Там само, с. 557, № 824, варіант пісні з попереднього посилання та прикладу на с. 79. 
196 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 136, № 128; с. 191, № 231. 
197 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. – С. 407, № 827. 
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з ритмом eeeeq q q q, РФ 4+2198

 

 з ритмом eeeeq q, РФ 2+4 з рит-
мом q q eeee, РФ 2+2 з ритмом q q ee та рисами вівата: 

 
 
  
 
 
 
 
 
або з ритмом eeq q (див. прикл. на с. 37) та інші. 
 У Закарпатті поширений особливий вид ритмічних утворень 
десцендентного типу. Весільні пісні (ладканки) тут мають наступні 
характеристики: трирядкова поетична строфа будови АВВ (досі зу-
стрічалася тільки будова ААВ) поєднується з мелодією, яка має 
ознаки наспіву ТІС з зачином, контрастно-інтонаційного та ритмо-
формульного (це ще один доказ походження ритмоформульних на-
співів від мелодій типової інтонаційної структури). Ритміка десце-
ндентного типу n+2 (ряд коротких та дві довші тривалості) тут ще 
не набула рис стійкої ритмічної формульності199

 Численну групу ритмоформульних наспівів української весі-
льної пісенності складають наспіви з характерним колядковим рит-
мом eeeeq (РФ 4+1). Проте приклади з послідовним проведенням 
колядкового ритмоформульного ядра у поєднанні з десяти-
п’ятнадцятискладовим віршем у весільній пісенності не поширені. 
Зустрічаємо тільки окремі такі зразки.  

.  

 Більшість пісень з колядковою ритмоформулою мають віршо-
ву будову 5+5+3, у відповідності з якою ритміка мелодичної фрази 
не обмежується повторенням колядкового п’ятискладовика, а заве-
ршується типовою для колядок цього типу ритмічною синкопова-
ною фігурою eq e. Таким чином, мова йде не про ритмічну форму-
льність, а про типову ритмічну структуру (ТРС), як і у попередньо 
наведеному прикладі. У В. Гошовського це тип колядок Б, який 
широко побутує у карпатському регіоні, крім Гуцульщини200

                                                 
198 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 205, № 250. 

. На 

199 Гошовський В. Українські пісні Закарпаття. – Львів, 2003. – С. 319-321, № 224. 
200 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. – С. 90-91. 
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думку вченого, „певної значимості у типологічній класифікації на-
бувають початкові та завершальні мелодичні устої та спрямування 
звуковисотного контуру. Проте наріжним каменем у класифікації 
колядок залишається ритмічна структура вірша, ритмічна форма 
періоду та форма строфи”201

У весільних піснях зустрічається кілька видів ТРС на основі коляд-
кової ритмоформули. 

. На відміну від основної маси інших 
ритмоформульних наспівів десцендентного типу, „колядкові” ма-
ють дворядкову будову у поєднанні з повтореним рядком поетич-
ного тексту: 

 Позначивши найпоширенішу ТРС „колядкових” весільних на-
співів як РФ+РФ+к (РФ – колядкова ритмоформула, к – мелодико-
ритмічний каданс), як у пісні „Ой забриніли ковані вози довкола”, 
зауважимо, що в інтонаційно-функціональному відношенні її еле-
менти співвідносяться як питання-відповідь, коротке завершення. 
Друге речення даної строфи-періоду перебуває у відношенні мело-
дичної респонсії (відповіді) до першого і закінчується однотактним 
інтонаційним „ствердженням”. Таким чином, у „колядкових” весі-
льних наспівах спостерігаємо, поряд з ритмічною, яскраво вираже-
ну інтонаційну логіку. 
 Розглянута будова розвивається у наступній ТРС: РФ+РФ+ 
РФ+к202

                                                 
201 Там само, с. 96. 

. Розширення форми мелодичних напівстроф спричиняє 
тут, з одного боку, послаблення інтонаційного зв’язку між речен-
нями мелодичної строфи, а з другого – його удосконалення в сере-
дині речень, з яких складається форма музичного періоду. Інтона-

202 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. – С. 328-329, № 665. 
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ційна логіка цієї групи „колядкових” наспівів набула повної завер-
шеності та стійкості, яка залишається також і у мінорних варіантах 
цього наспіву. 
 На етнографічній території Поділля, а особливо у суміжних 
районах Вінницької та Хмельницької областей першорядне значен-
ня мають „колядкові” весільні наспіви з наступною ТРС: 
РФ+к:РФ+к:РФ+РФ+РФ+к203. Зустрічаємо також зразки, обмежені 
першою половиною даної ТРС: РФ+к:РФ+к204

 Весільним наспівам, в основі яких лежить колядкова ритмо-
формула, майже завжди притаманна яскрава мелодика, яка разом з 
ритмоформулою сприяє тому, що пісня легко запам’ятовується: 

. 

 
Завдяки основній особливості колядкової ритмоформули – подов-
женому звучанню останньої тривалості – інтонаційність наспівів 
набуває рис ладової. Між витриманими звуками на відстані вини-
кають ладово-мелодичні зв’язки. Так, для останньої з розглянутих 
ТРС (див. прикл. на с. 82) важливим моментом стає зупинка першо-
го інтонаційного імпульсу на верхній квінті та співвідношення за-
кінчень ритмомелодичних утворень на другому та третьому щаб-
лях. Це свого роду ладова закономірність для наспівів з даною 
ТРС205

 Похідною від колядкової ритмоструктури можна вважати на-
ступну, поширену у весільних пісенних традиціях західної України 

, передумова виникнення типової ладової структури у вели-
кій групі ліричних весільних наспівів. 

                                                 
203 Там само, с. 473-474, № 979.  
204 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 287, № 1.  
205 Колесса І. Галицько-руські народні пісні з мелодіями, № 14; Весілля: У двох книгах. Кн. 
2 / Упоряд. текстів, прим. М. М. Шубравської, нот. матеріал упоряд.  О. А. Правдюк. – Ки-
їв, 1970. – С. 106, № 184; с. 473, № 979.   
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ритмоформулу віватів206

 Аналогії між весільним та зимовим календарним циклами пі-
сень продовжують наспіви з типовою ритмічною структурою щед-
рівки. В. Гошовський відносить до щедрівок „ті зимові календарні 
пісні, у яких або 8-искладова структура вірша (4+4) та відсутній 
приспів, або 10-искладова структура (5+5) вірша та 8-искладова 
структура приспіву (4+4)”

: eeq eq e. Про її пізнє походження свід-
чать як тексти пісень, так і той факт, що вона притаманна не тільки 
весільним, але й необрядовим пісням. Як можна спостерігати у за-
писах, наспіви з цією ритмоформулою не пов’язані з певним ладо-
вим нахилом. 

207. Постійною ознакою весільних пісень 
з ТРС щедрівки вважаємо рефрен „Та рано-рано” в кінці першої 
фрази двофразної строфи і „Та ранесенько” – в кінці другої. Цей же 
рефрен зустрічається у деяких веснянках208. Паралель між весіль-
ними наспівами з цим рефреном та щедрівками з рефреном „Щед-
рий вечір, добрий вечір”, аналогію у структурі вірша 4+4+4 тих і 
інших (на відміну від колядок 5+5+3) провадив О. Правдюк209

Перша частина ТРС щедрівки – двічі повторювана РФ 2+2 з прис-
коренням у третьому такті за рахунок подрібнення першої тривало-
сті РФ, в другій вже з першого такту відбувається ритмічне приско-
рення (в аналізі музичних форм третя чверть – звичайна зона куль-

. В 
найбільш характерному для весільних наспівів вигляді типова рит-
моструктура щедрівки з приспівом „Та рано-рано, та ранесенько” 
має такий вигляд: eeq q\ eeq q\ exxq q\\ eeee\ eeee\ exxq.e: 

                                                 
206 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 171, № 194; с. 205, № 249 
207  Гошовский В. У истоков народной музыки славян. – С. 90-91. 
208 Веснянки// Упор. М. Грицай. – Київ, 1970. – С. 49. 
209 Правдюк О. Міжжінрова інтеграція в пісенному фольклорі. – Нар. творчість та етногра-
фія, 1972, № 4. – С. 26-31. 
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мінації) та інтонаційно-ритмічне гальмування. В окремих зразках 
наспівів з ТРС щедрівки спостерігаються різні відхилення, особли-
во у другій фразі210

 У Карпатах поширена ритмічна форма коломийки. В. Гошов-
ський висуває ідею існування „коломийкового мислення”, яке охо-
пило фольклор деяких гірських районів Карпат

. Пісні з ТРС щедрівки виконуються переважно 
на дівич-вечорі. Це пісні про дівич-вечір – „А в нас тепер дівич-
вечір”, посад – „Шлеться зоря до місяця”, перевагу милої – „Не 
стій, сосно, над водою”. 

211. Вчений також 
відзначив, що „коломийки є інтегруючою частиною весільного об-
ряду у деяких місцевостях західнослов’янської території”212

На нашу думку, коломийка не входить безпосередньо складо-
вою частиною у обрядовий фольклор і не має такого прадавнього 
походження, як обрядові наспіви, хоча й вплинула, і впливає на ве-
сільну пісенність. Ф. Колесса вважає коломийки новітнім пісенним 
шаром, хоча своїм корінням вони сягають давніх часів. Коломийка 
– надзвичайно мобільний та життєздатний жанр масової піснетвор-
чості, зручний для поетичної імпровізації завдяки своїй яскравій, 
короткій відпрацьованій формі, чіткому ритму. Вона набула знач-
ного поширення й у весільному обряді. Коломийкова форма послу-
жила ритмічною основою для виконання деяких обрядових текстів: 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

але частіше принагідних до обряду пісень:   

                                                 
210 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 258-259, № 302. 
211 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. – С. 151. 
212 Там само, с. 179. 
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З Карпат коломийкове мислення поступово просувалось на схід, 
тому серед весільних пісень Поділля також нерідко можна зустріти 
коломийку. Хоча тут, як і скрізь, більшість коломийок, виконува-
них на весіллі, мають необрядовий зміст. Їх також називають прос-
то приспівками або приспівками до танцю. Як приклад наведемо 
одну з таких пісень:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Крім описаних типових ритмічних форм, у мелодиці українсь-
кого весільного фольклору зустрічається значна кількість нетипо-
вих наспівів та ритмоформул, що не підлягають однозначній кла-
сифікації, і репрезентують по суті позаобрядову пісенність або пе-
ревтілену обрядову. Дуже часто, виходячи за рамки обрядової рит-
міки, інтонаційності та формотворення, наспіви потрапляють у роз-
ряд танцювально-побутових жанрів, ліричної позаобрядової пісен-
ності, асимілюють інтонації інших історичних форм музичного ми-
слення, підпадають під інонаціональні культурні впливи, напри-
клад, західнослов’янського, фінно-угорського та романо-германсь-
кого фольклору, сучасної пісенної масової культури.  

Серед танцювальних ритмів в українській весільній пісенності 
найбільш поширені ритми українських народних танців гопака, ко-
зачка, метелиці, австрійського вальсу, російської барині, польської 
мазурки та краков’яка, молдавських та угорських танців. Найбільш 
повне та яскраве втілення ці танці знайшли у весільній інструмен-
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тальній музиці213, але й у весільній пісенності вони посідають знач-
не місце. Найбільшого поширення набули ритмоінтонації гопака і 
козачка214

 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 

чардаша215

 
 і вальсу:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
масової піснетворчості216

 

, інтонаційно-мовних особливостей поль-
ської народної пісні: 

 
 
 

 

                                                 
213 Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях. – С. 322-384. 
214 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 129, № 120. 
215 Колесса І. Галицько-руські народні пісні з мелодіями, № 3. 
216 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 138-139, № 132. 
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Деякі з новоутворених інтонаційно-ритмічних єдностей, вті-

лених у наспівах пісень, набули значного поширення, серед них 
популярна весільна пісня „Чоботи” („Оце ж тіє чоботи, що зять 
дав”)217

  Як свідчать наведені приклади, жанрово-танцювальна ритмі-
чна формульність найбільш характерна для центрально-західних 
пісенних традицій: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та 
Хмельницька області. Тут же, особливо у західному Поділлі, знач-
ного поширення набули весільні вівати, які у своїй ритмоінтона-
ційній основі мають стильові особливості, властиві жанрово-
танцювальній весільній пісенності: 

. Інші утримуються лише в порівняно вузьких локальних 
традиціях, в них зазвичай легко відчувається колорит місцевого му-
зичного діалекту. 

У весільних жартівливих і танцювальних піснях моторного 
типу ритмічна формульність проявляється у її досить простому 
„метричному” варіанті218

                                                 
217 Там само, с. 183, № 214. 

. Однак, трапляються також і нетипові ри-
тмічні схеми. Серед нетипових ритмічних формул та структур зу-
стрічаємо також і чимало цікавих зразків, наприклад, дзеркально 
симетрична ритмоформула eq eq  eeee q eq e у пісні „Ой темная 

218 Там само, с. 220-221, №№ 280-282. 
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та  невидная ноченька”219

На карті 4 (с. 90) можна простежити географічне поширення 
основних типів ритмоформульних наспівів. Для зображення макси-
мальної розмаїтості ритмоформул десцендентного типу та ладових  
різновидів  наспівів тут застосовані комплексні позначення: цифро-
вий код у прямокутниках відповідає видові непарних ритмоформул, 
у трапеціях – парних. Штрихування бічних частин позначень відпо-
відає мінорному нахилові наспівів.  

. За незначним винятком, ритмічно-
формульні наспіви мають строфічну будову.  

 Найбільшого та повсюдного побутування, як видно з карти, 
набули наспіви з непарними ритмоформулами десцендентного ти-
пу. При цьому їхні мінорні варіанти, що майже завжди відповіда-
ють ліричним наспівам, поширені переважно у північно-східній ча-
стині та на півночі України, а мажорні (суто ритмоформульні) – у 
південно-західних областях. Крім того, на заході побутує більшість 
наспівів з парними ритмоформулами. Ймовірно, що ритмоформу-
льні наспіви десцендентного типу з’явились на території України 
під впливом західнослов’янської, зокрема, польської народнопісен-
ної культури. Пізніше, можливо, під впливом південноросійської 
ліричної пісенності, в процесі виникнення та формування українсь-
кої ліричної пісенності східної України, ритмоформульні наспіви 
трансформувалися у ліричні в поєднанні з текстами пісень негатив-
ної емоційної сфери. У західних областях весільна лірична пісен-
ність у повному розумінні цього слова майже не поширена, а рит-
моформульні наспіви зберегли свою специфіку і значення.  
 Весільні наспіви з „колядковою” ритмікою також поширені 
переважно у Правобережній Україні. Русло Дніпра стало своєрід-
ним кордоном для їхнього поширення. В. Гошовський вважає, що 
колядкові структури проникли у весільну пісенність відносно пізно, 
а тому і не набули повсюдного поширення220 Центром експансії об-
ряду В. Чичеров називає Балканський півострів221

                                                 
219 Там само, с. 174, № 199. 

. Можливо з цим 
фактором і пов’язана концентрація „колядкових” весільних наспівів 
саме на південному заході України. І, навпаки, наспіви з типовою 
ритмоструктурою щедрівки спорадично зустрічаємо по всій тери-
торії України, за винятком крайнього південного заходу.   

220 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. – С. 98. 
221 Чичеров В. И. Русские колядки и их типы. – Сов. этнография, 1948, № 2. – С. 107. 
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Це свідчить про їхнє давнє походження, можливо, за часів культур-
ної та політичної єдності східнослов’янських народів.  
 І, нарешті, коломийки у весільній пісенності географічно ви-
значаються як специфічний вид народнопісенного музичного мис-
лення на вузькій території Карпат та частково прилеглих регіонів.  
 В цілому ритмічно-формульні наспіви втілюють пізнішу фор-
му музичного мислення, ніж група „інтонаційних” наспівів. Вони 
сформувалися в українській весільній пісенності на основі інтона-
ційних, а також під впливом народнопісенної культури західних та 
південно-західних слов’янських народів і мають провідне значення 
основних типових у циклах весільної пісенності багатьох західних 
областей України.  
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   3. Ліричні весільні наспіви типової ладової структури 
 
 Ліричні (сумні, журливі) весільні пісні утворюють самостій-
ний шар весільного пісенного фольклору з власними стильовими 
ознаками. Проте їх не можна протиставляти іншим обрядовим піс-
ням, переплітаючись з ними тісними генетичними зв’язками, сти-
льовими взаєминами. На українському матеріалі підтверджується 
спостереження С. П’янкової про те, що ліричні пісні не приєднува-
лися до обряду, а виникали в межах весільної пісенності. „Вони 
увібрали в себе і відповідно перетворили окремі її елементи, посту-
пово викристалізувались в самостійний жанр із своїми принципами 
розвитку мелодії, метроритміки, структури цілого, відмінними від 
позаобрядових ліричних пісень.”222

Не існує неперехідної межі між обрядовими та необрядовими 
ліричними піснями тому, що всі вони складають єдиний процес ро-
звитку усної народної творчості, а ліричні весільні пісні – одне з 
джерел виникнення самостійного жанру необрядової народної лі-
ричної пісні. Формування ліричної пісенності в обряді свідчить про 
поступову втрату його музично-поетичним компонентом, яким є 
обрядова пісня, прикладної фонової функції обряду, зосередження 
в ньому естетично цінних моментів, звернення до внутрішнього 
світу людини (у весільному обряді переважно особи молодої), ви-
світлення її почуттів та психологічних особливостей. За спостере-
женнями Н. Колпакової за російськими ліричними піснями, „весі-
льні ліричні пісні співвідносились з обрядом значно вільніше, ніж 
голосіння... (обрядові в українському весіллі – Л. Є.) Пісні в бага-
тьох випадках були ніби прикрасою, вставними епізодами”

  

223

Чимало обрядових творів внаслідок своєї значної художньої 
цінності, емоційно-психологічної насиченості поступово перерос-
тають межі обряду, продовжуючи самостійне життя. Деякі необря-
дові ліричні пісні, за змістом близькі до ситуацій весільного обря-
ду, виконуються під час весілля. Не випадково, низка пісень у наш 
час побутує у двох варіантах: як весільні та позаобрядові ліричні 
або балади. До них належить, наприклад, поширена не тільки на те-
риторії України пісня-балада про дочку-пташку. Її неодноразово 
зафіксувано в контексті обряду та поза його межами. 

.  

                                                 
222 Пьянкова С. Некоторые особенности напевов в русской свадьбе // Проблемы музыкаль-
ного фольклора народов СССР. – Москва, 1973. – С. 24. 
223 Колпакова Н. П. Лирика русской свадьбы. – Ленинград, 1973. – С. 274. 
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М. П. Штокмар накреслює наступний шлях еволюції взаємодії 
тексту та наспіву в музичному фольклорі: „Гублячи в своєму пода-
льшому розвитку єдність з текстом, наспів набуває все більшої са-
мостійності, нарощує різноманітність ритмічного малюнку і посту-
пово підкорює своїм вимогам текст.”224 У ліричних весільних піс-
нях музичне мислення досягає такого рівня розвитку, коли мелодія 
набуває, з одного боку, самостійності у відношенні до поетичного 
тексту взагалі (з точки зору формотворення та власної логіки роз-
витку225), а з іншого – все тіснішим стає зв’язок між конкретним 
наспівом та конкретним поетичним текстом у кожному окремому 
випадку. Таким чином у весільній пісенності з’являються зразки 
мелодій, що виконуються тільки з певним поетичним текстом. 
Прикладом може служити український та словацький варіанти пісні 
„В мене батько як цвіт”226

Музичне мислення на стадії розквіту ліричної розспівної
.  

227

Збільшення ролі музичного компоненту в ліричних піснях зу-
мовлено насамперед тим, що більшість з них не пов’язані безпосе-
редньо з обрядовими діями, комунікацією обрядових персонажів, а 
відображають емоційно-психологічні моменти, переживання голо-
вних учасників обряду. Ліричні пісні звернені перш за все до внут-
рішнього світу людини. „Без сумніву, – пише Ю. Круглов, – весіль-
ні ліричні пісні обрядові за своїм призначенням, але ця обрядовість 
виявляється не у їх співвідношенні з обрядом, а у втіленні ними ці-
лком певного обрядового почуття, настрою.”

 лі-
ричної пісні утворює закони мелодичного розвитку, незалежні від 
мовної інтонаційності та віршової ритміки. Мелодичний компонент 
набуває самостійності, високої художньої цінності, стає естетич-
ною самоціллю. Саме тому ліричні весільні пісні до нашого часу 
активно побутують в репертуарі співочих колективів на всій тери-
торії їх поширення, навіть там, де обрядова пісенність не зберегла-
ся, загубила своє значення внаслідок історичних умов, міграції на-
селення тощо.  

228

                                                 
224 Штокмар М. Исследования в области русского народного стихосложения. – С. 411. 

 

225 На думку І. Земцовського, тут „мелодія має власну логіку, незалежну від структури по-
етичного тексту”. – Земцовский И.И. Русская протяжная песня: Опыт исследования. – Ле-
нинград, 1967. – С. 76. 
226 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 598, № 873; Moži A. Prispevek k problematike 
vokālneho a instrumentālneho hudobneho folkloru // Zb.: Umenie III. – Bratislava, 1976/ - C 45-
46.  
227 Далі в такому ж розумінні. 
228 Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни: Учебное пособие. – Москва, 1982. – С. 74. 
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Найбільший якісний стрибок у ліричній весільній пісенності 
музичне мислення зробило у межах звуковисотної організації. Рит-
моформульні ліричні наспіви – це тільки один з перших кроків фо-
рмування ліричної пісенності. В процесі подальшого розвитку, як 
уже зауважувалось, в цих наспівах поступово руйнується ритмічна 
формульність. Звуковисотна інтонаційність набуває більш тісного 
зв’язку з ладовим компонентом і перетворюється по суті в ладову 
інтонаційність. Зміцнення ладового компоненту проявляється у 
збільшенні ваги окремих щаблів ладу та їх співвідношень у формо-
творенні наспівів, встановленні їх функціональної однозначності, 
підкоренні їм звуковисотного розвитку мелодії.  

В архаїчній мелодиці ранніх форм музичного мислення знахо-
димо найпростіший вид орієнтації у „звуковому просторі”229 шля-
хом комбінування трьох-чотирьох звуків. В мелодиці інтонаційного 
типу наріжне значення набуває енергетична сутність інтонації, ме-
лодичний рух, народжений мовною виражальною інтонаційністю. 
Тут формується кварто-квінтова основа ладу з верхньою квінтою та 
субквартою, решта звуків служить її інтонаційним  заповненням. 
Кристалізуються важливі ладові моменти: оспівування тоніки та 
верхньої квінти, відбувається альтераційне загострення ввіднотоно-
вих до них тяжінь. Другий щабель як фактор формотворення, впе-
рше відокремлюється в зачині наспіву ТІС. У великій групі лірич-
них весільних наспівів протиставлення основного тону та другого 
щабля стає основою формотворення подібно до „колядкових” на-
співів: 

 

 
 У ліричних наспівах значно зменшується роль субкварти, яка 
тут майже ніколи не заповнюється і притаманна тільки початковим 
інтонаціям пісень як інтонаційне упередження або придих під час 
                                                 
229 Алексеев Э. О «звуковысотном пространстве» и принципах нотирования раннефольк-
лорной мелодики // Сов. музыка, 1979, № 9, с. 98-103. 
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звукової атаки. В той же час значно збільшується роль верхньої 
квінти, яка стає побічним устоєм у першій фразі більшості лірич-
них наспівів230

Розглядаючи один з українських весільних ліричних наспівів, 
Я. Мироненко доходить висновку про те, що його визначає „послі-
довність ступенів ладу, кожний з яких чітко зорієнтований у струк-
турі наспіву, виражає основні точки мелодій пісень даного типу. Це 
є доказовим свідченням мелодичної спорідненості всіх варіантів, 
які сприймаються, таким чином,  як більш чи менш близькі варіан-
ти однієї мелодії.”

.  

231 Провідна роль ладового компоненту в більшо-
сті весільних ліричних наспівів, що не належать до ритмоформуль-
них, а виявляється в стійких співвідношеннях закінчень півперіодів 
та музично-поетичних синтагм, які їх складають (при меншій стій-
кості інших компонентів), дозволяє проводити класифікацію цієї 
групи весільних пісень саме за ладовою ознакою. Як і в російських 
„квартових” ліричних піснях232

Ладова будова наспіву, втілена у стійкому співвідношенні ла-
дових закінчень музичних півперіодів та кожного з складників пів-
періоду – сегментів (тактів) утворює типову ладову структуру 
(ТЛС) – основну класифікаційну ознаку більшості ліричних наспі-
вів, що утворюють третій стильовий шар української весільної пі-
сенності після інтонаційних та ритмічно-формульних наспівів. Зга-
дувані наспіви з закінченням першої половини наспіву на другому 
щаблі складають одну з найбільш чисельних груп цього стильового 
шару. Позначимо їх абревіатурою ТЛС ІІ-І (типова ладова структу-
ра дворядкового наспіву з закінченням півперіодів на другому та 
першому щаблях:  

, досліджуваних І. Земцовським, ці 
наспіви переважно складаються з двох півперіодів (рядків), а півпе-
ріоди – з  трьох сегментів (тритактні).  

                                                 
230 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 98, №№ 62, 63; с. 107-108, №№ 78, 79;  
с. 116, № 97; с. 133-134, № 124; с. 195-196, №№ 235, 237; с. 200-203, №№ 241-245, 247.  
231 Мироненко Я. Г. Походження одного типу весільних пісень, записаних на Україні та в 
Молдавії // Нар. творчість та етнографія, 1979, № 6. – С. 31. 
232 Земцовский И. О композиции русских «квартовых» лирических песен // Вопросы теории 
и эстетики музыки. Вып. 4. – Ленинград, 1965. – С. 156. 
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Збереження в більшості з цих мелодій колядкової ритмоформули 
недвозначно вказує на їх походження від ритмоформульних наспі-
вів. Першоджерело обумовило і стійку будову віршового рядка в 
піснях, виконуваних з цим наспівом: 5+5+7. На поширеність цього 
віршового розміру звертали увагу численні дослідники. Відхилення 
від даної норми в цілому притаманне пісенності східних регіонів 
України, як у наведеному прикладі.  
 Повна ладова схема наспіву ТЛС ІІ-І: V-V-II:V-ІІ-І, характерна 
для записів з Житомирщини, Київщини, Черкащини, Харківщини 
та прилеглих областей при будові віршової строфи АА (abc:abc)  
відповідає стійкій інтонаційній будові:      V      V     II :    I      II    I 

 
У Хмельницькій області поширений дещо відмінний різновид ла-
дової схеми: V-V-ІІ:І-І-І. У Вінницькій побутують наспіви тієї ж 
ладової схеми, але із закінченням всієї пісні на другому щаблі233

 Другий розповсюджений тип групи ліричних наспівів склада-
ють варіанти наспіву ТЛС V-І (наспів типової інтонаційної структу-

. 
Існують також інші варіанти, але зустрічаємо їх дуже рідко, тобто 
вони – не типові. 

                                                 
233 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. – С. 378, № 781. 
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ри з закінченням напівстроф або півперіодів на п’ятому та першому 
щаблях). Порівняльний аналіз дав змогу виявити, що генетичним 
прототипом наспіву ТЛС V-I є строфічний контрастно-
інтонаційний наспів форми abC з віршовим розміром (4+4+4)2234

 

, 
що остаточно стабілізувався в ліричному наспіві ТЛС V-I з віршо-
вим розміром V (4+4+5)2: 

 
У піснях з наспівом ТЛС V-I, на відміну від ТЛС ІІ-І, текст у 

другому півперіоді не повторюється, хоча й залишається структура 
пісні з двох тритактових півперіодів. Перший такт наспівів ТЛС V-I 
у   більшості   випадків  –  проста   або  складна  висхідна  інтонація  
(       або        ) від тоніки або субкварти до верхньої квінти, іноді до 
тоніки або терції. Другий такт інтонаційно більш різноманітний, 
йому притаманний загальний низхідний рух з зупинкою на другому 
щаблі. Іноді спостерігається поява четвертого підвищеного щаблю. 
У третьому такті відбувається ствердження верхньої квінти як по-
бічного устою, часто за допомогою загострення ввіднотонового тя-
жіння. Другий півперіод також тритактовий. Для першого такту ха-
рактерний узагальнений низхідний рух до тоніки або верхньої се-
кунди, для другого – зворотна або пряма низхідна інтонація до дру-
гого шабля і для третього – низхідна пряма або зворотна інтонація 
до тонічного звука. Таким чином можна вивести більш докладну 
ладову схему ліричних наспівів з ТЛС V-І: V-II-V:І-ІІ-І. З метою 
порівняння наведемо інтонаційні схеми варіантів обох наспівів: 

ТЛС V-І       V    II      V      I      II      I 
ТЛС ІІ-І       V    V      II      V     II      I 

Тут досить чітко виявляється різниця інтонаційно-ладової логіки 
обох наспівів та докорінна відмінність від інтонаційної логіки на-
співів ТІС, в яких ладовий компонент перебуває на початковій ста-
                                                 
234 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 141, № 135. 
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дії свого формування і не має визначальної ролі в процесі формо-
творення.   

Звертає на себе увагу форма строфи у пісні „Ой де ти, та Гало-
чка, ходила”. Для аналізу наведемо її повний запис: 

 

 

 
Перша строфа пісні подібна до наспівів ТЛС V-І, хоча заспів почи-
нається не з висхідної, а з низхідної інтонації. В кінці строфи відбу-
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вається дещо незвичне: остання складочислова група повторюється 
з висхідною інтонацією ІІ        V. При цьому вона фактично заміщає 
собою перший півперіод строфи і далі виконується тільки другий. 
Потім знов заспівувач повторює останню складочислову групу з 
висхідною енергійною інтонацією, за якою йде другий мелодичний 
півперіод. Таким чином побудована вся пісня. Тільки при остан-
ньому проведенні основного музичного матеріалу інтонація, що за-
мінює перший півперіод, згортається.  

Така однорядкова форма з міжстрофним зачином (конкатена-
цією) поширена у позаобрядовій ліриці лівобережного гуртового 
співу і була привнесена у обрядову лірику зовні. На прикладі дано-
го наспіву можна простежити, як ускладнення звуковисотної орга-
нізації в багатоголосному виконанні веде до спрощення форми, де 
перший півперіод, виконуваний солістом-заспівувачем, стискається 
до одного такту. При цьому слід зауважити, що умовно однорядко-
ві ліричні наспіви – не поодиноке явище, а досить поширена гене-
тична форма у весільній пісенності східної України: 

 
 Третій різновид типових ладових структур з секундовим спів-
відношенням закінчень півперіодів типу VII-I (ТЛС дворядкових 
строфічних наспівів з закінченням півперіодів на сьомому та пер-
шому щаблях). Парна  симетрична  інтонаційна  схема  цих наспівів 
             відрізняє їх від розглянутих вище.  

Закінчення півперіодів на відстані великої секунди подібне до 
такого ж у наспівах ТЛС ІІ-І. Обидва види змінності можна поясни-
ти наступним чином. Найбільша акустична стійкість притаманна 
верхній квінті та субкварті. Це стверджує і ладова інтонаційність 
весільних наспівів. Завдяки тому, що квінта виступає у ролі верх-
нього устою змінного ладу, з’являється ще один устій – другий ща-
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бель, який щодо квінти набуває більшої стійкості за минулу тоніку, 
як субкварта до квінти.  

Цим пояснюються численні фольклорні зразки обрядової та 
позаобрядової лірики, що закінчуються на другому щаблі ладу, та 
другий щабель ладу як побічний устій. Звідси виникає секундова 
змінність і в наспівах ТЛС VІІ-І. В них після закінчення першого 
півперіоду на неальтерованій септимі, другий починається 
обов’язково з четвертого щабля (верхній устій, квінта від сьомого) 
та закінчується на тоніці як нижньому устої від кварти. Поетична 
строфа, як і у піснях наспівами ТЛС ІІ-І, має будову АА:  

  
З цієї ж точки зору може розглядатися великосекундова змін-

ність у наспівах ТЛС І-ІІ: 

 
Вони лише умовно (за нотацією) відрізняються від подібних наспі-
вів ТЛС VІІ-І. Про це свідчить і характерний початок наспіву з дру-
гого щабля, що стверджує останній як інтонаційний устій. Симет-
рична інтонаційна структура також дає можливість вважати обидва 
наспіви подібними. 
 Особливу групу утворюють весільні пісні з наспівами ТЛС І-І, 
поширені по всій території України. Крім закінчень півперіодів на 
першому щаблі, в цих наспівах не спостерігаємо будь-якої спільно-
сті, тому вони створюють групу тільки умовно і найчастіше вияв-
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ляються модифікаціями інших видів ТЛС. Так, пісня „Гиля, гиля, 
селезеньку” у одноголосному записі представляє, очевидно, лише 
один нижній голос багатоголосного звучання наспіву ТЛС V-І:  

Пісня „Розкидай, Боже, братові сіни” – є вузьокоамбітусним мажо-
рним варіантом ритмічно-формульного наспіву з колядковою рит-
мікою: 

 
Пісня „Ой продай же ти”235

 Тільки в Закарпатті зустрічаємо весільні наспіви, близькі до 
ліричних, репризної форми АВА

 – це двічі повторений другий півперіод 
наспіву ТЛС ІІ-І. 

236

 Слід зауважити, що репризна будова – риса, притаманна весі-
льним наспівам деяких закарпатських музичних діалектів, в той 
час, як на решті території України вона майже не побутує і не має 
типологічного значення. 

.  

 Таким чином, весільна лірична пісенність становить багато-
манітне явище, що виникло в процесі еволюції весільного обряду, 
обрядового пісенного циклу і найголовніше – музично-поетичного 
фольклорного мислення. Її джерела сягають прадавніх весільних 
наспівів, її наспіви відчули вплив позаобрядової пісенної лірики. 
                                                 
235 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 136, № 127. 
236 Гошовський В. Українські пісні Закарпаття. – С. 229, № 143. 
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Лірична пісенність українського весілля склала особливий 
шар обрядової піснетворчості. В ній типологічно відокремлюються 
наспіви, що становлять якісно нову форму музичного мислення – 
наспіви типової ладової структури – з власними закономірностями 
формотворення, організації звукового матеріалу, засобами мелоди-
чного розвитку, інтонаційною логікою. Особливістю більшості лі-
ричних пісень можна вважати їх багатоголосне виконання. На дум-
ку К. Квітки та багатьох інших фольклористів, українське багатого-
лосся розвинулось порівняно недавно, в той час, як давні пісні були 
переважно одноголосні. Цей факт знайшов підтвердження на мате-
ріалі української весільної пісенності. 

Л. Ященко також вважає, „що багатоголосся не є давнім в об-
рядовій пісенності, а розвивається під впливом інших жанрів ХV-
XVII століть, у період становлення протяжної ліричної пісні”237. І 
далі: „Протяжна багатоголосна пісня виокремилась з обрядової пі-
сенної творчості у самостійний жанр.”238 Про це пише також Т. Бе-
ршадська: „Багатоголосний склад історично розвинувся з унісонно-
го співу.”239

Стиль багатоголосного співу неминуче впливає на всю пісен-
ну традицію. Суто одноголосні зразки підпадають під вплив харак-
терних мелодичних зворотів, ритміки, засобів кадансування, що 
склалися в ансамблевому співі. Багатоголосся яскраво відбиває 
специфічні закономірності музичного мислення окремих традицій 
та цілих пісенних регіонів, впливає на весь обрядовий репертуар ті-
єї чи іншої співочої традиції. У зв’язку з відносно пізнім виникнен-
ням воно пов’язане з історично пізнім етапом розвитку українсько-
го народнопісенного музичного мислення і відповідає порівняно 

 Ф. Колесса та Л. Куба зауважували свого часу, що на 
Галичині багатоголосся відсутнє взагалі. Можливо, з цим 
пов’язаний також і той факт, що там не склалася обрядова лірична 
пісенність як така. В наш час багатоголосний спів (включаючи та-
кож і обрядові пісні) у простішому своєму вигляді зустрічається 
скрізь. Про це свідчать і сучасні записи з Івано-Франківщини. У 
зв’язку з цим очевидно, що багатоголосся в обрядовій пісенності – 
це стильове, історичне, регіональне, жанрове та художнє явище, що 
відображає певний тип народного музичного мислення. 

                                                 
237 Ященко Л. Українське народне багатоголосся. – Київ, 1963. – С. 31. 
238 Там само, с. 56. 
239 Бершадская Т. Основные композиционные закономерности многоголосия русской на-
родной крестьянской песни. – Ленинград, 1961. – С. 14. 
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недавнім етнічним та історичним процесам в Україні. Цей факт 
знайшов відображення також і у географічному поширенні лірич-
них наспівів типової ладової структури. 

Карта 5 (с. 104) відображає поширення ліричних наспівів різ-
них видів типових ладових структур. Ознайомлення з картою до-
зволяє виявити поступове зменшення, а потім і зникнення наспівів 
цього стильового шару весільної пісенності у процесі руху на захід 
від витоків Тетерева та Південного Бугу, від Житомирщини та Він-
ниччини. Водночас південний схід України, загалом мало дослі-
джений фольклористами, відрізняється численністю записів весіль-
них пісень з ліричними наспівами. Ймовірно, що під час найактив-
нішого формування весільної ліричної пісенності західні землі 
України були відокремлені від східних, де в той час український 
фольклор продовжував свій розвиток у тісному контакті з російсь-
кою народнопісенною культурою. Позначений на історичних мапах 
Зборівський кордон 1649 року практично збігається з межою роз-
повсюдження основної маси ліричних наспівів ТЛС. 

На всій території активного побутування весільної ліричної 
пісенності побутують наспіви ТЛС V-І, що сформувалися нас осно-
ві строфічного контрастно-інтонаційного наспіву будови abC. Ціка-
во, що ці наспіви побутують навіть в тих місцевостях, де інші види 
ТЛС не зафіксовані: у Причорномор’ї, на Луганщині та Львівщині. 
У Львівській області побутування цього наспіву не випадкове, тому 
що тут – основна територія поширення контрастно-інтонаційних 
строфічних наспівів (карти 2, 3). Однорядковий наспів ТЛС V-І зу-
стрічаємо тільки на північному сході України (Чернігівщина, Хар-
ківщина, Донеччина). При цьому побутування цих наспівів на пог-
раниччі Харківської та Донецької областей виявлено лише останні-
ми роками. 

Найбільш численним ліричним наспівом цієї форми музично-
го мислення є похідний від колядкового наспів ТЛС ІІ-І. Проте ос-
новна територія його поширення обмежена центральною частиною 
України, середнім Подніпров’ям. Решта цих наспівів зафіксована 
також на Волині, Поділлі, окремі зразки – також у Причорномор’ї 
та на Слобожанщині (останні в запису автора, можливо, від пересе-
ленців). Ареал поширення наспівів обмежений територією серед-
нього Подніпров’я, і це може свідчити про давність їх походження, 
що підтверджується „колядковою” ритмічною основою наспівів. 
Залишається невирішеним питання про шляхи  поширення  наспівів  
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з колядковою ритмікою у весільному обряді західних (карта 4, с. 
90) та центральних (карта 5, с. 104) областей України. Чи відбував-
ся цей процес одночасно, а потім у Подніпров’ї „колядкові” наспіви 
перетворилися на ліричні? Або „колядкові” наспіви в обряді 
з’явилися порівняно недавно, одразу як мелодична основа ліричних 
пісень? Пошук відповідей на ці запитання чекає своїх дослідників. 

Друга група наспівів з секундовим співвідношенням закінчень 
півперіодів: ТЛС VII-I побутує практично на всій території поши-
рення наспівів типової ладової структури, за винятком крайнього 
північного сходу України, де наріжне значення мають дворядкова 
та однорядкова будови наспіву ТЛС V-I. 

Найменшу територію охоплюють позначення ТЛС І-І. Ці на-
співи, як уже зауважувалось, найчастіше є різними модифікаціями 
інших типових форм і тому не утворюють окремої самостійної гру-
пи. Закономірно, що основна територія їх поширення – у східних 
областях України, де весільний обряд та обрядова пісенність збере-
глися найменше, а наспіви відчули різні впливи з боку фольклор-
них інновацій. На решті території наспіви ТЛС І-І практично не по-
бутують. 

На південному заході України лірична весільна пісенність у 
вузькому її розумінні відсутня. В ролі ліричних наспівів тут висту-
пають мінорні варіанти ритмічно-формульних наспівів десцендент-
ного типу (карта 4) та контрастно-інтонаційні строфічні наспіви 
(карта 3). Весільний обряд цього регіону не відчув впливу східної 
весільної драми з її голосіннями та відрізняється значно меншим 
ступенем психологізації порівняно з обрядом центральної та схід-
ної України.             
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ЦИКЛІВ 
ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ В УКРАЇНІ 

 
1. Циклічна природа весільної пісенності 

 
Східнослов’янські коріння української весільної обрядовості 

та мелодики весільного фольклору, їх подальша еволюція створили 
передумови для генетичної спадкоємності стильових нашарувань 
весільної пісенності, і зрештою, для стильової єдності цього фоль-
клорного масиву. Усвідомлення цієї єдності виходить не тільки з 
одноманітності пісенного матеріалу (діапазон його розмаїття до-
сить великий), але також з визначення причин, закономірностей та 
особливостей цього розмаїття. Діалектична сутність обрядового 
фольклору виявляється у його єдності та різноманітності, співісну-
вання загальнонаціонального та специфічно-регіонального, універ-
сального та окремого. 

Як і календарно-землеробський фольклор, українські весільні 
пісні утворюють складну фольклорну систему в історичному аспек-
ті їх формування (як це було доведено вище) та цілісний цикл у си-
нхронному зрізі окремої співочої традиції, в конкретному весіль-
ному обряді. Останнє має вирішальне значення для у вивченні регі-
ональної специфіки української весільної пісенності. 

Для циклічності весільної пісенності значну роль відіграє теа-
тралізація обряду як основа обрядової драматургії, що поєднує су-
купність звичаїв у систему, єдину послідовну дію. Якщо, образно 
висловлюючись, драматургія є своєрідним каркасом та фундамен-
том весільної обрядової дії, а звичаєва обрядовість – блоками, що 
його складають, то основним цементуючим засобом цілого можна 
вважати музично-поетичну творчість: пісню, інструментальну му-
зику і танок. Вони пронизують весь обряд, створюють його худож-
ньо-естетичне оформлення, коментують та спрямовують весільну 
дію, є засобом комунікації дійових осіб обряду, оцінки ними обря-
дових подій, виявлення почуттів та переживань головних персона-
жів обряду. 

Пісня як музично-поетичний компонент обряду, становить 
важливий драматургічний засіб не тільки своїм поетичним текстом, 
вербальним змістом, але й музикою, особливостями наспівів. Му-
зична драматургія обряду яскраво відображає його регіональну 
специфіку. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 107 

Сувора регламентація та послідовність великої кількості вико-
нуваних на весіллі пісень, система основних та другорядних, типо-
вих та нетипових наспівів є основою циклічності весільних пісень. 
Крім того, велика кількість пісень, що супроводжують окремі обря-
ди, створює своєрідний пісенний мікроцикл, тобто цикл у циклі. 
Обрядовий весільний мікроцикл – це не тільки значна кількість пі-
сень, супроводжуючих певний локальний обряд весілля.  

В мікроциклі діють такі ж закономірності, що і в макроциклі 
цілої весільної дії: певна сюжетна та музична драматургія, система 
типових наспівів. Пісні мікроциклу не тільки коментують той чи 
інший окремий обряд, але й доповнюють та істотно розширюють 
його. Так, коровайні пісні не тільки докладно коментують процес 
випікання короваю, величають піч та коровайниць, але й розпові-
дають про те, звідки беруться складові речовини тіста, виконуються 
пісні про жнива, передається діалог пшениці з куколем на полі то-
що. Тобто оспівуються моменти, які взагалі виходять за межі обря-
дової дії. 

Процесуальний аспект пісенної драматургії весільного обряду 
складає одну з передумов циклічності весільної пісенності. Друга 
передумова втілюється у системності типових наспівів пісенного 
циклу. Вони мають історичне коріння у певних еволюційних фор-
мах фольклорного мислення східнослов’янських народів. У зв’язку 
з цим видається доцільним простежити принципи визначення типо-
вих наспівів у весільному циклі, їх кількісну та якісну характерис-
тику у різних дослідників весільної пісенності, а також їх концепції 
цілісного розуміння циклу весільних пісень в його найістотніших 
складових частинах. 

В. Єфименкова240

                                                 
240 Ефименкова В. В. Севернорусская причеть. Междуречье Сухоны и Юга и верховьев 
Кокшеньги (Вологодская область).  

 істотно не диференціює типові наспіви весі-
льних пісень та „голоси” плачів та голосінь за померлими, не від-
кидаючи таким чином можливих певних жанрово-історичних, жан-
рово-генетичних паралелей та аналогій між ними, як у смислі спів-
відношення слова та музики, так і в плані інтонаційної споріднено-
сті згаданих жанрових систем. Вона виокремлює дві основні ролі 
типових наспівів: символічну та драматургічну. Серед типових на-
співів, визначених дослідницею з точки зору їх жанрово-стильових 
рис („голосіння”, „поховальний лемент”, „святковий наспів”), про-
відна роль належить голосінню. 
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Близька до цієї концепції С. П’янкова241

О. Банін та В. Жекуліна у передмові до збірника весільних пі-
сень Новгородської області пишуть: „Ці наспіви складають зразки 
народнопісенної культури високорозвиненого музичного мислення. 
Найбільш певний показник цього – численність видів та різновидів 
наспіву при відносно невеликій кількості пісенних типів.”

, яка також поділяє ве-
сільні „формули” за їх образним змістом на три види: святкові, 
драматичні та проміжні. Дослідниця у своїх публікаціях подає жан-
рово-характеристичний, музично-стильовий опис різновидів основ-
них наспівів: святкових формул, голосінь, ліричних та величальних 
весільних пісень. Проте останні виходять за межі створеної системи 
і, за нашим спостереженням за наведеними у статтях прикладами, в 
музичному відношенні є тими ж святковими формулами. 

242

С. Браз

 Далі 
автори пропонують наступний типологічний розподіл весільних 
наспівів: по-перше, виділяється три музично-стильових нашару-
вання, по-друге, три жанрові різновиди наспівів та, по-третє, визна-
чаються три пісенні типи залежно від віршування. До того ж заува-
жується, що всі поетичні тексти весільних пісень за традицією ви-
конують на два весільні наспіви. Таким чином, у передмові до  збі-
рника спостерігаємо стильову, жанрову та структурну класифіка-
цію весільних наспівів, в тому числі й можливу узагальнюючу кон-
цепцію розглядання весільних пісень як циклу. 

243

В. Лапін у циклі поморських весільних пісень

 подає музично-стильову характеристику двох типо-
вих наспівів весільних пісень, які вона виявила у Лузському районі 
Кіровської області.  

244 виділяє три 
основні структурно-ритмічні типи: складового ритмічного строю, 
танкового типу та внутрішньоскладової ритмічної пульсації, тобто 
бере за основу типології ритмічний рівень співвідношення слова та 
музики. В іншій своїй роботі вчений відзначає, що „дві групи на-
співів – це обов’язковий мінімум у весільних піснях кожного з об-
стежених сіл”245

                                                 
241 Пьянкова С. Напевы-формулы в русской свадьбе; Некоторые особенности напевов в 
русской свадьбе. 

.  

242 Свадебные песни Новгородской области. Сост. А. А. Банин, А. П. Вадакария, В. И. Же-
кулина. – Ленинград, 1974. – С. 10. 
243 Браз С. Л. Некоторые стилевые особенности лузских песен // Музыкальная фольклори-
стика. – Вып. 2. – Москва, 1978. – С. 180-212.  
244 Лапин В. А. Русские свадебные песни поморов как муз.-этнографическая система.  
245 Лапин В. Напевы свадебных песен поморского берега Белого моря // Фольклор и этно-
графия. – Ленинград, 1977. – С. 191. 
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Огляд робіт з типології російських весільних наспівів можна 
було б продовжити. Та навіть з уже згаданих публікацій можна 
зробити висновки. При всій різноманітності дослідницьких позицій 
та методів, а також фольклорного матеріалу, майже всі фольклори-
сти звертали увагу на наявність двох (або трьох) основних типових 
наспівів у весільному циклі пісень та двох основних образно-
емоційних сфер, які не завжди співвідносяться з певними наспіва-
ми.  

Ці ж закономірності притаманні також весільним пісенним 
циклам Білорусії та України, що свідчить, зокрема, про давню єди-
ну основу весільної пісенності у східнослов’янських народів. Дос-
ліджуючи білоруський весільний фольклор, З. Можейко узагальнює 
свої спостереження над „вясёлой” емоційно-образною сферою по-
ліського весілля у с. Тонеж, що втілюється весільними „вясёлыми” 
наспівами. Проте більшість пісень виконують на два наспіви, а зна-
чення символу має найчастіше один місцевий наспів246

 Цикли українських весільних пісень по всій території їх побу-
тування ще й досі достатньо не вивчені, хоча й зберегли майже всю 
багатоманітність своїх історичних та регіональних форм. Окремі 
праці, присвячені суто музичному компоненту весільних пісень, 
знаходимо у Ф. Колесси та К. Квітки. К. Квітка не ставив собі за 
мету типологію весільних пісень, проте для регіонального дослі-
дження весільної пісенності вчений обрав два типи мелодій, тобто 
два основних типових наспіви, які по суті найбільше поширені в 
Україні та Білорусі

. „Абідлі-
выя” пісні (тобто пісні другої образно-емоційної сфери) також ви-
конуються на чотири наспіви. 

247

 Велике зацікавлення викликають примітки С. Руданського до 
циклу весільних пісень, записаних на Поділлі

. Виходячи з білоруського матеріалу, вчений 
згадував і про широке побутування цих наспівів в Україні. 

248

 Перший широкий та ґрунтовний огляд особливостей мелодики 
весільних пісень різних регіонів України представлений у вступній 

. Проте поет і фоль-
клорист лише перераховує чотирнадцять виявлених ним „голосів” 
весільних пісень (деякі з них становлять варіанти одного наспіву) 
без їх функціональної диференціації в циклі.  

                                                 
246 Можейко З. Я. Песенная культура Белорусского Полесья: Село Тонеж. – Минск, 1971. – 
С. 74. 
247 Квитка К. Об областях распространения некоторых типов белорусских календарных и 
свадебных песен. – С. 161-176.  
248 Народні пісні в записах Степана Руданського. – С. 56-70. 
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статті О. Правдюка до згадуваного збірника описів українських ве-
сільних обрядів у двох книгах „Весілля”. Автор статті зауважує, що 
„при всій жанровій розмаїтості звукової палітри весільної драми 
суто весільні мелодії, які супроводжують її обрядову частину, від-
значаються однотипністю своїх стильових прикмет. Це зумовлено в 
першу чергу їх утилітарним, прикладним характером, використан-
ням тих самих мелодій для різних перипетій весільного дійства.”249

 А. Іваницький, називаючи мелодику весільних пісень „доку-
ментами прадавнього музичного мислення”

 
Далі в коротких аналітичних оглядах записів різних фольклористів 
автор зупиняється на визначенні стильових особливостей наспівів, 
записаних в різних областях України, виділяє основні типи мелодій 
та їхні локальні модифікації. Всі пісні за емоційно-образним зміс-
том поділяються на дві основні групи: ліричні та урочисто-
піднесені, і тільки питання про визначення будь-якої певної кілько-
сті основних типових наспівів, традиційне для подібних дослі-
джень, залишилося відкритим. 

250, зазначає, що в кож-
ній місцевості побутує небагато обрядових наспівів – два, три, рід-
ко більше, які одночасно є варіантами не тільки загальнонаціональ-
ного, але й загальнослов’янського мелодичного типу. На 2-4 наспі-
ви, з якими співають десятки і навіть сотні пісень, А. Іваницький 
вказує також у інших виданнях251. Автор також спостерігає, що мі-
норні пісні мають регіональне забарвлення, тобто поширені пере-
важно в певних місцевостях Івано-Франківської та Чернівецької 
областей252

 Ритмоструктурній систематиці весільних мелодій українсько-
білоруського мелоареалу Прип’ятського Полісся запропонувала у 
своїй статті І. Клименко, зауваживши, що „типову основу майже 
всякої локальної весільної традиції складають 2-3 мелотипи, котрі 

. У вступній статті до тому „Весільні пісні” „Музика 
українського весілля”  автор також розглядає будову наспівів (ТІС 
та контрастно-інтонаційного у нашій класифікації). А. Іваницький 
докладно, наскільки дав можливість обсяг статті, зупинився на ре-
гіональних особливостях весільної мелодики. Це питання майже 
повністю залишається за межами нашої роботи, як і використання 
весільної пісенності у творчості професійних композиторів. 

                                                 
249 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 39. 
250 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 55. 
251 Іваницький А. І. Українська народна музична творчість: Посібник для вищих та серед-
ніх учбових закладів. – Київ, 1990. – С. 114. 
252 Там само, с. 57. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 111 

обслуговують вузлові ритуальні дії і притягують до себе найбільші 
масиви поетичних текстів”253. Весільній тематиці на матеріалі запи-
сів з межиріччя Тетерева та Ірпеня була присвячена стаття Г. Коро-
пниченко254

 У зв’язку з тим, що з основними типовими наспівами викону-
ється більшість поетичних текстів циклу весільних пісень, вони по-
винні мати такі риси: стійкість у традиції, відносно просту каноні-
зовану форму та яскраву мелодію, яка швидко запам’ятовується і 
легко впізнається, а також мобільність та здатність до варіювання у 
процесі імпровізації нових і нових поетичних текстів. Такі наспіви 
мають значення символів у весільному обряді (як, до речі і в кален-
дарних обрядах).  

. В ній авторка розглянула не лише ритмоструктури ве-
сільних пісень, але й композицію та ладово-звукорядні особливості 
мелодій, щоправда, без висновків про побутування у цій локальній 
традиції типових наспівів. 

 На основі аналізу значної кількості українських весільних пі-
сень з мелодіями (близько чотирьох тисяч) та пісенних циклів, 
ознайомлення з концепціями різних фольклористів робимо висно-
вок про те, що весільний обряд і структура пісенного циклу україн-
ського весілля подібні до таких же явищ у російському та білорусь-
кому весіллі. Тут існує та ж ієрархія компонентів обряду, основних 
та другорядних наспівів у музичній драматургії весілля.   
 В українському весільному пісенному циклі залежність між 
стильовими нашаруваннями мелодики та функціональним наван-
таженням пісень в обряді має безпосередній, але не однозначний 
характер. Так, більшість наспівів ранніх форм музичного мислення 
належать до весільних обрядових, але вплив інонаціональних музи-
чних культур та сучасної народної пісенності, наприклад у пісен-
ному регіоні Карпат та Закарпаття, призвів до того, що обрядові те-
ксти нерідко виконують з танцювальними ритмоформульними на-
співами пізнішого походження255

                                                 
253 Клименко І. Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського 
мелоареалу (Погляд з Прип’ятського Полісся). – С. 152. 

. З іншого боку, весільні пісні-
діалоги та застільні, як відносно пізнє явище у процесі формування 
весільної пісенності, майже завжди виконують з давніми обрядови-
ми наспівами. В той же час необрядові пісні, що виконуються на 

254 Коропниченко Г. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (за матеріалами весільних на-
співів межиріччя Тетерева та Ірпеня). – С. 137-166. 
255 Закарпатські народні пісні //Упоряд., передмова та прим. З. І. Василенко. – Київ, 1962. 
– 372 с. 
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весіллі, рідко бувають пов’язані з обрядовими наспівами. Їх мело-
дика переважно має чітко індивідуалізований характер щодо жан-
рової належності (жартівливі, танцювальні, ліричні розспівні), 
текст та наспів мають більш тісний та однозначний зв’язок. 
 Цикл пісень, виконуваних на весіллі256

 

, в історичному та сти-
льовому плані становить певну концентричну систему, віддалення 
від центру якої відповідає віддаленню пісень від прикладної функ-
ціональності давнього пісенного шару синкретичної єдності весіль-
ного обряду. Відтворимо цю систему у вигляді схеми: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
256 Для кращої орієнтації у особливостях циклічності українських весільних пісень 

нижче наводимо короткий узагальнений опис весільного українського обряду.  

+ -
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пісні 

Основні та 
другорядні типові 
наспіви 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 113 

Рух по схемі направо до позитивних значень відповідає поси-
ленню жанрово-ігрового компоненту у весільному обряді, а вліво, 
до негативних значень – посиленню драматизації, психологічно-
емоційної загостреності. Ця схема охоплює основні моменти весі-
льного пісенного циклу у їх співвідношенні. Послаблення зв’язків 
пісень зовнішнього кола з обрядовим центром дозволяє їм „відри-
ватися” від обряду, набуваючи самостійного позаобрядового життя 
у фольклорі. „Слід вважати, – пише Х. Тампере, – що епічні та лі-
ричні жанри у більшості випадків розвинулись на основі обрядових 
пісень, з плином часу виокремились з них та набули самостійності 
існування.”257

Ядро, центр весільного пісенного циклу складають основні 
типові наспіви як засіб інтонування більшості текстів весільних пі-
сень. Подібно до російського та білоруського циклів, в українсько-
му їх найчастіше два. На карті 6 (с. 114) нанесено позначення осно-
вних типових наспівів весільних циклів пісень. Кожне окреме поз-
начення відповідає одному циклові весільних пісень, що налічує не 
менше 25-30-и пісень, записаних одночасно в одному населеному 
пункті. Кількість та форма суміщених позначень відповідає кілько-
сті та виду основних типових наспівів у циклі. Карта також підтве-
рджує, що їх у більшості випадків два. Відхилення від норми мають 
свою обумовленість, що полягає у наступному. 

 

Навряд чи можна визначити чітку різницю між широкими ре-
гіональними та вужчими локальними пісенними традиціями. Оче-
видно, справа не тільки у масштабах території поширення традицій, 
але й в існуванні істотних відмін та широких перехідних зон між 
ними. Музично-діалектний, як і мовно-діалектний регіон, визнача-
ється відповідно до комплексу найяскравіше виражених істотних 
ознак, що відрізняють один регіон (або локальну традицію) від ін-
шого, сусіднього. В. Щуров виявив на своєму матеріалі, що „при 
значній розмаїтості локальних явищ у музичному фольклорі існу-
ють деякі стійкі основні риси, притаманні народному мистецтву на 
певній значній території, які відрізняють дану регіональну тради-
цію від інших”258

На карті 6 представлене поширення різновидів основних ти-
пових наспівів відомих записів циклів українських весільних пісень 

.  

                                                 
257 Tampere H. Eesti rahvalaule visidega. II. – С. 43. 
258 Щуров В. М. Основные особенности южнорусской народной музыкальной культуры // 
Автореф. Дис. … канд. искусствоведения. – Ленинград, 1974. – С. 2.  
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Центральна частина пісенного регіону, яка характеризується опти-
мальним співвідношенням цих рис, становить зону чистої традиції. 
Тут цикл весільних пісень, як правило, має два основних типових 
наспіви, що перебувають між собою в оптимальному (найпошире-
нішому)  кількісному  відношенні 2:1.  Відповідно периферійні ра-
йони пісенного регіону поєднують у собі музично-діалектні риси, 
типові наспіви суміжних традицій, які поступово переходять одна в 
іншу. Тут може бути практично будь-яка кількість типових наспі-
вів. Досить часто в перехідних традиціях порушується оптимальний 
баланс типових наспівів у циклі. Таким чином, кожний пісенний 
регіон представлений зоною чистої традиції та рядом перехідних 
зон.  
 Звернемося до статистичних даних. У таблиці на с. 116-117 ві-
дображено кількісний склад наспівів у наявних записах циклів весі-
льних пісень259

  Другорядними типовими наспівами, з якими співається також 
істотна кількість поетичних текстів, можуть бути мелодії усіх трьох 
стильових груп, у тому числі  і ліричні наспіви типової ладової 
структури, особливо ТЛС V-І та ТЛС ІІ-І як найбільш поширені в 
українському весіллі наспіви цієї стильової групи. 

. Як свідчать дані таблиці та карта 6, у більшості 
співочих традицій основні типові наспіви представлені групою ти-
пової інтонаційної структури. При цьому в ролі першого (найбільш 
вживаного) основного типового наспіву виступає, як правило, на-
спів ТІС, а в ролі другого – контрастно-інтонаційний наспів. У пів-
нічних областях України, на Поліссі в ролі основного типового на-
співу постають інтонаційно-формульні наспіви (позиції таблиці 9, 
31, 32), а в західних областях – ритмічно-формульні наспіви (пози-
ції 8, 10, 20). 

 Крім того, на весіллі виконують також досить значну кількість 
пісень з нетиповими наспівами. Поєднуючись з мелодіями-
символами, вони вносять свіжий струмінь в музично-поетичне 
оформлення обряду, розцвічують все новими барвами свято моло-
дості та кохання, пролог подружнього життя. 
                                                 
259 Позиції 1, 12, 15, 16, 30, 32 засновані на матеріалі тому „Весілля”, кн. 1; 2, 6, 9, 13, 19, 
34 – „Весілля”, кн. 2; 2, 17, 24, 31, 33 – на матеріалі тому „Весільні пісні”, кн. 1; 11, 25, 26, 
27, 28 – „Весільні пісні”, кн. 2; 3 – із збірника Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях; 4 – На-
родні пісні в записах Степана Руданського; 7 – Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в 
с. Погребище; 20 – Колесса І. Галицько-руські народні пісні з мелодіями; 10, 14, 21, 22, 29 
– Народні пісні: Записи Людмили Єфремової; 23 – рукописні фонди кабінету фольклору 
Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової. 
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  Село,                  

район, область 
Всьо-

го  ІФ ТІС КІ РФ 
4+3 

РФ 
6+3 

Ко-
ляд. 

Ко-
лом. 

Інш. 
РФ 

ТЛС 
V-I 

ТЛС 
ІІ-І   

ТЛС 
VІІ-I 

1 
 Михайлівка 
Бершадський Вн   134    67  6    6   1    8        7    4  5 

2 
Мізяківські Хут. 
Вінницький Вн   115    2  52  22  10           1    5 

3 
Зятківці 
Гайсинський Вн   755  13  291  155   33   12 

   
17   2   1   39   34   

4 
Хомутинці 
Калинівськ. Вн   123   2  76  30       3       4   7   1 

5 
Дяківці 
Літинський Вн   33    10  5    3   2   9       2   1   

6 
Слобода Яриш. 
Могилів-Под. Вн  121     74 12    8    11    10   3   1   

7 
Погребище 
Погребищен. Вн   80   1   42  24  1   1    4      2     1    

8 
Кремеш 
Локачинський Вл  213     95  28  10    20     27      4   

9 
Крупа 
Луцький Вл   29   11   3      3     2     3       3 

10 
Єгорівка 
Волноваськ. Днц  42   32  2   1   1    3    1  

10 
Маринівка 
Шахтарськ. Днц  51   35  9   2     5    

10 
Ягодинка 
Володар.-В. Жт  39     9  6   2 15        6   1     

11 
Чудин 
Радомишль. Жт  52   1 18  9  8   5  1     3   4   1   

12 
Шпичинці 
Ружинський Жт  147   1  72  29   5  5  7   1   2   5   7   3  

13 
Рожнів 
Косівський І-Ф   55    38        3   10   2       

14 
Рогатин 
Рогатинський І-Ф  26      7   5   7         7       

15 
Бориспіль 
Бориспіль. Кв   110     53  26     1  1     1   1  12   3 

16 
Дударків 
Бориспіль. Кв   52     39   7           1   1     

17 
Козин 
Обухівський Кв   79   2  47  28   4               1 

18 
Підберезці 
Пустомитів. Лв    25        1   9   6       4   1   1   1 

19 
Сокаль 
Сокальський Лв   90      24   9    9   4  12      7     7   

20 
Ходовичи  
Стрийський Лв   63  1    20 17    16   9         

21 
Шимково  
Ананьївський Од   31     24  4   1           2     

22 
Молога 
Білгород-Дн. Од   32   2  18  1   2   1       2   5      1   

23 
Килия 
Килийський Од    42   1  22  13             6     

24 
Диканька 
Диканьський Пл   31    17    7     2   1     2      1   1 

25 
Дубно 
Дубенський Рв   54   2  25  10   2   2   3     6      3   

26 
Скородинці 
Чортківський Тр   30    16    8        1   3   2       

27 
Шкроботівка 
Шумський Тр   53     24  5   5   1   2   11    3       
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  Село,                  
район, область 

Всьо-
го  ІФ ТІС КІ РФ 

4+3 
РФ 
6+3 

Ко-
ляд. 

Ко-
лом. 

Інш. 
РФ 

ТЛС 
V-I 

ТЛС 
ІІ-І   

ТЛС 
VІІ-I 

28 
Ріпинці 
Кам’ян.-Под. Хм    45    20   6   6     4     3   1    5    

29 
Горошівці 
Заставнів. Чрв    71   4   20   4                 

30 
Британи 
Борзнянськ. Чрг    34 10   6  10     2   1     1        2   1  

31 
Прохори  
Борзнянськ. Чрг    67  39     19                  2 

32 
Локнисте  
Менський Чрг    32  5  14  2      4   3   3      1     

33 
Княжики 
Монастир. Чрк    29     22  4    2     1           

34 
Монастирище 
Монастир. Чрк  268    119 65  12      1     8  11    8   3  

 
Таким чином, цикл весільних пісень – це сукупність усіх му-

зично-поетичних творів, виконуваних під час традиційного обряду, 
центр якого складають типові наспіви-символи, не завжди однакові 
у різних співочих традиціях за мелодикою, проте однакові своєю 
роллю, призначенням, своєю значимістю.  
 Переходячи до опису основних регіонів весільної пісенності в 
Україні, виявленню їх специфічних рис, необхідно хоча б коротко 
зупинитися на рівнях географічного дослідження фольклору, як 
принципово можливих, так і використаних у даній роботі: 

1. Рівень вивчення музично-фольклорних діалектів – морфо-
логічний рівень музичного мовлення, який виходить за ме-
жі даного дослідження у зв’язку з тим, що передбачає опо-
ру на всю сукупність жанрів народної пісенності, побуту-
ють у даній місцевості. 

2.  З’ясування ареалів побутування того чи іншого наспіву у 
сумі його варіантів та різновидів – культурно-феноменоло-
гічний рівень, на якому провадилось дослідження у попере-
дніх розділах роботи. 

3. Комплексно-феноменологічний рівень – картографування 
циклів весільних пісень, з’ясування з його допомогою оста-
точних кордонів регіонів весільної пісенності в Україні – 
завдання наступного викладу. 

4. Вибірково-феноменологічний (функціональний) рівень – ви-
біркове картографування тих чи інших музично-
фольклорних явищ з певною дослідницькою спрямованіс-
тю, наприклад, з метою історичної періодизації фольклору. 

Останній рівень дає можливість застосування багатьох ефек-
тивних методів дослідження, практично не розроблених у науці. 
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2. Цикли весільних пісень Правобережної України 
 

Ще в тринадцятому ст. Іоанн де Грохео зробив далекосяжне 
спостереження: „Існує багато різновидів музики, які відрізняються 
в різних країнах та землях, різняться за манерою, діалектом і мо-
вою.”260 Тривала історія формування весільного обряду на території 
сучасної України та багатоманітність впливів на цей етнокультур-
ний процес різних факторів: історико-географічного, етнічного, со-
ціально-політичного плану створили передумови для існування різ-
них локальних та регіональних традицій весільної пісенності. Спо-
стерігаються безсумнівні паралелі між регіонами весільної пісенно-
сті та поділом України на зони мовних діалектів, первісні етнічні 
племінні утворення, землі-князівства Давньої Русі, територіальні 
явища матеріальної культури, етнографічні зони, які, проте, не мо-
жуть бути абсолютизовані. Так, використання даних діалектології 
для порівняльного аналізу мовних та музично-фольклорних явищ, 
на думку К. Квітки, плідне, але недостатнє. „Діалектологічні карти, 
– писав вчений, – безумовно корисні для спроб побудови історії на-
родної музики, але сучасні мовні та діалектні відмінності не такого 
роду, щоб вони могли самі по собі обумовити відмінності музичних 
явищ.”261

Ще більш недосконалою може виявитися дефініція регіонів 
обрядової пісенності, що виходить з сучасного адміністративного 
поділу, до якого все ж доводиться звертатися у процесі викладу як 
до найбільш достовірного та доступного географічного орієнтиру. 
У цій роботі здійснюється спроба комплексного визначення регіо-
нів весільної пісенності, в основі якого лежить мелодика весільних 
пісень як невіддільний компонент обряду, дані типології та методи-
ка картографування, описані вище. 

 

Основу української весільної пісенності за розміром території 
поширення, стрункою архітектонікою пісенного циклу, його драма-
тургічній завершеності, за ступенем впливу на мелодику обрядово-
го фольклору сусідніх регіонів складають пісенні традиції центра-
льних областей України, Середнього Подніпров’я. Компактний ви-
гляд має „зона чистої традиції” цього регіону на карті основних ти-

                                                 
260 Золтан Д. Этос и аффект: История философской музыкальной эстетики от зарождения 
до Гегеля. – Москва, 1977. – С. 143. 
261 Квитка К. Об историческом значении календарных песен // Квитка К. Избранные тру-
ды: В 2-х томах. Т. 1. – Москва, 1971. – С. 92. 
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пових наспівів (карта 6, с. 114), що розташована переважно між се-
редньою течією Дніпра та Південним Бугом, у Дніпровсько-
Бузькому басейні. Цей регіон як центральний для української весі-
льної пісенності виокремлює також А. Іваницький, обмежуючи йо-
го межиріччям Дніпра, Південного Бугу, Тетеревом, Інгульцем та 
Інгулом262

Розглянемо деякі наявні у запису цикли весільних пісень под-
ніпровського регіону з точки зору системності наспівів та музичної 
драматургії обряду. 

. Тут з давніх часів міститься центр східнослов’янської 
культури – поселення полян. Пізніше населення Київської землі-
князівства, що жило на землях, які приблизно збігаються за терито-
рією з цим центрально-українським регіоном весільної обрядової 
пісенності, склало ядро українського народу. Будучи однією з най-
давніших в Україні, пісенна традиція Подніпров’я тісно пов’язана з 
російською та білоруською весільною пісенністю, іншими україн-
ськими пісенними регіонами. Цикли весільних пісень тут виявля-
ють значну стильову єдність у структурі поетичної строфи, пісенній 
мелодиці та драматургії весільного обряду. 

Одним з найцінніших записів обряду та пісенного циклу є ве-
сілля у с. Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії 
(нині м. Бориспіль Київської області) у запису Чубинського-
Лисенка263. Незважаючи на відмічені критикою значні редакційні 
помилки у першому виданні, особлива цінність цього запису поля-
гає в тому, що це „перша спроба представити у найбільш повному 
вигляді весільний ритуал разом з музичним супроводом”264

Перший типовий наспів бориспільського пісенного циклу (з 
ним виконуються 53 пісні з 110 (див табл. на с. 116) використову-
ється у різних формах. Найчастіше це наспів ТІС з подвійним зачи-
ном. Перший зачин виконується з поетичними формулами: „У са-
дочку дві квіточки”, „Первая квітка – то ж Івашко”, „Другая квітка 
– то ж Мар’єчка” у різних сполученнях. Особливістю наспіву ТІС у 
даній традиції є його часте та значне структурне варіювання, при 

. Запис, 
зроблений у 1877 р. зберіг ті особливі риси музично-драматургіч-
ного розвитку обряду, які, можливо, були притаманні багатьом ве-
сільним традиціям, але з плином часу були втрачені і не спостері-
гаються уже в записах, зроблених останніми десятиліттями. 

                                                 
262 Іваницький А. І. Українська народна музична творчість. – С. 108. 
263 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. 
264 Там само, с. 446. 
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якому форма може необмежено розтягуватися шляхом повторення 
елемента „b” в залежності від кількості рядків у поетичній строфі 
подібно до інтонаційно-формульного наспіву. Мелодична форма 
зачинів, зокрема другого, досить постійна, варіювання тут 
пов’язане тільки із збільшенням кількості складів у рядку поетич-
ного тексту, у зв’язку з чим відбувається ритмічне подрібнення 
найчастіше першої та четвертої ритмічної одиниці265

Роль другого типового наспіву у бориспільському циклі весі-
льних пісень виконує контрастно-інтонаційний наспів, який прив-
носить у музичне оформлення обряду інтонаційний та ритмічний 
контраст. На відміну від відносно регулярної ритмічної пульсації 
наспіву ТІС, у контрастно-інтонаційному залежно від кількості 
складів у поетичному рядку, зустрічається два складоритмічних ва-
ріанти: шестискладовик eeeeq q або п’ятискладовик, а елемент „b” 
(нормативний трискладовик) – eeq або eq q. З цим наспівом тут 
виконується 26 пісень (див. табл., с. 116), приблизно чверть від за-
гальної кількості, що відповідає оптимальному співвідношенню ос-
новних типових наспівів у циклі. 

. Найбільше 
варіюється найпростіший елемент наспіву – „b”, зокрема його по-
чаток. Ця інтонація-формула у типових наспівах бориспільського 
весілля має більше тридцяти варіантів. У кадансовій формулі „С” 
перший такт є варіантом елементу „b”, який закінчується не на то-
ніці, а на верхній квінті мажорного пентахорду (квантове кадансу-
вання), а другий, більш стійкий – характерне кадансове завершення, 
не властиве для наспівів інших пісенних циклів.  

Основу драматургії бориспільського весілля складає інтона-
ційно-ритмічне переосмислення основних типових наспівів. Це сво-
єрідна емоційно-образна, жанрова модуляція за допомогою музич-
ного компоненту обряду, що пов’язана з переходом весільної дії з 
оселі нареченої до оселі нареченого, з закінченням основних обря-
дових та драматичних моментів прощання молодої з дівоцтвом та 
родиною, початком жанрово-ігрової, емоційно піднесеної частини 
обряду. Цей перехід починається з пісні „Загрібай, мати ,жар, жар”, 
коли дівчина виїжджає з батьківського двору. 

Обидва основних типових наспіви бориспільського весілля з 
цього моменту докорінно змінюють свій характер, набуваючи рис 
танцювальності, пожвавленої жартівливості. При цьому основні 
                                                 
265 Там само, с. 90, № 3. 
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структурно-композиційні закономірності побудови наспівів зали-
шаються практично без змін. Модифікація стосується найбільш мо-
більного компоненту групи інтонаційних наспівів – ритму. У похі-
дних варіантах спостерігаємо загальне скорочення ритмічних три-
валостей, що відбувається засобом прискорення темпу; кількість та 
тривалість розспівів зменшується до мінімуму, збільшується пито-
ма вага парних ритмів порівняно з тридольними. У модифіковано-
му наспіві ТІС відсутній перший формульний зачин, значно зміню-
ється кадансова формула. І тільки найпростіший елемент структури 
наспівів „b” залишається майже без змін. 

Великій групі мажорних основних типових наспівів у борис-
пільському весільному пісенному циклі протиставляється відносно 
нечисленна група мінорних ліричних наспівів. Ліричні пісні вико-
нують тільки у першій драматичній частині обряду. Для них не ха-
рактерне використання формульних зачинів. Дванадцять з 
п’ятнадцяти мелодій – варіанти наспіву ТЛС V-І, який, у зв’язку з 
цим, розглядаємо як побічний або другорядний типовий. Як гене-
тична версія строфічного контрастно-інтонаційного наспіву форми 
abC, цей наспів не випадково так широко представлений в одному з 
найстаріших записів весільного циклу пісень. У трьох піснях бори-
спільського весілля використаний наспів ТЛС ІІ-І з розширеною 
колядковою ритмікою266

В аналізованому циклі весільних пісень незначне місце мають 
необрядові пісні, в той час, як у пізніших записах питома вага цих 
пісень досить значна. Крім того, тут вони з’являються не тільки на-
прикінці весілля, але й протягом всього обряду. Як приклад можна 
навести пісенний цикл с. Дударків (записали О. Правдюк та М. Ки-
яниця у 1967 р.

. 

267

                                                 
266 Там само, с. 118, № 64. 

). Село розташоване на півночі Бориспільського 
району Київської області. Незважаючи на близькість цього населе-
ного пункту від Борисполя, тут явно відчувається вплив поліської 
пісенної традиції. Гуртова гетерофонія весільних пісень Дударкова, 
граничне спрощення ритміки інтонаційних наспівів, симетричність 
їх композиції, полегшено-жанровий характер звучання відрізняє пі-
сенну традицію Дударкова від бориспільської. Вплив північної пі-
сенної традиції відчувається також у збільшенні значення, кварто-
вих інтонацій (порівняно з квінтовими), появі мінорної терції у за-

267 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. 
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чині наспіву ТІС. Групу основних типових наспівів тут фактично 
представляє лише наспів ТІС без зачину. Контрастно-інтонаційний 
наспів представлений тільки у семи мелодіях і тому його не можна 
вважати основним типовим (див. табл. і карту 6). На це вплинуло, 
як більш пізня фіксація пісенного циклу, так і перехідний характер 
пісенної традиції, що перебуває на кордоні двох пісенних регіонів. 

Порівняно пізнім записом (М. Шубравська, 1975 р.268

Південно-західна локальна традиція Подніпровського пісен-
ного регіону представлена циклом, записаним у 1905 р. І. Демчен-
ком у с. Монастирище Липовецького повіту Київської губернії

) пред-
ставлена також пісенна традиція с. Козин Обухівського району Ки-
ївської області. Тут весільний цикл пісень представлений майже су-
то групою інтонаційних наспівів: ТІС та контрастно-інтонаційного 
в оптимальному співвідношенні 2:1, які і утворюють основу циклу 
(див. табл.). Цікаво, що обидва наспіви зустрічаються тут також і в 
мінорних варіантах. Чотирма мелодіями представлена група рит-
моформульних наспівів РФ 4+3, які в обох раніше розглянутих тра-
диціях не зустрічалися. 

269 
(нині Черкаська область) та зафіксовані автором цих рядків пісні 
від І. Кравченко та її дочки з с. Княжики Монастирищенського р-ну 
Черкаської обл.270

Контрастно-інтонаційний наспів у монастирищенському ве-
сіллі виглядає дещо спрощеним порівняно з подібними записами 
М. Лисенка і закінчується не тільки тонічним звуком, але іноді на 

. Як і у більшості інших циклів весільних пісень 
Подніпровського регіону тут спостерігаємо оптимальне співвідно-
шення основних типових наспівів. Ймовірно, що такий склад наспі-
вів весільного циклу пісень був притаманний більшості співочих 
традицій цього пісенного регіону у кінці ХІХ – початку ХХ ст. У 
нашому більш пізньому запису з 35 пісень 27 виконуються з наспі-
вом ТІС різної будови і тільки чотири – з контрастно-інтонаційним. 
Три пісні мають ритмічно-формульні наспіви і одна – ліричний. На 
відміну від бориспільського весілля для основного зачину у наспіві 
ТІС тут характерна мінорна терція, хоча в наших записах вона від-
сутня і зачин закінчується характерним ходом другого-четвертого 
щабля мажорного пентахорда. 

                                                 
268 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. 
269 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. 
270 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. 
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верхній секунді, підготовленій мінорною терцією подібно до наспі-
ву ТІС. Цю подібність спостерігав також і О. Правдюк. Розглядаю-
чи мелодії типу „г” у запису І. Демченка, він зауважував, що тут ві-
дбувається свого роду зворотний розвиток наспіву порівняно з ти-
пом „а”271

В процесі руху на захід центрального пісенного регіону у ве-
сільному циклі пісень спостерігаємо посилення ролі ритмічно-
формульних наспівів, характерних в цілому для західноукраїнських 
пісенних традицій. Так, у монастирищенському весіллі наспіви з 
РФ 4+3 набувають значення другорядних типових, в той час, як на 
Київщині ці наспіви зустрічаємо рідко і найчастіше у вигляді ліри-
чних

, де „а” – наспів ТІС, а „г” – контрастно-інтонаційний на-
спів у нашій типології. 

272

На відміну від бориспільського циклу весільних пісень, у Мо-
настирищах обидва основні типові наспіви не мають похідних вер-
сій, обумовлених пісенною драматургією весілля. Види драматургі-
чних модифікацій наспівів обмежуються тим, що у другій, ігровій 
частині обряду особливого значення набуває наспів ТІС без зачину, 
що виконують у першій частині весілля, драматичній – з зачином. 
Крім того, в кінці обряду всі наспіви піддаються більшому варію-
ванню та набувають рис танцювальності. Таким чином, типові на-
співи тим суворіше регламентуються традицією, чим тісніше вони 
пов’язані з традиційним обрядом. Записи весільних пісень цієї тра-
диції показують, що для монастирищенських пісень більш характе-
рне мелодичне, а не структурне варіювання. Пісенна драматургія 
обряду тут ґрунтується не на внутрішніх резервах – можливості пе-
реінтонування обрядових наспівів, а на зіставленні більшої кількос-
ті різних наспівів, їх багатоплановості. 

. З наспівом РФ 4+3 виконується дванадцять пісень у запису 
Демченка та три – у нашому. 

У Кіровоградській області, розташованій південніше від Чер-
каської, спостерігається значна перевага наспіву ТІС, а у східних 
районах Черкащини – переосмислення ритмічно-формульних на-
співів у ліричні (див. прикл. на с. 79). 

Весільний пісенний цикл с. Шпичинці Сквирського повіту Ки-
ївської губернії (нині Ружинський район Житомирської області) за-
писав у 1919 р. композитор та фольклорист В. Верховинець. „Порі-
                                                 
271 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 41-42. 
272 Шубравська М. М. Тетерівські юні фольклористи. – С. 80. 
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внюючи свої записи з мелодіями М. В. Лисенка, В. Верховинець 
намітив три групи весільних мелодій. До першої віднесені мелодії, 
які виконуються на всій території України, до другої – мелодії ви-
ключно місцеві, які виконуються у певному районі, до третьої – всі 
необрядові, застольні, танцювальні та ін.” – знаходимо в комента-
рях до тому „Весілля”273

Пісенний цикл шпичинського весілля також є оптимальним 
варіантом подніпровської регіональної традиції (див. табл.). З 147-и 
пісень 72 виконуються з наспівом ТІС (з них 58 з зачином та 14 без 
зачину), 29 – з контрастно-інтонаційним наспівом. У ролі другоря-
дних типових виступають ритмічно-формульні наспіви РФ4+3 та 
РФ 6+3, з колядковою ритмікою та ліричні ТЛС V-І та ТЛС ІІ-І на-
співи. Характерною ознакою шпичинського весілля, як західної ло-
кальної традиції подніпровського пісенного регіону, є наспіви з ко-
лядковою ритмікою, які майже не трапляються східніше. У ролі 
другого зачину пісень з наспівом ТІС тут виступає поетична фор-
мула „А з руточки дві квіточки”. Очевидно, що наявність подвійно-
го зачину було поширеним явищем у циклах весільних пісень Под-
ніпров’я на межі ХІХ-ХХ ст., а зараз практично не зустрічається. 

. Спроби подібної класифікації по суті 
спрямовані у русло регіональної типології. 

Для групи „інтонаційних” наспівів шпичинського весілля, як і 
у Монастирищах, характерне мелодичне варіювання при збережен-
ні стійкої структури наспівів. Це викликано меншою регламентова-
ністю структури віршового рядка порівняно з більш східними лока-
льними традиціями. Обидва основні наспіви шпичинського весілля 
близькі до похідних варіантів з бориспільського циклу, тобто в ці-
лому музичний компонент тут має більш полегшено-жанровий ха-
рактер, ніж у записах М. В. Лисенка. „Інтонаційні” наспіви закін-
чуються на тоніці або на верхній секунді. При цьому секундові за-
кінчення типові для пісень заключних етапів обряду. В цьому поля-
гає одна з особливостей музичної драматургії шпичинського весіл-
ля. Тут також маємо розвинену групу ліричних ритмічно-
формульних наспівів. З одного боку, вони представляють ладові рі-
зновиди ритмічно-формульних наспівів десцендентного типу (РФ 
4+3, РФ 6+3), з іншого – колядковий ритм у ТЛС ІІ-І, який 
з’являється також і у наспівах ТЛС V-І274

                                                 
273 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 447-448. 

.  

274 Там само, с. 247, № 72. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 125 

Закінчуючи огляд найбільш характерних та повно представле-
них обрядових циклів центрально-української пісенної традиції, 
необхідно відмітити, що всі вони близькі у своїй основі, а  частково 
відрізняються одне від одного, утворюючи вузькі локальні традиції. 
У рамках подніпровського пісенного регіону викристалізувався ве-
сільний пісенний цикл в оптимальному варіанті співвідношення на-
співів з архітектонічно стрункою та цілісною драматургією. Опти-
мальність весільних циклів пісень центрального регіону полягає у 
нормативності двох основних (співвідношення 2:1), незначної кіль-
кості другорядних (побічних) типових наспівів, мінімальної кілько-
сті невесільних пісень в основній частині обряду. Для весільних пі-
сень подніпровського пісенного регіону характерний мажорний ла-
довий нахил. Його південно-західний кордон збігається з Півден-
ним Бугом та кордоном основного поширення мажорних варіантів 
весільних наспівів-ладкань (карти 3, 6, 7). 
 Південніше подніпровського пісенного регіону, у Причорно-
мор’ї (карта 7, с. 126) у зв’язку з пізнім заселенням земель сучас-
ним населенням, його строкатим національним складом не склалась 
корінна весільна пісенність. Переселенці привносили свої звичаї та 
пісні у весільне дійство. Часто у одному селі весілля відбувалося 
по-різному. А. Листопадов зауважував, що поселення, утворені не-
давно, не можна використовувати у географічних дослідженнях 
фольклору275. Пісні, що тут побутують, як правило, не пов’язані з 
конкретними обрядами, а представляють більш пізній шар весільної 
пісенності – застільні, пісні-діалоги, ліричні. Характерна особли-
вість цього пісенного регіону – істотна перевага наспіву ТІС без за-
чину, часто у тридольному метрі276. Цей наспів як основний  типо-
вий  зустрічається  вже на південному заході центрального регіону, 
у с. Зятківці Гайсинського району на Вінниччині277. Ці явища також 
спостерігаються у  широко  представленій  традиції перехідного ха-
рактеру між центральним та південноукраїнським пісенними регіо-
нами с. Михайлівка Бершадського району  Вінницької області  
(текст  і  музику записав у 30-х роках ХХ ст. Р. Скалецький278

                                                 
275 Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящей при этнографическом отделе 
Имп. Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Т. 1. – С. 163. 

.  

276 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 112-113, №№ 88-89. 
277 Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях. – С. 42, № 27. Про весільну пісенну традицію с. 
Зятківці див. там само передмову автора „Музика зятківецького весілля”. – С. 7-14. 
278 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. – С. 281-354. 
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Не випадково упорядники видання українських весільних об-
рядів віднесли цей запис до етнографічного регіону Поділля, в той 
час, як три попередні (у Борисполі, Монастирищах та Шпичинцях) 
склали центрально-український пісенний регіон. Цикл весільних 
пісень с. Михайлівка належить до перехідної традиції, з одного бо-
ку, до Причорномор’я, а з іншого – до пісенності Придністров’я та 
Поділля, що відрізняються яскравою самобутністю. 

У цілому в михайлівському циклі весільних пісень можна від-
значити меншу питому вагу обрядових пісень (тут представлений 
тільки один обрядовий мікроцикл пісень, приурочений до обряду 
розплітання коси молодої), значно менша увага приділяється діало-
гічним сценам та особистості молодої. Перехідний характер михай-
лівського циклу простежується насамперед у групі типових наспі-
вів: як основний типовий виступає тільки один наспів ТІС без зачи-
ну. З цим наспівом виконується 67 пісень з 134-х (див. табл., с. 116-
117). Контрастно-інтонаційний наспів представлений тільки шість-
ма варіантами у двох різновидах: тирадній та строфічній, і у зв’язку 
з цим губить значення основного типового. Відсутність другого ос-
новного типового наспіву компенсується різними модифікаціями 
першого. Найбільшою кількістю варіантів (50) представлений три-
дольний наспів ТІС без зачину, який проходить через весь обряд, 
майже не змінюючись.  

Другий різновид цього наспіву – десять варіантів, що відхо-
дять від тридольності та наближаються до наспівів цього типу у 
традиціях Подніпров’я. Цей наспів, на відміну від тридольного, 
може структурно варіюватися. Наприклад, пісня „Ой чого ви та 
приїхали”279

Мінорний нахил ладу весільних наспівів західного Поділля 
знаходимо не тільки у основному типовому наспіві ТІС, але й у ри-
тмічно-формульних мелодіях михайлівського весілля. У ліричних 

 має форму bbbbbC. Обидва різновиди основного типо-
вого наспіву зустрічаються тут також і в своїх мінорних варіантах, 
які у окремих випадках мають зачин. Саме мінорний нахил ладу в 
основному типовому наспіві, не характерний для центрального ре-
гіону, наближає михайлівський весільний пісенний цикл до пісен-
ної традиції західного Поділля, для наспівів якої взагалі типовий 
мінорний нахил ладу.  

                                                 
279 Там само, с. 323, № 76. 
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наспівах цього циклу помітно виділяються інтонації колядкових 
наспівів.  

З причорноморського пісенного регіону маємо записи трьох 
локальних традицій Одеської області, зроблені у 1980 р.: с. Шимко-
ве та х. Друга Іванівка Ананьївського району, с. Молога Білгород-
Дністровського району280

Низький ступінь збереженості весільних пісенних традицій 
Причорномор’я, а також пізній запис циклів весільних пісень пос-
лужили причиною того, що у селах Шимкове та Молога групу ос-
новних типових наспівів представляє тільки один наспів ТІС, у се-
лах Шимкове та Другій Іванівці без зачину, у Молозі – з зачином. 
Окремі записи контрастно-інтонаційного наспіву були зроблені у 
Другій Іванівці. Досить різноманітно тут представлена група ритмі-
чно-формульних наспівів десцендентного типу, а також ліричні на-
співи ТЛС. Вплив західноукраїнських пісенних традицій на весіль-
ний пісенний цикл с. Молога простежується у наявності тут стро-
фічного контрастно-інтонаційного наспіву. 

 та с. Шевченкове Килийського району 
(запис студентів Одеської консерваторії 1979 р.). Усі три традиції 
мають, певно, міграційний характер у зв’язку з порівняно пізнім за-
селенням краю, тобто вони представляють рудименти обрядової пі-
сенності інших пісенних традицій. Про це свідчить також факт 
майже повної відсутності у записаних циклах весільних пісень об-
рядових зразків. Саме тому тут важко прослідкувати будь-які зако-
номірності локальних модуляцій особливостей пісенних циклів. 
Так, географічно віддалені традиції (с. Шимкове знаходиться на пі-
вночі Одеської області, а с. Шевченкове – на півдні) мають між со-
бою більше спільних рис (наприклад, наспів ТІС без зачину), ніж з 
розташованій між ними с. Молога. 

Весільні ліричні та ритмоформульні наспіви зафіксовані також 
і в інших областях Причорномор’я281

На південний захід від центрального пісенного регіону, у ба-
сейні Дністра історично склалась оригінальна обрядова пісенна 
традиція (карти 6, 7). Вона охоплює територію південно-західних 
районів Вінницької, південну половину Хмельницької та Терно-

. В цілому ж цей пісенний ре-
гіон залишається малодослідженим фольклористами, особливо що-
до обрядової пісенності. 

                                                 
280 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. 
281 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 577-579, № 847. 
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пільської областей у Дністровсько-Бузькому межиріччі, тобто геог-
рафічну територію західного Поділля. Не відрізняючись корінним 
чином від центральної регіональної традиції, мелодика пісень захі-
дно-подільського пісенного регіону має ряд специфічних рис. Пів-
денний Буг стає своєрідним географічним кордоном для поширення 
деяких обрядів та супровідних пісень (коровайних, завивання весі-
льного деревця), а також контрастно-інтонаційного наспіву. Тому 
закономірне існування у Дністровсько-Бузькому межиріччі специ-
фічної весільної пісенної традиції. Її елементи у вигляді мінорних 
варіантів наспіву ТІС уже спостерігались у михайлівському весіллі. 
Розглянемо особливості весільної пісенності західного Поділля на 
матеріалі локальних пісенних традицій усіх трьох областей. 

Південно-західна частина Вінницької області представлена пі-
сенним циклом с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського ра-
йону у запису М. Руденко 1963 р.282

Якщо у весільному обряді Подніпров’я основна увага приділя-
ється коровайному обряду та завиванню весільного деревця (карта 
8), то тут – розплітанню коси (як і у с. Михайлівка), з’являються пі-
сні до обряду завивання вінків. У музичному плані пісні цієї лока-
льної традиції відрізняються перш за все особливостями ладового 
мислення: перевагою ладів мінорного нахилу з широким звуковим 
діапазоном (квінта, секста, септима) замість звичайного у Подніп-
ров’ї мажорного пентахорду. Мінорний лад зустрічається найчас-
тіше у гармонічному виді, переважно з субквартою. Для багатьох 
наспівів характерний також змінний мажоромінор, елементи мело-
дичної імпровізаційності, часті розспівування складів тексту, трио-
льна синкопована ритміка, що сформувалася, очевидно, під впли-
вом молдавської народної музики. 

 Могилів-Подільський район 
межує з Молдавією, Чернівецькою та Хмельницькою областями, 
тобто є крайнім південно-західним районом Вінницької області. 

Перехідний характер аналізованого весільного пісенного цик-
лу проявляється у тому, що він побудований за принципом монона-
співу, тобто у ролі основного типового тут виступає лише один мі-
норний наспів ТІС з зачином (74 пісні з 121-ої). Зустрічаємо і його 
різновид з подвійним зачином на поетичній формулі „А в перший 
раз та в добрий час”. Контрастно-інтонаційний наспів у змінному 

                                                 
282 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. 
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мажоромінорі (12) пісень по суті виконує роль другорядного типо-
вого наспіву нарівні з ритмоформульними наспівами десцендентно-
го типу: РФ 4+3 (8 пісень), РФ 4+4 (10 пісень), з колядковим наспі-
вом та віршовим розміром 5+7 (11 пісень). Цікава поява у цьому 
циклі весільних пісень наспівів з парною ритмоформулою 4+4 в ро-
лі другорядних типових, які тут, на відміну від усіх інших ритміч-
но-формульних наспівів, звучать у мажорі. Наспів з РФ 4+3 має мі-
норний нахил ладу, а для колядкового наспіву характерна мажоро-
мінорна змінність. 

У зв’язку із значною перевагою мінорного нахилу у весільно-
му пісенному циклі с. Слобода-Яришівська ця традиція може бути 
названа традицією переважного мінору. 

З точки зору музичної драматургії у досліджуваному весіллі 
можна відзначити кілька етапів: основний обряд – розплітання ко-
си, застілля у оселі нареченої, прощання молодої з родом і рідною 
домівкою та завершальний етап в оселі молодого. Ця послідовність 
проведення обряду суттєво відрізняється від центрально-україн-
ської подніпровської традиції. Пісенна драматургія значною мірою 
сприяє виокремленню цих етапів весільної драми. У піснях обряду 
розплітання коси використовуються майже всі типові наспіви у рів-
них пропорціях.  

У весільному застіллі в оселі нареченої переважну більшість 
текстів супроводжує наспів ТІС. Цей факт може послужити дока-
зом виникнення основної маси застільних весільних пісень, що 
сформувалися пізніше обрядових, характерних тільки для Подніп-
ров’я, у часи суспільно-політичної єдності подільських та подніп-
ровських земель. Завдяки значній кількості весільних ліричних пі-
сень, виконуваних під час прощання молодої з рідною домівкою, 
родиною, подругами, цей момент в обряді с. Слобода-Яришівська 
виокремлюється у самостійний етап. Основним його музичним 
компонентом стає ліричний наспів ТЛС V-І, ритмічно-формульний 
з РФ 4+3 наспіви та наспів з колядковою ритмікою Під час завер-
шального етапу обряду у хаті молодого виконуються переважно 
жартівливі і танцювальні пісні. 

Центром західно-подільського регіону можна вважати півден-
ну частину Хмельницької області. Основна маса наявних тут запи-
сів весільних пісень зосереджена у с. Ріпинці Кам’янець-Подільсь-
кого району, записані експедицією ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
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України у 1976 р.283 У цій локальній традиції приблизно відновлю-
ється оптимальне співвідношення загальної кількості весільних на-
співів типової інтонаційної структури (див. табл., с. 116-117). Тут 
також, як і на південному заході Вінниччини, всі різновиди наспівів 
мають мінорний нахил ладу з широким звуковим діапазоном284

Найбільшою кількістю записів на півдні Тернопільської обла-
сті, як складової частини західно-подільського пісенного регіону, 
представлені весільні пісні с. Скородинці Чортківського району, за-
писані у 1969 р.

. 

285

Таким чином, у всіх трьох західно-подільських локальних тра-
диціях перевага мінорного нахилу ладу є істотною стильовою озна-
кою і утворює специфічну для цього регіону закономірність музич-
ного мислення. У зв’язку з цим західно-подільський пісенний регі-
он в цілому представляє собою зону „переважного мінору” (карти 
6, 7), яка тут не закінчується, а в окремих виявах простежується та-
кож і у рамках карпатського та волинсько-поліського регіонів (кар-
та 6, с. 114). 

 Тут фактично починається перехідна зона до ін-
ших західноукраїнських пісенних регіонів. Приналежність цієї тра-
диції до західно-подільського пісенного регіону простежується у 
перевазі мінорних варіантів наспіву ТІС з зачином та без зачину, в 
той час, як контрастно-інтонаційний наспів тут вже не підкорений 
мінорному нахилові ладу. У цій традиції вперше з’являються коло-
мийки як форма музичного мислення у карпатському регіоні. 

Є також записи двох пісенних циклів перехідної зони між по-
дніпровським та волинським пісенними регіонами. На півдні це ве-
сільний пісенний цикл с. Дяківці Літинського району на пограниччі 
Вінницької та Хмельницької областей286. Мішаний, перехідний ха-
рактер традиції виявляється у наявності тут трьох основних типо-
вих наспівів: наспіву ТІС з зачином, наспіву з колядковою ритмі-
кою287 та контрастно-інтонаційного наспіву. У ролі другорядного 
типового наспіву тут виступає ритмічно-формульний з РФ 4+3288

                                                 
283Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. Весільні пісні цього циклу розпорошені по збірнику 
і штучно об’єднані для аналізу даної пісенної традиції, як і в деяких наступних випадках.  

. У 
цьому пісенному циклі чітко простежується збільшення значення 

284 Там само, с. 523, № 1071. 
285 Там само. 
286 Там само. 
287 Там само, с. 473, № 979. 
288 Там само, с. 369, № 761. 
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ритмоформульних наспівів у крайніх західних районах подніпров-
ського пісенного регіону. 

На півночі пограниччя двох регіональних традицій, що прохо-
дить по річці Тетерев (карта 7), 1974 р. записаний весільний цикл 
пісень с. Чудин Радомишльського району Житомирської області289. 
Тут також можна відзначити наявність трьох основних типових на-
співів (див. табл.): наспів ТІС з подвійним зачином290 та без зачину, 
контрастно-інтонаційний та ритмічно-формульний з РФ 4+3291

Волинсько-поліський пісенний регіон територіально є одним з 
найбільших (карта 7, с. 126), різноманітних та недостатньо вивче-
них. Мелодика весільних пісень тут поєднує риси пісенності пів-
денно-західної України, Подніпров’я та українсько-білоруської мі-
шаної традиції. Волинсько-поліський пісенний регіон охоплює те-
риторію північного заходу Житомирської, півночі Хмельницької та 
Тернопільської областей, Рівненську та Волинську області. В укра-
їнській діалектології ця територія визначається як зона волинсько-
поліських діалектів

, а 
також двох другорядних типових: ритмічно-формульного з РФ 6+3 
та ліричного ТЛС V-І. З одного боку, спостерігається збільшення 
ролі ритмічно-формульних наспівів, пов’язане з рухом на захід, а з 
іншого – значне місце посідає ліричний наспів, характерний для пі-
внічно-східних традицій, та відсутній у пісенній традиції с. Дяківці.  

292

Західна частина регіону, як і подніпровська регіональна тра-
диція, утворює зону переважного мінору (карта 6, с. 114). Так, у ве-
сільному циклі пісень, записаному Н. Димнич у 1930 р. у с. Кремеш 
Горохівського повіту

. 

293

                                                 
289 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. 

 (тепер Локачинський район Волинської об-
ласті) обидва наспіви „інтонаційної” групи (основний типовий на-
спів ТІС та другорядний контрастно-інтонаційний) мають мінорний 
нахил ладу, при цьому наспів ТІС завершується не квінтовим, а се-
кундовим кадансуванням, що наближає цю традицію весільного 
співу до південно-західної. Крім того, тут значно збільшується роль 
ритмічно-формульних наспівів, зокрема, з колядковою ритмікою 
(див. табл.). Особливого значення набувають наспіви з парними ри-

290 Там само, с. 130-131, № 77. 
291 Там само, с. 101-103, № 44. 
292 Бевзенко С. П. Українська діалектологія. – Київ, 1980. – С. 8. 
293 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. 
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тмоформулами десцендентного типу: РФ 4+4 та РФ 4+2. Викорис-
тання у весільних наспівах парних ритмічних формул, що тільки 
намітилося у західно-подільському пісенному регіоні, у волинсько-
поліському набуває вирішального значення як важлива регіональна 
особливість та закономірність музичного мислення у весільній пі-
сенності цього регіону. Ці наспіви, найчастіше жанрово-танцю-
вального характеру, у поєднанні з необрядовими текстами репрезе-
нтують порівняно пізній шар весільної пісенності, як і коломийки у 
карпатському регіоні.  

В цілому весільна пісенна традиція волинсько-поліського ре-
гіону близька подніпровській. Тут спостерігаємо  той же оптималь-
ний варіант співвідношення типових наспівів, але із значним збі-
льшенням ролі ритмоформульних та зменшенням кількості лірич-
них наспівів, які тут залишились на нижчому щаблі еволюції з ге-
нетичних першоджерел: ритмоформульних та контрастно-інтона-
ційного наспівів. Крім того, на відміну від подніпровської регіона-
льної традиції весільного співу, тут зустрічаються більш архаїчні 
шари весільної пісенності, характерні для північних областей Укра-
їни, а також значна кількість мінорних варіантів „інтонаційних” на-
співів. Основною характерною ознакою волинсько-поліського пі-
сенного регіону є ритмоформульні наспіви десцендентного типу з 
парними ритмоформулами: 4+2, 2+2, 4+4, 6+2. На півночі Тернопі-
льщини, крім того, поширені коломийки.  
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3. Весільна пісенність південно-західних областей України 
 
 Яскравою своєрідністю, строкатістю мовних та музичних діа-
лектів вирізняється народнопісенне мистецтво південно-західних 
областей України. У весільному пісенному циклі тут співіснують у 
нерозривній єдності найдавніші зразки східнослов’янської пісенно-
сті та історично пізні нашарування мелодики західних слов’ян та 
неслов’янських народів. Перехідною зоною між західно-
подільським пісенним регіоном та регіональними традиціями пів-
денно-західної України є етнографічна територія Покуття. 
 Найповніший опис покутського весілля з мелодіями пісень 
зробив М. Гушул 1968 р. у с. Рожнів Косівського району Івано-
Франківської області294

 Як різновид цього мелодичного типу виступає мінорний на-
спів ТІС, характерний для західно-подільського пісенного регіону, з 
яким виконують тільки обрядові, застільні та діалогічні пісні.  

. Тут як основний типовий, подібно до захі-
дно-подільської традиції, виступає мінорний наспів ТІС з подвій-
ним зачином на поетичній формулі „На калиноньці дві ягодоньці”. 
Характерною рисою цього наспіву є колядковий пятидольник, тому 
у ньому поєднуються особливості інтонаційно-формульного та ри-
тмоформульного наспівів. Ймовірно, що у зв’язку з цим з наспівом 
ТІС виконують не тільки характерні для нього тексти обрядових, 
застільних та діалогічних пісень-передирок, але й тексти ліричних, 
які у центрально-українських традиціях виконуються з наспівами 
ТЛС більш пізнього часу походження, ніж інтонаційно-формульні.  

Значне місце у покутському весіллі посідають коломийки як 
особлива форма народного музично-поетичного мислення у пів-
денно-західних областях України. У покутському весіллі цілі етапи 
обряду, наприклад, „гуски” – вечір у нареченого напередодні реєст-
рації шлюбу, супроводжуються тільки коломийками. Під час заве-
ршального ігрового етапу весілля виконують переважно пісні з мі-
норним наспівом ТІС та коломийки. 
 У цілому для мелосу покутських весільних пісень характерні 
риси мелодико-ритмічної імпровізаційності, секундова ладова 
змінність, широкий діапазон звучання (у амбітусі септими), як і у 
західно-подільському регіоні. 
 Істотно доповнюють уявлення про весільну пісенність цього 
регіону записи Роздольського-Людкевича у с. Стецева (нині Сня-
                                                 
294 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. 
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тинський район Івано-Франківської області), зроблені на шістдесят 
років раніше записів М. Гушула. Тут також домінують наспіви з 
колядковою ритмікою295, як і у записах О. Кольберга296 та інших 
записувачів297

 Стосовно особливостей мелодики весільних пісень Карпатсь-
кого Підгір’я, і зокрема Покуття, можна відзначити дві основні те-
нденції: використання спрощених мелодико-ритмічних формул 
(див. прикл. на с. 30) та розгорнутих імпровізаційних побудов (див. 
прикл. на с. 27-28, с. 54). Для тирадних наспівів ТІС тут не характе-
рне квінтове кадансування, обов’язкове для центрально-україн-
ських пісенних традицій.  

. А у Верховинському районі тієї ж області основним 
весільним наспівом є коломийка (див. прикл. на с. 85). 

 Етнографічний район Покуття належить до карпатського пі-
сенного регіону, який охоплює значну територію Карпатського Під-
гір’я, Карпат та Закарпаття (карта 7, с. 126). Неоднорідний націона-
льно-етнічний склад населення цього регіону, значна кількість дрі-
бних етнічних спільнот, історичні умови розвитку краю та особли-
вості життя у гірській місцевості створили передумови для існу-
вання тут досить строкатої етнографічної картини, формування чи-
сленних діалектів та вузько-локальних пісенних традицій. Так, В. 
Гошовський виділив тільки на території Закарпаття вісім музичних 
діалектів: п’ять гірських та три передгірно-рівнинні298

 А. Мельник вважає, що „ладкання побутують по всій україн-
ській території, а також у східній Словаччині. Це особливий тип пі-
сень, які виконують протягом майже всього весілля свахи. Як пока-
зав Ф. Колесса, характер цих пісень сумний, меланхолійний, наспів 
близький за своїм складом до пісень вільної речитативної фор-
ми.”

. Проте існу-
вання комплексу загальних рис дозволяє вважати цей регіон у кон-
тексті інших українських регіонів одним цілим. До них належать 
стильові особливості весільних ладкань – найдавнішого шару весі-
льної пісенності. 

299

 За своєю функцією у обряді, формою та інтонаційним складом 
ладкання – це регіонально-стильова форма наспіву ТІС. Проте, як-

 

                                                 
295 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І. –  №№ 59, 98, 
111, 114. 
296 Kolberg O. Pokucie. Obraz etnografichny. Tom III. – Krakōw, 1888.  
297 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. – С. 328-329, № 665. 
298 Гошовський В. Українські пісні Закарпаття. – С. 50. 
299 Мельник О. Словацько-українські пісенні зв’язки. – Львів, 1970. – С. 98. 
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що у центрально-українських традиціях весільного співу основу 
наспіву складають емоційно-піднесене звучання „святкових інто-
націй”, на південному заході України це „сумні, меланхолійні” на-
співи ладкань, локальні різновиди яких можуть бути досить різно-
манітними від наспівів з колядковою ритмікою на Покутті до стро-
фічних контрастно-інтонаційних з початковим зачином у Закарпат-
ті300

 При всіх відмінах, наспіви типової інтонаційної структури ка-
рпатського регіону мають характерний зачин на різних варіантах 
однієї поетичної формули „Та лежать берви бервінковіє” (див. 
прикл. на с. 27, 54), „Желе бервін, бервінковий цвіт”

. 

301, „Ой лежєв 
бирвін, бирвінковіч”302, „Лежєли берви, бервінковиї”, „Ой лежель 
берви, бервінковиї”, „Лежали бервін, барвінковий він”, „Не жали 
бервін, бервінковий вінок”303, „Стелиться барвін з тонкого тису”304

 Однією з найбільш важливих рис весільної пісенності карпат-
ського регіону залишається побутування значної кількості коломи-
йок у весільному циклі пісень. 

 
та ін. Для карпатського регіону взагалі характерний обрядовий 
культ барвінку – матеріалу для плетення вінків – основної тут об-
рядової дії (карта 8). 

 Буковинський цикл весільних пісень істотно відрізняється від 
усіх прикордонних традицій весільного співу (карта 7, с. 126). На 
його особливості не могла не вплинути та історична обставина, що 
з середини ХІV ст. Буковина була відірвана від слов’янської спіль-
ноти та входила до складу Молдавського князівства, яке з початку 
ХVІ ст. стало турецькою власністю. Протягом віків Буковина пере-
бувала під впливом загарбників – Туреччини, Австро-Угорщини, 
Румунії. Соціально-економічна залежність буковинських земель, 
неписьменність населення певним чином сприяли консервації на-
родних звичаїв і традицій. 
 Буковинський весільний цикл пісень представлений записами 
А. Яківчука 1966-1967 рр. у селах Горошівці та Чорний Потік За-
ставнівського району Чернівецької області305

                                                 
300 Гошовський В. Українські пісні Закарпаття. – С. 84-85, №№ 7-9. 

. Основу циклу скла-

301 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І. – С. 7, № 11. 
302 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. – С. 184, № 1. 
303 Гошовський В. Українські пісні Закарпаття. – С. 83-84, №№ 6-8; с. 225, № 141; с. 292, № 
198. 
304 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. – С. 144, № 18. 
305 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. 
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дають два типових наспіви, дуже близькі в інтонаційно-ладовому 
плані до їх центрально-українських варіантів. Основні відміни спо-
стерігаємо на структурно-композиційному рівні: строфічна будова 
замість музично-поетичної тиради. Зауважимо, що ця форма харак-
терна також для багатьох інших західноукраїнських, білоруських та 
російських пісенних традицій – і тому її можна вважати однією з 
найдавніших.  

Крім того, в буковинському пісенному циклі значне місце по-
сідають інтонаційно-формульні наспіви, що відповідають віршовим 
шестискладовикам та збігаються з подібними інтонаційно-
формульними наспівами з Чернігівської області. Можливо, що ці 
наспіви до ХІV ст. побутували на всій території України. Ймовірно, 
що тоді не існувала також і західно-подільська зона переважного 
мінору, тому що більшість наспівів буковинського весілля мажорні. 
Цікаво для припущення історичної спільності пісенної культури 
Буковини та Подніпров’я побутування у буковинському весіллі на-
співів з колядковою ритмікою та повна відсутність тут інших рит-
мічно-формульних та ліричних наспівів пізнішого часу походжен-
ня. Це ж спостерігається в цілому і у карпатському пісенному регі-
оні. 

Інші буковинські записи весільних пісень306 також свідчать 
про давні безпосередні зв’язки Буковини з центрально-українсь-
кими землями. Серед них центральне місце посідає контрастно-
інтонаційний наспів та наспів з колядковою ритмікою307

Територія сучасної Львівської області, крім її крайніх північ-
них та південних районів, складає прикарпатський пісенний регіон 
(карта 7, с. 126). До нього належать також північна частина Івано-
Франківської та західна  – Тернопільської області. 

. 

До перехідного типу цієї пісенної традиції належать пісні ве-
сільного циклу м. Рогатин Івано-Франківської області (запис, 
зроблений Л. Буянівським 1981 р., міститься в архіві автора). Тут в 
ролі основних типових виступають ритмічно-формульний наспів з 
РФ 4+3, наспів ТІС (див. прикл. на с. 53) та контрастно-
інтонаційний наспів (див. прикл. на с. 62). Наспів ТІС має два різ-
новиди: з зачином і без зачину, а контрастно-інтонаційний наспів 
зустрічається у мажорному та мінорному варіантах як наслідок пе-
рехідного характеру цієї пісенної традиції, що перебуває поряд із 
                                                 
306 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 2. – С. 407, № 827. 
307Буковинські народні пісні / Упор. Л. Ященко. – Київ, 1963. – С. 71-72. 
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західно-подільським регіоном. Крім того, тут виконуються весільні 
пісні з іншими ритмоформульними наспівами, зокрема з парною 
ритмоформулою 2+2 необрядового характеру (див. прикл. на с. 37). 
 Львівська область представлена записами з с. Підберезці (за 
сучасним адміністративним поділом Пустомитівського району) у 
записах Роздольського-Людкевича308 та с. Ходовичі Стрийського 
повіту (тепер Стрийський район) зі збірника галицько-руських пі-
сень І. Колесси309. Обидві локальні традиції дуже близькі між со-
бою. Очевидно, що цьому сприяла також і та обставина, що обидва 
збірники укладали приблизно одночасно. Проте є і деякі відміннос-
ті. Так, для ходовичеського циклу характерна наявність трьох осно-
вних типових наспівів (див. табл., с. 116-117): строфічного контрас-
тно-інтонаційного, ритмічно-формульного з РФ 4+3 та наспіву з 
колядковою ритмікою310

Уже в центрі Львівської області, у Пустомитівському районі 
коломийки у весільному циклі зникають. Незначну частину пісень 
виконують із строфічним контрастно-інтонаційним наспівом. Фун-
кцію основного типового тут має ритмоформульний наспів з РФ 
4+3 та наспів з колядковою ритмікою. При цьому, РФ 4+3 у ритмо-
формульному наспіві може модифікуватися у своєрідну РФ 3+3

. Крім того, тут одне з провідних місць по-
сідають коломийки. Тільки ритмоформульний наспів зближує пі-
сенний цикл цієї локальної традиції з рогатинським. У весільних 
піснях Стрийського району також спостерігаємо вплив карпатської 
регіональної пісенної традиції у виконанні деяких обрядових текс-
тів пісень з коломийковими наспівами.  

311

Автором був зафіксований цикл весільних пісень с. Ягодинка 
Володарсько-Волинського району Житомирської області від сестер 
Чижевських. Вони перейняли ця пісні від матері Надії Олександрі-
вни

 
шляхом скорочення кількості складів у рядку поетичного тексту.  

312. Риси прикарпатської регіональної пісенної традиції майже 
повністю притаманні цьому циклу весільних пісень313

                                                 
308 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І. 

. Той факт, 
що Ягодинка – колишнє польське село, підтверджує значний вплив 
на обрядову пісенність цього села західнослов’янської пісенної ку-

309 Колесса І. Галицько-руські народні пісні з мелодіями. 
310 Там само, № 14. 
311 Роздольський Й. І., Людкевич С. П. Галицько-руські народні мелодії. Ч. І. –  № 18.  
312 Тестова Л. Дарувати людям радість // Прапор, 1981, № 15. – С. 4. 
313 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. 
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льтури. У Ягодинці численні традиційні, поширені в Україні тексти 
весільних пісень виконуються з ритмоформульним наспівом РФ 
6+3, який тут грає роль основного типового. При цьому він викори-
стовується з одними текстами як наспів-тирада, а з іншими – як 
строфічний. З 39-и пісень циклу 15 виконуються з наспівом РФ 
6+3. У ролі другого типового наспіву виступає наспів ТІС із зачи-
ном або без нього, у ролі другорядних типових – строфічний конт-
растно-інтонаційний та ритмічно-формульний з РФ 2+5.  

Таким чином, у цьому циклі поєднуються наспіви подніпров-
ської та прикарпатської пісенних традицій з перевагою останньої. 
Варто зауважити: якщо ритмоформульні наспіви виконують тут у 
багатоголосній гетерофонній фактурі, то давніші інтонаційно-
формульні – одноголосно. В цілому для даної місцевої традиції гу-
ртового співу характерний заключний хід через терцію та ІІ-ІV ща-
блі мажорного пентахорду, часто з субквартою, на тоніку або тер-
цію ладу. Незважаючи на те, що з усіма наспівами може виконува-
тися будь-який з текстів пісень, у більшості випадків з інтонаційно-
формульними наспівами виконують тексти, характерні для центра-
льно-української традиції, а з ритмічно-формульними – характерні 
для західноукраїнських традицій весільного співу, а також з поль-
ськими впливами („Ви, маршалки, та не гайтеся”). 

Північні райони Львівської області стосовно весільної пісен-
ності – перехідні між прикарпатським та волинсько-поліським пі-
сенними регіонами. Весілля на Сокальщині (крайній північний за-
хід Львівської області) у запису І. Чабана (1922-1927 рр.)314

Провідне значення знову набуває наспів ТІС – у сокальському 
циклі 24 пісні з 90 виконують з мажорним наспівом ТІС, хоча у за-
чині використовується поетична формула, притаманна карпатським 
ладканкам: „Стелитьсі барвін з тонкого тису”. Наспів ТІС тут має 
квартове кадансування, характерне для північних областей України, 
а формульному поетичному зачину в мелодії відповідає колядкова 
ритмоструктура. Контрастно-інтонаційний наспів зустрічається тут 
як у мажорному, так і в мінорному варіантах. При цьому інтонацій-
ні комплекси мінорних наспівів мають яскраво виражений форму-

 значно 
відрізняється від прикарпатських пісенних традицій. Тут частково 
побутує мікроцикл коровайних пісень, що зникає при русі на пів-
день, інший склад типових наспівів (див. табл., с. 116-117).  

                                                 
314 Весілля: У двох книгах. Кн. 2. 
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льний характер при наявності кадансового завершення, самі мелодії 
інтонаційно досить розвинуті. Це також пов’язано з тим, що на Со-
кальщині з цим наспівом виконуються тексти довгих ліричних пі-
сень, наприклад, „Даєш мене, моя мати, як квітку”315

Роль другорядних типових наспівів у сокальському циклі весі-
льних пісень виконує ритмічно-формульний наспів з РФ 4+3, на-
спів з колядковою ритмікою та строфічний наспів ТЛС ІІ-І, також з 
колядковою ритмічною основою. Як ліричні тут виступають також 
деякі ритмічно-формульні наспіви. 

, в яких інто-
наційний комплекс наспіву повторюється необхідну кількість разів 
в залежності від кількості рядків у поетичній строфі. 

Досить чітко простежується пісенна драматургія сокальського 
весілля, у якій більшість наспівів має чітку прикріпленість. Наспів 
ТІС з формульним зачином виконують тільки під час коровайного 
обряду та з текстами застільних пісень. Під час обрядових моментів 
(коровай, розплітання коси) виконуються обидва різновиди контра-
стно-інтонаційного наспіву. З психологічними моментами „про-
щання” пов’язані ліричний ритмічно-формульний наспів та мінор-
ний варіант контрастно-інтонаційного наспіву. Усі пісні „благосло-
вення” та „вінчання” виконують з наспівом ТЛС ІІ-І та РФ 4+2. В 
інших випадках вибір наспівів більш-менш довільний. 

Таким чином, основною характерною рисою прикарпатського 
пісенного регіону є провідне значення непарних ритмо-
формульних, „колядкових” та строфічних контрастно-інтонаційних 
наспівів (карти 2, 3, с. 64-65), які виступають тут у ролі ліричних. 
Майже відсутній у Прикарпатті наспів ТІС. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
315 Там само, с. 167-168, № 67. 
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4. Особливості весільної пісенності Лівобережної України 
 
 Історична доля Лівобережної України, її більш розвинені по-
літичні та культурні зв’язки з Росією обумовили певний вплив ро-
сійської народної пісенності на вже сформований мелодичний 
стиль українського обрядового фольклору. Історичні умови також 
сприяли виникненню регіональних відмінностей весільних пісень 
на території українського Лівобережжя. 
 Північна пісенна традиція тут представлена східно-поліським 
або придеснянським пісенним регіоном, який охоплює територію 
Чернігівської та Сумської областей, у руслі Десни (карта 7, с. 126). 
Ю. Гошко зауважував, що для весільної пісенності Полісся взагалі 
характерний більш давній мелодичний стиль. І, перш за все, це 
пов’язано з суспільно-економічними умовами розвитку краю. Якщо 
в процесі виникнення феодалізму у ХІХ ст. в Україні сільська гро-
мада почала руйнуватися, то на Поліссі, ізольованому від торгіве-
льних шляхів, збереглися пережитки родового устрою316. О. Кра-
вець також підтверджує, що на Поліссі та західних районах України 
старовинних рис у обряді зберігається набагато більше та процес 
їхнього відмирання здійснюється повільніше, ніж у інших317

 Порівняємо окремі локальні традиції східно-поліського пісен-
ного регіону: весілля у с. Прохорах Борзнянського повіту Чернігів-
ської губернії (нині Борзнянського району Чернігівської області) у 
запису Л. Коломийченка, В. Лащенка, В. Дмитрієва 1919 р.

. 

318 та пі-
сні деснянського правобережжя (Менський район Чернігівської об-
ласті). Тільки на підставі одного наспіву, який має у цьому пісен-
ному регіоні численні локальні варіанти від інтонаційно-
формульного до розвиненого наспіву ТІС, тут можна виокремити 
кілька пісенних традицій географічної та історичної локалізації. 
Останнє означає вже не існуючу за наших часів корінну придеснян-
ську традицію, що збереглася у записах К. Квітки319, П. Тичини320

                                                 
316 Гошко Ю. Г. До історії сільської общини на Поліссі // Нар. творчість та етнографія, 
1966, № 3. – С. 33. 

 
та інших фольклористів. Це традиція інтонаційно-формульних на-
співів ранніх форм музичного мислення. 

317 Кравець О. М. Сучасне колгоспне весілля. – Там само, 1958, № 2. – С. 66.  
318 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. 
319 Квітка К. Українські народні мелодії. Зібрав Климент Квітка. ЕЗ, т. ІІ. – Київ, 1922. 
320 Народні пісні в записах Павла Тичини // Упор. і прим. В. І. Суржі, вст. ст. О. А. Правдю-
ка. – Київ, 1976.  
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 Весільний цикл с. Прохори найбільш повно представляє цю 
традицію „історичної локалізації”. У ролі першого основного типо-
вого наспіву тут виступають мажорні інтонаційно-формульні на-
співи (39 пісень – 67-и, див. табл. на с. 116-117), що представляють 
собою повторення простої варійованої поспівки. Іноді особливі ва-
ріаційні зміни спостерігаються у заключній частині наспіву, внаслі-
док чого відбувається імітація кадансування321

 Контрастно-інтонаційний наспів, що виконує зазвичай роль 
другого основного типового наспіву, у прохорівському весіллі пе-
ребуває у оптимальному співвідношенні з першим (39:19) та пред-
ставлений у своєму найбільш поширеному вигляді структурно ва-
рійованого формульного наспіву з кадансовим завершенням. Співі-
снування у весільному пісенному циклі цієї форми наспіву, що зу-
стрічається майже по всій території України, поряд з більш раннім, 
ніж форма ТІС, інтонаційно-формульним наспівом служить дока-
зом більшої давності та стійкості у традиції весільного співу фор-
мульного контрастно-інтонаційного наспіву порівняно з ТІС. 

. У пізніших наспівах 
ТІС кадансування набуває, як уже зауважувалось, формульного ха-
рактеру. Мінорний різновид наспівів ранніх форм звуковисотної 
організації зустрічаємо у чотирьох піснях на початку весільного 
обряду. 

 Крім цих двох наспівів у прохорівському весіллі немає жодно-
го, який би виконував роль типового, тобто виконуваного із порів-
няно значною кількістю поетичних текстів. Цей факт може свідчи-
ти про особливу „чистоту”, стійкість та давність цієї весільної пі-
сенної традиції. 
 Уже в записах М. П. Гайдая у с. Британи на Борзенщині322 (на 
жаль, сучасної назви цього населеного пункту встановити не вда-
лось), зроблені у 1926 р., поряд з десятьма інтонаційно-
формульними наспівами323 є шість мелодій, що наближаються до 
ТІС, хоча й без зачину та формульного кадансування324. А в пізні-
ших записах, зроблених у с. Волосківці Менського району, що зна-
ходиться північніше Борзнянського, на п’ять формульних наспівів 
вже є чотирнадцять наспівів ТІС з зачином. Щоправда, і тут спо-
стерігаємо ряд перехідних форм325

                                                 
321 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 218, № 224. 

, проте вони не мають великого 

322 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. 
323 Там само, с. 287, № 343.  
324 Там само, с. 212-213, № 212. 
325 Там само, с. 184, № 171. 
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значення. Таким чином, можна стверджувати, що весільна пісен-
ність і в наш час, тобто в історично пізній період, в окремих тради-
ціях підкоряється значним впливам та змінам. 
 В інших локальних традиціях східно-поліського регіону також 
значне місце посідають інтонаційно-формульні326 та ліричні327

 На решті території Лівобережної України  в різних локальних 
варіантах побутують весільні пісні, характерні для центрально-
української традиції. Географічні та історичні умови розвитку, 
щільні політичні, економічні та культурні контакти з центром укра-
їнських земель – Київщиною, бурхливі міграційні процеси, з одного 
боку, нівелювали тут яскраві регіональні контрасти, а з іншого – за-
гострювали відмінності між вузькими локальними традиціями, але 
не у галузі обрядового пісенного репертуару, а у виконавстві, стилі 
гуртового співу.  

 на-
співи. 

Міграційні процеси сприяли також відмиранню обрядово-
ритуальних моментів весілля і разом з ними значної частини обря-
дових пісень. Руйнується і весільний цикл пісень як частина щіль-
ної синкретичної єдності обряду. Не випадково, на карті основних 
типових наспівів (6, с. 114) відсутні позначення на значній терито-
рії південного сходу України. Основного значення набувають тут 
весільні ліричні пісні та пов’язаний з ними багатоголосний стиль 
виконання (карта 5, с. 104). Як свідчить досвід експедиційної прак-
тики, у південно-східних областях України обрядові цикли пісень у 
їх комплексному та широкому розумінні не побутують у активному 
репертуарі. Окремі зразки обрядового фольклору зберігаються пе-
реважно у пасивному репертуарі окремих носіїв традиції старшого 
покоління (70-80 років)328

Для пісенного циклу м. Диканька Полтавської області (запис 
1952 р.)

. У зв’язку з цим вважаємо можливим за-
мість аналітичних нарисів найбільш характерних особливостей ре-
гіонів весільної пісенності  південно-східної України подати корот-
кий огляд окремих локальних традицій різних областей. 

329

                                                 
326 Там само, с. 291, № 349. 

, як і в цілому для полтавського народного співу, харак-
терна розвинена багатоголосна хорова культура народного, вико-

327 Там само, с. 563, № 828. 
328 Музичний фольклор Донбасу: весільні пісні; Духовні скарби нашого краю: фольклор Бе-
рдянського району Запорізької області. Збірник фольклорних творів / Укладачі Павленко 
І. Я., Полякова Н. Г. Ред., прим. та вст. стаття Павленко І. Я. – Запоріжжя, 2005. 
329 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. 
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навства, яка обумовлює не тільки мелодичні особливості весільних 
пісень, але й склад наспівів циклу. Основне значення тут також 
мають обидва інтонаційно-формульні наспіви-тиради (див. табл. с. 
116-117). В ролі основного типового виступає наспів ТІС з подвій-
ним зачином на поетичній формулі „Ой ти, душенько, наша Мару-
шко”330, однак без яскраво вираженого квантового кадансування. 
Це ж спостерігається у с. Веприк Гадяцького району331

Серед весільних пісень с. Петракіївки Хорольського району 
Полтавської області (запис 1980 р.)  провідне значення також нале-
жить наспіву ТІС з зачином

.  

332, в якому зачин та кадансова формула 
значно зближують його з подніпровським варіантом завдяки геог-
рафічній близькості традицій. Контрастно-інтонаційний наспів333, 
однак, представлений тут незначною кількістю варіантів, натомість 
ліричний ТЛС V-І334

Подібними рисами характеризуються локальні традиції весі-
льного співу Дніпропетровської області. Надзвичайно розвинена 
хорова фактура багатоголосного звучання тут нерідко набуває гіпе-
ртрофованого вигляду, вуалюючи мелодику та форму наспіву, який 
внаслідок цього губить безпосередні зв’язки зі своїми архетипа-
ми

 за значенням поступається лише наспіву ТІС, 
тобто виступає у ролі другого основного типового наспіву. Це яви-
ще спостерігається тільки серед східноукраїнських весільних пі-
сенних традицій. Стосовно стильових рис мелодики групи інтона-
ційних наспівів у локальних пісенних традиціях Полтавщини, вони 
виказують більше спільного з північноукраїнськими традиціями, 
ніж з центральними.  

335

                                                 
330 Там само, с. 382-383, № 494. 

 та ускладнює типологію наспівів. Їх мелодику розцвічують 
розспіви, наближаючи до особливостей протяжної пісні. В’язка хо-
рова фактура значно впливає також і на мелодику групи інтонацій-
них наспівів, що виконуються зазвичай одноголосно, іноді з елеме-
нтами гетерофонії. Це проявляється у збільшенні амбітусу мелоди-
чного звучання, модифікації основної риси цих наспівів – речита-
тивної, мовного типу інтонаційності – у ладово-мелодичну розспів-
ність. При цьому стираються відміни між інтонаційно-формульни-

331 Там само, с. 608-609, № 893. 
332 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 104, № 72; 135, № 125; с. 146, № 146; с. 
150, № 152; с. 167, № 187; с. 188, № 225. 
333 Там само, с. 208, № 255. 
334 Там само, с. 98, №№ 62, 63; с. 107, № 78; с. 130, № 122; с. 202, № 244. 
335 Весільні пісні: У двох книгах. Кн. 1. – С. 173, № 150 
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ми та ліричними наспівами, що за своєю художньою функцією, ти-
пу зв’язку слова та музики виходять за рамки обряду336

Південніше записаний цикл весільних пісень с. Михайлівка-
Льовшина Олександрійського повіту Катеринославської губернії 
(нині Запорізька область)

. 

337

Локальні традиції весільного співу Харківської, Луганської, 
півночі Донецької області відрізняються розмаїттям форм ліричних 
наспівів. Серед них значне місце посідають ритмоформульні лірич-
ні наспіви з РФ 6+3

, цикл „історичної локалізації”, бо як 
самого села, розташованого на території нинішньої Запорізької об-
ласті, так і його весільного обряду зараз уже немає. Поряд з основ-
ним типовим наспівом ТІС, що асимілював риси широкої вольової 
мелодики козацьких пісень, тут співіснують ліричні наспіви ТЛС 
V-І та інтонаційно-формульні наспіви. 

338, РФ 5+2339, ліричні наспіви з колядковою ри-
тмікою ТЛС ІІ-І340. Крім того тут широко побутує неповний варіант 
ТЛС V-І341, наспів ТЛС І-І342 та інші. Група інтонаційних наспівів 
тут має полегшено-жанровий характер343

У степовій зоні Донецької області, у с. Єгорівка Волновасько-
го та с. Маринівка Шахтарського району значення основного типо-
вого наспіву має наспів ТІС з зачином, контрастно-інтонаційний 
представлений лише окремими варіантами. Роль другорядних ти-
пових виконують ритмоформульні наспіви та наспіви типової ладо-
вої структури (див. табл. на с. 116-117)

, у зв’язку з тим, що обря-
дового пісенного циклу тут по суті не існує.   

344

 
.  

Підсумовуючи аналітичний огляд регіонів весільної пісенності 
в Україні, зазначаємо, що основу української весільної пісенності 
складає фольклор центральної частини України, де весільний цикл 
пісень викристалізувався у своєму оптимальному варіанті. Його 
взято за основу. Всі інші регіональні та локальні традиції весільно-
го співу більш-менш наближаються до центрально-українського, 
                                                 
336 Там само, с. 598, № 873. 
337 Весілля: У двох книгах. Кн. 1. 
338 Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – С. 194, № 234. 
339 Там само, с. 118, № 99. 
340 Там само, с. 116, № 97; с. 195-196, №№ 235, 237; с. 203, № 247. 
341 Там само, с. 201, № 243. 
342 Там само, с. 136, № 127. 
343 Там само, с. 209, № 257; с. 146, № 144; с. 160, № 173; с. 162, № 177; с. 165-166, №№ 183, 
185; с. 186, №№ 219, 220; с. 210, № 260. 
344 Музичний фольклор Донбасу: весільні пісні. 
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мають склад основних та другорядних типових наспівів, що част-
ково чи повністю збігається з центрально-українським. Виходячи з 
особливостей локальних та регіональних традицій весільної пісен-
ності, територія України чітко поділяється на Правобережну від те-
чії Дніпра (центральну), західну та східну Лівобережну Україну.  

У центральному регіоні основне значення належить групі ін-
тонаційних наспівів. Чим далі на захід, тим більше значення групи 
ритмічно-формульних наспівів, які у південно-західних областях 
поряд з давнішими видами інтонаційних наспівів різних форм му-
зичного мислення стають основою мелодики весільного циклу пі-
сень. Ранні форми інтонаційних наспівів мають наріжне значення 
також на півночі українського Лівобережжя. В цілому тут виріша-
льного значення набуває весільна лірична пісенність, розвинуте гу-
ртове багатоголосся, не притаманне давнішому шару обрядових на-
співів. 

При загальній генетичній та стильовій єдності української ве-
сільної пісенності, на території України вирізняється кілька самос-
тійних за значенням регіональних традицій: подніпровська, захід-
но-подільська, волинсько-поліська, карпатська, прикарпатська, бу-
ковинська, східно-поліська. У південно-східній частині України та-
кож умовно вирізняються причорноморський, степовий та слобо-
жанський регіони весільної пісенності (карта 7, с. 126). 

В. К. Борисенко, досліджуючи весільну обрядовість України, 
також виділяє основні регіони її побутування: „центральний (в 
який входять подільський і слобожанський під варіанти), поліський, 
карпатський, південний”, зазначаючи, що „поліський виразно ді-
литься на ровенсько-волинський, київсько-житомирський та черні-
гівський підтипи. Карпатський традиційний обряд за рядом локаль-
них ознак членується на верховинський (гірський), закарпатський 
та буковинський. У межах цього членування існують перехідні ра-
йони зі своєю специфікою вираження обряду.”345

У процесі дослідження регіональних традицій весільного спі-
ву виявлено факт існування традицій географічної та історичної 
локалізації у найбільш розвиненому та важливому підрозділі ро-
динно-обрядового фольклору. Регіональне вивчення весільної пі-
сенності дає додаткові дані для усвідомлення багатьох аспектів іс-
торичного розвитку весільної пісенності в Україні. 

 В цілому цей по-
діл відповідає основним регіонам весільної пісенності в Україні. 

                                                 
345 Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – Київ, 1988. – С. 87-88. 
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5. Регіональна специфіка мікроциклів весільних пісень 
 
Думка, що історію українського фольклору можна писати, по-

чинаючи з ХVІ ст., пов’язана з тим, що тільки у деяких фольклор-
них жанрах (історичних піснях, думах) сюжет може дати пряму 
вказівку на конкретну історичну подію, яка визначає час виникнен-
ня фольклорного твору. Більшість же фольклорних зразків не під-
лягає датуванню. Тут дієві лише моменти стильового рівня та 
більш широкі історичні аналогії, що виходять з історії народу, його 
матеріальної та духовної культури. Ці вихідні посилки  дає загальна 
історія мистецтв, культурно-типологічні та культурно-історичні 
концепції. Дефіцит літератури, спеціально присвяченої періодизації 
народної творчості, обумовлений складністю проблеми, але не мо-
же бути причиною відмови від її вирішення. Власну спробу вирі-
шення проблеми пропонує у своїх монографіях А. Іваницький346

Давні обрядові пісні, зокрема і весільний фольклор, на момент 
становлення фольклористики вже був полістадіальним явищем. 
Полістадіальність, як іманентна якість обрядового фольклору про-
являється у нашаруванні в ньому різних історично сформованих 
традицій, принципів фольклорного мислення, зразків різних епох. 
Весь попередній виклад був присвячений визначенню типів україн-
ських весільних наспівів, виявленню їх стильових та генетичних 
зв’язків, а також приблизному хронологічно-послідовному розта-
шуванню їх генетичних нашарувань: від інтонаційно-формульних, 
через ритмічно-формульні до ліричних наспівів типової інтонацій-
ної структури.  

. 

Такі дослідження вже провадились стосовно інших підрозділів 
усної народної творчості різних національних культур. Проте нау-
кової спроби з’ясувати послідовність та логіку історичних змін ви-
дів музичного мислення та причини співіснування їх у межах одно-
го пісенного масиву, яким є українська весільна пісенність, досі не 
було. Розв’язання цього завдання повинно бути тільки комплекс-
ним. Дослідження однієї або кількох окремих причин не дає бажа-
ного результату. Диференційований музикознавчий та філологіч-
ний аналіз обрядової пісенності, дослідження етнографічних аспек-
тів та зв’язку з обрядовим контекстом дає лише можливість робити 

                                                 
346 Іваницький А. І. Українська музична фольклористика (методологія і методика); Основи 
логіки музичної форми (проблеми походження музики).  
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окремі висновки, недостатні для історичної періодизації фольклору. 
Це й стало початковим поштовхом для дослідження української ве-
сільної пісенності. 

У другій половині ХХ ст. з’являється низка досліджень, прис-
вячених проблемам періодизації фольклору, переважно на матеріалі 
епічних та міфологічних творів, історичних пісень. До обрядової 
пісенності ставилися дуже обережно через складність з’ясування 
сутності історичних нашарувань у них. Проблему з періодизації 
фольклору у різні роки досліджували Ф. Колесса, В. Анікін, Л. Му-
харинська, А. Іваницький, С. Грица та інші.  

Здійснюючи періодизацію обрядового фольклору, Ф. Колесса 
виходив з особливостей обряду, складу дійових осіб, текстів пісень, 
їх музично-стильових особливостей. Л. Мухаринська впритул пі-
дійшла до історико-регіональних досліджень фольклору. Аналізу-
ючи історичні концепції М. Нікольського, вона розкрила питання 
протиріччя: чому волочобні та коровайні обряди мають спільний 
час походження, якщо вони мають різну територію поширення?347

Метод історико-регіонального дослідження, на роль якого 
вказує Л. Мухаринська та який використовує С. Дмитрієва, теоре-
тично заснував К. Квітка у фундаментальному дослідженні „Про іс-
торичне значення календарних пісень”. Основою його теорії було 
наступне: „Недостатньо посилатися на дохристиянський характер 
обряду, до складу якого належить досліджувана мелодія, і на відо-
браження дохристиянських вірувань у поетичному змісті пісні, ви-
конувану з цією мелодією. Потрібні ще інші підтверджувальні дані. 
Одне з найбільш витривалих підґрунть для історичної прив’язки ми 
мали б, якби області поширення з’ясованих типів наспівів календа-
рних пісень збігалися б з областями, приблизні кордони яких мож-
на було б визначити при вивченні політичних, економічних та ку-
льтурних зв’язків всередині загальної території поселення східних 
слов’ян у різні історичні періоди.”

 

348

Простота запропонованого методу уявна. Можливо тому він 
не знайшов свого практичного застосування у його автора та інших 
етномузикологів, хоча його логічна обґрунтованість очевидна. Для 
практичної реалізації методу історико-регіонального вивчення фо-
льклору необхідне врахування багатьох факторів, зокрема, широкої 

 

                                                 
347 Мухаринская Л. С. Белорусская народная песня: Историческое развитие (очерки). – 
Минск, 1977. – С. 5. 
348 Квитка К. Об историческом значении календарных песен. – С. 89.  
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історичної перспективи, а також ретельний відбір досліджуваного 
матеріалу. 

Основною вимогою для матеріалу, що служить основою для 
історико-регіональних досліджень, є низький показник міграційно-
сті наспіву, групи наспівів, жанрового масиву. В. Гошовський поді-
ляє всі жанри народної творчості на міграційні та неміграційні, до 
останніх відносить обрядовий фольклор349. Проте і в середині одно-
го жанру спостережено різну схильність наспівів до міграції. Це 
обумовлюється не стільки особливостями самого наспіву, скільки 
функціонуванням у обряді пісень, з якими він виконується. Най-
меншу здатність до міграції мають пісні, приурочені не тільки до 
весільного обряду в цілому, але й до окремих чисто обрядових мо-
ментів весілля, тобто пісні, що входять до обрядових мікроциклів. 
Вони існують лише всередині обряду і тільки у зв’язку з обрядом. 
Це пісні, що не відокремлюються з синкретичної єдності останньо-
го і тому найбільш давні. Їх нероздільний зв’язок з обрядом є од-
ним з основних перепон для міграції. Сама сутність обряду полягає 
у його стійкості, традиційності, консервативності, непідлеглості мі-
граційним процесам. С. Бурласова пише, що обрядові весільні пісні 
створюють у межах комплексу весільного обряду своєрідну субсис-
тему, яка має свою логіку та місце, але тільки у зв’язку з основною 
системою, тобто з обрядом350

 Вивчення весільного циклу пісень у зв’язку з послідовністю 
дій весільного обряду, співвідношенням наспівів та поетичних тек-
стів пісень дає змогу виділити самостійне значення пісенної драма-
тургії обряду та її локальні різновиди. Для орієнтації у пісенній 
драматургії обряду подаємо короткий узагальнений опис українсь-
кого весільного обряду у його найважливіших обрядових моментах.    

. 

 
Узагальнений опис українського весільного обряду 

 
Заручини (оглядини, змовини, домовини, на Закарпатті – обзори, у де-

яких західних областях сватання). В давні часи батьки нерідко заручали дітей 
ще малими. На знак згоди вони випивали могорич, батьки молодого залиша-
ли хліб, а батьки молодої приймали його. З часом цей звичай змінився і зару-
чини відбувалися після обопільної згоди дівчини та парубка одружитися. То-
                                                 
349 Етномузиколог С. Й. Грица вважає недоцільним ділити жанри народної творчості на 
міграційні та неміграційні, вважаючи, що всі фольклорні твори мігрують. 
350 Burlasovā S. Svadobnė piesne z Dačovoho Lomu a ich sūvis s obradom. – Slovenskŷ 
nārodopis, 25, 1971. – Bratislave. – S. 6. 
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ді парубок разом з рідним дядьком або батьками з хлібом йшов до батьків ді-
вчини, щоб заручитись їхньою згодою віддати за нього дочку. Якщо батьки 
дівчини передумали віддавати дочку за цього парубка, то повертають хліб 
батькам хлопця, розриваючи таким чином домовленість про майбутнє весіл-
ля. На заручинах також йшла мова про посаг. 

Якщо молоді жили в різних селах і їхні родини раніше не спілкувалися, 
то відбувалися ще й оглядини (розглядини) – взаємне відвідування осель, 
ознайомлення з хазяйством майбутніх сватів родичами та близькими сусіда-
ми. 

Сватання – наступний етап готування до весілля. Останнім часом за-
ручини та сватання часто об’єднуються або родини обмежуються чимось од-
ним: заручинами або сватанням. І, навпаки, в деяких місцевостях звичай сва-
тання настільки розгалужений, що схоже на маленьке весілля. З метою сва-
тання парубок разом з батьками просить двох поважних одружених чоловіків 
(близьких родичів або сусідів) у старости (дружби). Старости брали з собою 
палиці, хліб та сіль і надвечір (або вранці) разом з парубком йшли до моло-
дої. На сватання зазвичай йдуть у неділю, вівторок або четвер. В молодої їх 
уже чекають з калачем. Старости стукають у двері. На запитання, хто там, 
вони починають розмову здалеку: про погоду; розповідають, що вони начеб-
то мисливці, які ловили куницю (або іншого звіра), сліди якої привели їх до 
цієї хати. Батько молодої відповідає, що куниці в його оселі немає, але шука-
ти не забороняє і просить до хати. Молодий лишається в сінях, а старости за-
ходять і „пізнають” куницю – красну дівицю. Іноді таким же чином просять 
продати їм ягницю або телицю. Якщо батьки не проти віддати їм „загублену” 
куницю, то кличуть молодого і питають згоди у молодої. Якщо вона не згод-
на, то повертає старостам хліб. Тоді про них кажуть, що одержали „гарбуза” 
чи „макогона”. На знак згоди молода приймає хліб-сіль і натомість виносить 
вишиті нею два довгі рушники, віддаючи їх старостам. Ті перев’язують один 
одного рушниками через плече. Молодому дівчина виносить також яскраво 
вишиту шовкову хустку та пов’язує на праву руку або затикає за пояс. 

Старости сідають за стіл частуватися, а молодий і молода йдуть запро-
шувати на сватання родичі, дружок, світилку та бояр. Розпочинається гости-
на, батьки молодих домовляються про вінчання та весілля. З цього часу па-
рубок та дівчина вважаються офіційно засватаними, нареченими і продов-
жують вже відкрито зустрічатися. Батьки й молоді готуються до весілля: мо-
лода шиє молодому сорочку, молодий купує чоботи молодій та майбутній 
тещі тощо. Батьки печуть хліб, калачі, ріжуть бичка або кабанця, заготовля-
ють напої, наймають куховарку, яка куховарить протягом усього весілля. 

У західних областях України значне місце у весіллі посідає обряд він-
коплетин. Урочисто йдуть по барвінок, зрізають його, несуть до хати, де 
свахи (або мати молодої) виплітають два-три вінки для молодої, молодого та 
дружби, шиють букетики для інших весільних чинів. Мати молодої розплітає 
та миє дочці косу, на розпущене волосся одягає вінок. У цьому регіоні також 
неодмінним атрибутом весілля вважають „курагою” (прапорець, хоругва, ма-
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ршалок) – довгу палицю з трьома зубцями або гілку, прикрашену стрічками, 
квітами, оздоблену дзвіночками. 

У четвер (у деяких областях – в суботу) після обіду до молодої та мо-
лодого запрошують сусідок-дівчат та молодиць завивати гільце (деревце, ви-
льце, різку). У святково прибраній хаті на столі лежить кольоровий папір, 
пір’я, квіти, ножиці. Бояри (дружби) приносять деревце (зрізану верхівку 
ялини, сосни або вишні). Дружки, співаючи, прикрашають два різні за розмі-
ром гільця. Більше стоїть у центрі стола протягом всього весілля, менше при-
кріпляють до воріт. 

У четвер і п’ятницю (або у суботу вранці) молоді йдуть запрошувати 
родину та сусідів на свято. За звичаєм запрошують в першу чергу рідних по 
батькові й матері, потім двоюрідних родичів, сусідів. У деяких місцевостях 
запрошували все село або тільки свій кут. Розплівши косу, у вінку, молода з 
дружками заходить до кожної хати, кланяється й каже: „Просили мама й тато 
і я вас просю, щоб прийшли на весілля”. Кладе на стіл калач або шишки. Го-
сподарі дякують, іноді обдаровують молоду. Дружки співають пісні. Моло-
дий сам або з боярами запрошує на весілля свою рідню та сусідів. 

Однією з центральних подій українського весілля є випікання коро-
ваю, яке нерідко відбувалося у той час, як молоді запрошують на весілля. 
Мати або тітка чи старша сестра молодої та молодого запрошують коровай-
ниць – жінок, щасливих у подружньому житті, найчастіше у кількості сім 
осіб. Коровайниці йдуть на коровай з своїм борошном, молоком, яйцями. На 
коровай використовують найкраще борошно. Співаючи, розчиняють коровай, 
замішують тісто. Поки тісто підходить, коровайниці молодої йдуть до коро-
вайниць молодого і там частуються. Повернувшись, старанно, з різними ви-
тівками, ліплять коровай. З житнього тіста роблять товстий корж – підошву, 
куди втикають на щастя дрібні гроші, житні колоски, два яєчка. Зверху вже 
роблять коровай з шишками, гусками, зірочками, серцями тощо. В цей час 
піч вимітає „кучерявий”, найчастіше брат молодої. Коровай саджають у піч. 
Під час випікання коровайниці миють стіл, руки і цю воду виносять на тік, 
щоб жито родило. Потім частуються, виймають готовий коровай, шишки, га-
лузки, калачі, що випікалися разом, прикрашають коровай гілочками, папе-
ровими стрічками, квітами, свічками, Мати обдаровує коровайниць калачами 
і ті розходяться по домівках. 

Повернувшись із запросин, молода з дружками влаштовує прощальний 
дівич-вечір, на якому прощається з подругами і дівоцтвом. В деяких місце-
востях тут же в’ють гільце. На дівич-вечері молода сідає на посад – місце на 
покуті, застелене кожухом – догори вовною (або перевернутій діжі, застеле-
ній кожухом). Дружки співають багато сумних пісень, особливо, якщо моло-
да сирота. Плаче молода та її батьки, виряджаючи свою дитину на нове жит-
тя, у нову сім’ю. 

Прихід на дівич-вечір молодого з боярами змінює сумний настрій на 
більш піднесений. Молода ховається, а молодий з дружбами повинен її знай-
ти. Молоді обмінюються подарунками: молода дарує нареченому вишиту ве-
сільну сорочку, а молодий – чоботи. Після цього обидва сідають на посаді. 
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Молодому і боярам дружки за викуп пришивають квітки та стрічки, молода 
пришиває до шапки молодого барвінковий вінок. 

 В неділю до молодої приходять дружки, ставлять стілець, застилаючи 
його кожухом. На стілець саджають молоду та кличуть її брата розплітати 
косу. Брат починає розплітати косу, а дружки закінчують, вбираючи молоду 
до шлюбу, одягають вельон та вінок. Коли молода встає зі стільця, дівчата 
намагаються сісти на її місце, бо існує прикмета: яка дівчина раніше сяде, та 
й раніше піде заміж. Приходить святково одягнений молодий. Молоді кланя-
ються батькам, які їх благословляють. Тримаючись за хустку, подану друж-
бою, молоді виходять на двір. Тут мати обсипає їх хмелем і весільний поїзд 
вирушає до шлюбу (вінчання). При цьому молодий і молода їдуть окремо. 

Після шлюбу кожен з молодих повертається до своєї хати або йдуть до 
молодої. По дорозі до шлюбу та на зворотному шляху весільному поїзду не-
одноразово „на щастя” переливали дорогу (виливали з відер воду), за що ща-
сливий молодий частував або винагороджував поливальників грошима. Біля 
хати молодих зустрічали батьки з хлібом-сіллю. Молода сідала на посаді, і 
починалась центральна весільна учта, під час якої лунало чимало застільних 
та жартівливих пісень та приспівок. В приспівках описувались весільні стра-
ви, приспівками звертались до куховарки, дружки висміювали бояр, світилок, 
ті також відповідали співаними жартами. Відбувалися цілі пісенні діалоги-
перепалки (передирки) між свахами та дружками. 

Після обіду староста або дружко виводив молодих та гостей на под-
вір’я, розпочиналися танці. Танцювали гопаки, козачки, плескачі, метелиці, 
вальси, дрібушки, сюжетні танці „Швець”, „Коваль”, „Василиха” та інші. 

Після танців весільний поїзд без молодої та старшої дружки їде до мо-
лодого, всі розходяться. У господі молодого також відбувався післяшлюбний 
обід, співали пісень. На подвір’ї мати у вивернутому та заквітчаному кожусі 
„об’їжджала” на вилах або граблях діжу, сиплячи при цьому овес, горіхи, на-
сіння, гроші, випроваджуючи таким чином сина по невістку. Надвечір з бояр, 
дружб, свах, світилок та музик утворювався поїзд, який вирушав по молоду, 
співаючи пісні. З собою брали гільце, подарунки родичам молодої, дві хліби-
ни, коровай. Ідуть таким чином: попереду молодий, з боків два дружби з ко-
роваєм та гільцем, далі світилки, дружби, свахи та старости, позаду музики. 

Коли поїзд наближався до хати молодої, парубки того кутка, звідки мо-
лода, влаштовували перейми: зачиняли ворота, підпираючи їх кіллям та за-
мотуючи дротом, озброювалися палицями, щоби „бити, воювати, молодої не 
давати”. В хаті, як почують, що іде молодий, молода сідає на самому кінці 
стола, нахиляє голову і її накривають хусткою. Поїзжане намагаються відчи-
нити ворота, а коли їм це не вдається, розпочинають переговори. Після три-
валих торгів молодий платить гроші або пригощає парубків, за що ті пропус-
кають поїзжан у двір. Назустріч їм виходить мати молодої, обмінюється з 
молодим хлібом, частує. Першу і другу чарку молодий виливає назад себе 
або коневі на гриву. 

Заходять у хату. Біля молодої сідає брат з палицею або сокирою, не пу-
скає до сестри. Поїзжани тричі обходять стіл, бояри починають торгуватися 
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з братом за молоду. Той довго не погоджується, бо править велику суму. 
Зрештою молоду викупляють, наречений сідає біля неї та намагається відір-
вати від стола. З третім разом це йому вдається і він цілує молоду. Тоді обох 
перев’язують разом довгим рушником. Поруч сідає старший боярин, всі час-
туються, молодий обдаровує родину молодої: мати одержує чоботи, батько 
капелюха, дружки хустки та стрічки. 

Після цього відбувається покривання молодої – одна з найдраматич-
ніших весільних подій. Дві свашки (дружки або мати) розбирають вінок, роз-
чісують волосся і заплітають його у дві коси (зачіска заміжньої жінки на від-
міну від одної коси дівчини), вкладають їх на голові. Потім беруть за кінці 
хустку і кілька разів піднімають та опускають її над головою молодої, 
пов’язують хустку (очіпок, рантух, намітку) по-жіночому, зав’язуючи ззаду. 
Молода двічі скидає хустку, на третій раз залишаючи її на голові. Від цього 
часу молода ставала молодицею. Вона дарувала вінок світилці, стрічки друж-
кам, прощаючись з дівуванням. 

Дружко брав ножа (шаблю), приступаючи до розподілу короваю. Вер-
хівку розрізав надвоє і підносив молодим, потім наділяв короваєм батька, ма-
тір, братів, сестер, усіх родичів та гостей. Молода підказувала, кому дарувати 
коровай, щоб нікого не обділити. Підошву короваю лишали музикам. 

Далі бояри йдуть забирати посаг, молодші брати і сестри молодої не 
дають без викупу подушки, постіль, скриню. Молодий дає викуп. Молода 
прощається з родом, сідає на віз. При цьому співають тужливих пісень. Мати 
проводжає молодих побажанням щастя. 

В дорозі також влаштовують перейми з вимогою викупу, співають піс-
ні. Біля хати молодих зустрічають батьки молодого з хлібом-сіллю, обсипа-
ють молодих зерном, грошима, заводять до хати, садять за стіл. Згодом моло-
дих ведуть у комору, де минає перша шлюбна ніч молодих. Якщо молода 
„чесна”, влаштовують загальні веселощі, якщо ні – співають докірливих со-
роміцьких пісень батькам молодої. Тим часом молода виходить з-за столу, 
починає прибирати в хаті як нова господиня. Їй заважають, смітять, випро-
бовуючи на розважливість. Всі розходяться.  

В понеділок родичі молодої надсилають їй сніданок, у вівторок прові-
дують її. В багатьох випадках весілля продовжується ще кілька днів до тиж-
ня. В цей час відбуваються перезви, циганщина, одклінщини, проходять гос-
тини у молодої та молодого, у старшої дружки влаштовують дружчини, у 
старшого дружби – бенкет. 

На цьому весілля й закінчувалось. 

Розвиток музично-драматургічної лінії весільного обряду має 
значну та, ймовірно, не випадкову подібність до основних етапів 
процесу розвитку музичного мислення українців, яке знайшло син-
хронне відображення у стильових нашаруваннях мелодики обрядо-
вого фольклору. Пояснімо це положення. 
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Виходячи з того факту, що наспів ТІС значно переважає у пі-
сенних циклах багатьох весільних традицій, а контрастно-
інтонаційний використовується приблизно вдвічі менше; ритмічно-
формульні, ліричні та видові версії інтонаційно-формульних наспі-
вів – ще менше, зауважимо, що це співвідношення характерне тіль-
ки для всього циклу в цілому та змінюється в залежності від обря-
дового контексту, створюючи тим самим відповідний музичний ро-
звиток обряду.  

Для початкового його етапу, в якому зосереджуються основні 
обрядові моменти, характерне використання найбільш поширених 
форм основних типових наспівів. При цьому наспів ТІС та контрас-
тно-інтонаційний виконуються приблизно однакову кількість разів, 
або другий навіть переважає як більш давній. Виконання пісень з 
іншими наспівами тут має випадковий характер. 

З другим етапом весілля, весільним застіллям пов’язане знач-
не збільшення кількості пісень, виконуваних з наспівом ТІС, в цей 
час з’являється значна кількість видових форм групи інтонаційних 
наспівів та ритмічно-формульні наспіви. Під час прощання молодої 
з дівоцтвом провідного значення набувають ліричні наспіви. І, на-
решті, під час закінчення весілля – перезви, виконують чимало пі-
сень з необрядовими, моторно-танцювальними наспівами. 

Таким чином, протягом весілля відбувається поступовий пе-
рехід від давніших обрядових до необрядових наспівів. Стверджу-
ється теза про музичну драматургію обряду як про скорочений ва-
ріант історичного розвитку весільної пісенності, безумовно, без аб-
солютних аналогій, лише у загальному плані. 

Необрядові пісні: застільні, пісні-діалоги, пісні-передирки та 
величальні, ліричні весільні пісні негативної емоційної сфери часто 
виявляються пов’язаними функціонально з подібними, але стадіа-
льно – з різними етапами весілля. Як показало картографування, 
вони мають значно більшу географічну рухливість, ніж обрядові. 

Як уже зазначалось, тексти пісень мають більшу здатність до 
міграції, ніж їхні наспіви. З одного боку, це означає, що у різних 
місцевостях один і той же поетичний текст можуть виконувати з рі-
зними традиційними наспівами. З іншого боку це означає, що на-
спів, мігруючи, може істотно змінюватись під впливом місцевих 
музичних діалектів. Саме тому К. Квітка писав у вже згадуваній 
статті не про конкретні пісні, а про типи наспівів. Проте далеко не 
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завжди поетичний текст пісні, що мігрує, пов’язується у межах но-
вої традиції з характерними тут типовими наспівами. 

Особливий тип взаємозв’язку слова та музики в обрядових пі-
снях, де один і той же наспів можуть виконувати з різними поетич-
ними текстами, а кожний текст – переважно з одним наспівом, обу-
мовлює той факт, що міграція поетичних текстів пісень впливає на 
міграцію наспівів. Тому картографування таких фольклорних явищ, 
як типи наспівів не може дати уявлення про їх поширення не тільки 
у період їхнього утворення та формування, але й у добу історично-
го оптимуму для даного типу. Так, картографування найбільш чис-
ленної групи інтонаційно-формульних наспівів (карти 1, 2, 3, с. 57, 
64-65) показало практично їх повсюдне побутування на території 
України, в той час, як побутування їх у ролі основних типових не-
зрівнянно вужче (карта 6, с. 114). 

Звідси логічно виникає висновок про необхідність картогра-
фування не просто наспівів та їх стильових груп, але перш за все 
основних типових наспівів (кількісний рівень замість феноменоло-
гічного). Проте і це – лише часткове вирішення проблеми. Картог-
рафування пісенних циклів у їх основних проявах – основних типо-
вих наспівів – дає уяву про кордони регіонів весільної пісенності, 
синхронний зріз багатовікової традиції. Діахронізація передбачає 
розріз та розчленування самої традиції. У цьому сенсі рівень фено-
менологічного картографування за стильовими нашаруваннями ве-
сільної пісенності дозволяє не тільки про області поширення наспі-
вів, але й про історичну послідовність їхнього виникнення, як було 
показано у другому розділі. 

К. Квітка писав: „Якщо встановлювана фольклористичними 
дослідженнями межа поширення такого-то пісенного типу наспівів 
приблизно збігається з існуючими до певного часу кордонами, що 
перепиняють зв’язки, ми здогадуємося, що формування та повне 
життя цього типу відбувалося до цього часу.”351

                                                 
351 Квитка К. Об историческом значении календарных песен. – С. 90.  

 Таким чином, при 
історико-регіональних дослідженнях виявляється необхідним вра-
ховувати вже три моменти: здатність пісень до міграції, ареали по-
бутування різних пісенних циклів та межі поширення окремих груп 
наспівів, що відображають той чи інший ступінь розвитку музично-
го мислення народу. У зв’язку з цим виникає необхідність не тільки 
стильового, але й функціонального розмежування обрядового ма-
сиву пісень.  
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Висновок про необхідність картографування саме обрядових 
явищ (обрядових мікроциклів пісень) з’явився внаслідок досвіду 
картографування всієї весільної пісенності, окремих наспівів та їх 
модифікацій, а також поширення поетичних текстів українських 
весільних пісень. І тільки картографування обрядових пісень, 
пов’язаних з конкретними етапами весілля, їх мікроциклів (карта 8) 
дало оптимальні результати. Межі ареалів побутування тих чи ін-
ших мікроциклів весільних обрядових пісень створюють передумо-
ви для гіпотез та очевидних висновків, що прямо стосуються умов 
виникнення як самих пісень, так і супроводжуваних ними обрядів.  

Для картографування були відібрані п’ять основних пісенних 
мікроциклів українського весілля: 1) прикрашання (завивання) ве-
сільного деревця (гільця); 2) розплітання коси; 3) плетіння (зави-
вання) вінків; 4) пісні, виконувані на сватанні та заручинах; 5) ко-
ровайні пісні. На карті досить ясно окреслюються ареали інтенсив-
ного побутування всіх п’ятьох мікроциклів. 

Значна різниця у територіальному поширенні мікроциклів ве-
сільних пісень, зіставлення одних та ізоляція інших, може бути 
обумовлена тільки різницею історичних коренів, несинхронністю їх 
формування. Звідси природно виникає й припущення про те, що 
супроводжувані ними обряди також формувалися неодночасно, а у 
певній історичні послідовності. 

Виходячи з поділу мікроциклів на обрядово-прикладні та ку-
льтово-магічні, оцінки розміру ареалів побутування мікроциклів 
(карта 8) можливий такий висновок. Обидва мікроцикли, що мають 
найменшу територію поширення, пов’язані з язичницьким культом 
дикої рослинності: обряд завивання весільного деревця та плетіння 
вінків виникли у часи племінного ладу, тобто у часи до Київської 
Русі. На карті відбитий тільки музично-поетичний компонент обря-
дів, тому, можливо, що вони мають ширше побутування, ніж су-
провідні пісні, тоді, як обрядові пісні, і тим більше їх мікроцикли, 
не могли побутувати у місцевостях повної відсутності відповідного 
їм обряду. 

Показовим є той факт, що у Закарпатті, яке входило до ХІ ст. 
до складу давньоруських земель, не збереглося жодного обрядового 
мікроциклу, крім супровідного завивання вінків. Це дозволяє при-
пустити, що відірвана на тривалий час угорським пануванням зака-
рпатська весільна пісенність була відмежована від пісенних інова-
цій на решті території України.  Про  давність звичаю завивання ве-  
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сільних вінків, що, можливо, перейшов у весільну обрядовість з ка-
лендарної, свідчать архаїчні наспіви західноукраїнських ладканок, 
наспіви з колядковою ритмікою у Подніпров’ї, що супроводжують 
цей обряд. Пісенний  мікроцикл на завивання  вінків  добре зберігся 
і у прикарпатському пісенному регіоні, а окремі записи здійснені 
також у центральних областях українського Правобережжя. Це дає 
можливість припустити, що даний мікроцикл сформувався до ХІ ст. 
у період міцних контактів населення всього карпатського та прика-
рпатського регіонів. Цей факт підтверджують також археологічні, 
історико-культурні карти, що відбивають стан української культури 
першого тисячоліття нової ери. 
 На відміну від Закарпаття, прикарпатська зона ще тривалий 
час зберігала політичні та культурні зв’язки з давньоруськими зем-
лями. Тут побутують і коровайні пісні, хоча в цілому коровайний 
обряд не розвинений. 
 Компактність поширення мікроциклу пісень на завивання ве-
сільного деревця – гільця (карта 8), а також його відсутність у весі-
льному фольклорі білорусів та росіян свідчить про те, що він сфор-
мувався всередині вузької етнічної групи до Київської Русі. На кар-
ті ранньослов’янських поселень у цьому районі середньої течії пра-
вого берега Дніпра позначена компактна група, що відрізняється 
від таких же у басейнах Десни, Південного Бугу та Прип’яті. На ка-
рті племен тут відзначено поселення полян. Не можна спростувати 
очевидний факт створення пісенного мікроциклу на завивання гі-
льця компактною етнічною групою, яка жила на цій території. 
Окремі записи пісень даного мікроциклу , зафіксовані на карті у 
віддалених від цього району місцевостях, ймовірно, були міграцій-
ного походження. 
 Цікаво, що більшість пісень досліджуваного мікроциклу вико-
нуються з одним з найдавніших наспівів – формульним контрастно-
інтонаційним. Цей факт підтверджує і давність самого мікроциклу. 
Крім того, класифікація пісенних текстів всередині мікроциклу по-
казує, що наспів ТІС тут  використовують в основному з текстами 
пісень пізнішого походження. Це пісні про привізне деревце з міста 
(„У Києві вильце вилося”), з християнськими мотивами благосло-
вення („Благослови, Боже, і отець, і мати”), які виконують тільки з 
наспівом ТІС, тоді, як опис процесу виготовлення та прикрашання 
гільця пов’язаний переважно з контрастно-інтонаційним наспівом. 
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 Поширеність та багатство коровайного мікроциклу весільних 
пісень дозволяє припустити, що його створювали у період існуван-
ня згуртованих етно-політичних єдностей, під час їхнього культур-
ного розквіту та найбільш інтенсивного формування весільної об-
рядовості та пісенності, мелодики тирадних інтонаційно-формуль-
них наспівів. Коровай був обов’язковий при першому одруженні352

 Більшість коровайних пісень виконується з наспівом ТІС, 
найпоширенішим у весільному обрядовому пісенному циклі. Це та-
кож дає змогу пов’язувати період формування коровайного мікро-
циклу весільних пісень з періодом інтенсивного розвитку народно-
пісенної творчості українців. Ймовірно, що випікання весільного 
короваю – символу та пригощання, що перетворилося у розгорну-
тий обряд, послужило приводом створення численних весільних за-
стільних пісень, що виконують також переважно з наспівом ТІС. 

. 
Південна межа поширення коровайних пісень приблизно збігається 
з кордоном Київської Русі у Х ст., вона межує з територією побуту-
вання мікроциклу на завивання вінків, у центральній частині – з Пі-
вденним Бугом, а на сході – з колишнім „Диким полем”. Південний 
Буг не вдалося „перетнути” ні коровайним пісням, ні мікроциклу на 
завивання гільця. Ця природна перепона відмежовувала, очевидно, 
різні внутрішньо-етнічні спільноти саме в період створення мікро-
циклів. Відповідь на питання, що це були за спільноти, історія поки 
що не дає, але його вже порушили історико-регіональ-ні дослі-
дження фольклору. 

 Цікаво відзначити, що більшість коровайних пісень, 
пов’язаних з польовими роботами (культом хліборобства), що ма-
ють паралелі з мікроциклом на завивання гільця („Як ми коровай 
місили” – „Як ми гільце вили”), виконують з давнішим контрастно-
інтонаційним наспівом. Пісні ж, пов’язані тільки з коровайним об-
рядом, а також пісні з привнесеними християнськими мотивами 
(„Світи, Боже, з раю”) виконуються з наспівом ТІС. 
 Мікроцикл на розплітання коси молодої поширений у всіх схі-
днослов’янських традиціях. В Україні він відсутній тільки у кар-
патському пісенному регіоні, можливо, через відносно пізнє похо-
дження мікроциклу. Про це ж свідчить і музичний стиль наспівів, 
що не характерний для інших мікроциклів. Перш за все це характе-
рний для південного Поділля мінорний нахил ладу інтонаційно-
формульних наспівів, використання колядкової ритмоформули. 
                                                 
352 Здоровега Н. І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – Київ, 1974. – С. 78. 
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 Мікроцикл весільних пісень, пов’язаний з сватанням та зару-
чинами, як свідчить карта 8 (с. 157), поширений переважно на По-
ліссі волинському та лівобережному.  
 Етнографи, спостерігаючи за регіональними відмінами прове-
дення весільного обряду на території України, також відзначали, 
що „розвиток різноманітних форм, варіантів весілля обумовлений 
неоднаковими історичними, соціально-економічними, географіч-
ними умовами різних районів України, міжетнічними контактами, 
взаємозбагаченням культур сусідніх народів, чинниками конфесіо-
нального характеру (православ’я, католицизм, унія). В реальній 
практиці в різних етнографічних зонах сформувалися регіональні 
типи весілля з рядом локальних підтипів.”353

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
353 Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – Київ, 1988. – С. 87. 
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                                       ВИСНОВКИ 
 
Обрядова пісенність є важливою складовою частиною музич-

ного фольклору України, що відрізняється особливою традиційніс-
тю, стійкістю форм, зберігає давні зразки народної музично-
поетичної творчості до нашого часу. Масштабний цілісний масив 
українських весільних пісень досі залишався малодослідженим, то-
ді, як вивчення особливостей їх мелодики, що зберегла в собі про-
тягом тривалого часу еволюції рудименти попередніх жанрів, всо-
тала впливи паралельно побутуючих, тривалий час перебувала у 
безпосередніх зв’язках зі всією народнопісенною культурою украї-
нців, має важливе значення не тільки для дослідження обрядового 
фольклору, але й для музичної фольклористики в цілому. Основ-
ною метою даного дослідження було визначення генетичних пере-
думов стильової єдності та регіональної специфіки мелодики весі-
льних пісень. 

У процесі дослідження мелодики українських весільних пісень 
була розроблена необхідна теоретична база шляхом огляду та сис-
тематизації різних концепцій у фольклористиці з проблем типології 
ранньо-традиційного фольклору, виявлення у ньому основних за-
кономірностей музичного мислення. На підставі основних теорети-
чних положень здійснена систематизація наявного пісенного мате-
ріалу відповідно до стильових особливостей та ролі наспівів у весі-
льному циклі. Визначено безпосередні генетичні зв’язки стильових 
нашарувань обрядової мелодики, що викристалізувалися у процесі 
еволюції музичного мислення, цим самим обґрунтовано стильову 
єдність весільної мелодики. 

З’ясовано основи циклічності весільного фольклору, функціо-
нальної полішаровості циклу весільних пісень. Охарактеризовано 
стильові особливості циклів весільних пісень різних традицій та 
встановлено на цій основі кордони регіонів ранньотрадиційної пі-
сенності в Україні. Проведено гіпотетичний аналіз умов та переду-
мов існування визначених регіональних традицій весільної пісен-
ності, поширення наспівів та пісенних мікроциклів, пов’язаних з 
окремими обрядовими діями. Здійснене картографування основних 
весільних наспівів, обрядових мікроциклів пісень та пісенних регі-
онів. 

Усі розділи дослідження пов’язані з конкретним пісенним ма-
теріалом та підпорядковані меті розкриття регіональної самобутно-
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сті весільного фольклору в аспекті історичної типології, циклічнос-
ті весільної пісенності, музичної драматургії обряду. Українська ве-
сільна пісенність представлена як єдина, історично сформована по-
лішарова стильова музично-поетична система, що має східнос-
лов’янські джерела, загальнонаціональний характер та регіональну 
специфіку.  

Мелодика українських весільних пісень є своєрідним синх-
ронним відбитком історичного (діахронного) розвитку форм музи-
чного мислення в українській народнопісенній творчості. Вона гли-
боко пов’язана з синкретичним мистецтвом обряду. Звідси випли-
ває стильова полішаровість музики весільних пісень та основна їх 
якість – циклічність.  

В даному дослідженні застосований метод картографування, 
широко вживаний у етнографії та мовознавстві, а останніми роками 
також і в етномузикології. Укладання фольклорних діалектних карт 
через синхронний характер відображених на них елементарних 
явищ має значення переважно для географічних спостережень. 
Справжню історичну перспективу дає картографування жанрово-
стильової структури фольклору, що узагальнює еволюцію музично-
го мислення народу. Тут основна робота фольклориста полягає у 
приведенні досліджуваного матеріалу в єдину типологічну систему, 
що виходить з внутрішньої природи окремого пісенного масиву. 

Значну увагу приділено типології та методиці типологічних 
досліджень. З цього погляду формульність визначена як основна 
ознака ранньо-традиційного фольклору, що проявляється в межах 
одного наспіву як коротка, чітко відмежована цезурою, повторюва-
на інтонаційно-ритмічна цілісність, а у межах пісенного циклу – як 
наспів, з яким виконують значну кількість поетичних текстів. Це 
явище типової музично-смислової структури, що закономірно по-
вторюється у різному поетичному та обрядовому контексті.  

Типова структура – поняття ширше, ніж формула, вона може 
складатися з повторення однієї або кількох формул, повторюваних 
точно або зі змінами. Типова структура, як і формула, може відпо-
відати різним засобам музичної виразності: інтонації, ладу, ритму 
або їх сукупності. 

Типовий наспів побутує у контексті різних пісенних традицій, 
перебуває у закономірному структурному та семантичному зв’язку, 
як правило, із значною кількістю поетичних текстів та певними об-
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рядовими діями, відображає стереотипні особливості народного 
музичного мислення. 

Процес активного формування та побутування музичного фо-
льклору невіддільний від специфічної розумової діяльності та му-
зичної практики народу. Дослідження музичних явищ – це перш за 
все відкриття та вивчення втілених у ньому закономірностей музи-
чного мислення як з метою науково-теоретичного та історико-
культурного пізнання, так і з метою наступного практичного засто-
сування у галузі розвитку народного та професійного мистецтва. 
Найбільш плідним є вивчення закономірностей музичного мислен-
ня та мовлення на фольклорному матеріалі, що представляє свого 
роду природну музичну мову, живе музичне мовлення, вільне від 
регламентації технікою композиції. Музична творчість народу ві-
дображає наявні загальні та специфічні закономірності музичного 
мислення. Загальні закономірності (акустика, психологія сприйнят-
тя тощо) іманентно притаманні всім музичним традиціям, незалеж-
но від їхньої історичної та географічної локалізації. 

Вивчення мелодики весільної пісенності у масштабах всієї те-
риторії України має велику цінність з боку типологічного вивчення 
музичного фольклору та виявлення специфічних закономірностей 
музичного мислення. 

Основу типології народнопісенної мелодики складає система 
засобів музичної виразності, названа у роботі компонентною стру-
ктурою музичного тексту. Її визначає провідний компонент – осно-
вний, найбільш стійкий засіб музичної виразності, що дає можли-
вість виявити типологічно значиму інваріанту структуру, напри-
клад, інтонаційний стереотип, ритмічну формулу, систему ладових 
констант. Провідний компонент має найбільш яскраво виражену 
формотворчу функцію у наспіві. 

Одним з найдавніших засобів інтонування у мелодиці обрядо-
вих пісень полягає у відносно вільному комбінуванні звуків, що 
утворюють у теоретичній абстракції так званий „застиглий лад”. 
Цей принцип інтонування найчастіше проявляється у мелодіях з ву-
зьким звуковим діапазоном, невеликою кількість звуків та у відно-
сно рівному ритмічному русі. В українській весільній пісенності він 
відображає одну з найдавніших форм музичного мислення та хара-
ктерний для найбільш давніх наспівів Полісся та південно-західних 
областей України, так званих ладкань. 
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Найяскравіше втілення у більшій частині українських весіль-
них пісень знайшов принцип музичного мислення з провідним зна-
ченням інтонаційності мовного типу, яка переважає у всьому ран-
ньотрадиційному фольклорі. Одинична природна інтонація мовного 
типу (низхідна або висхідно-низхідна) формалізувалась у весільно-
му мелосі у вигляді повторюваної поспівки-формули, яка складає 
основу давніх весільних інтонаційно-формульних наспівів. Їх об-
меження квадратною чотирирядковою формою пісенної строфи-
тиради з додаванням зачинних структур та утворенням стійких ка-
дансових формул призвело до утворення одного з найпоширеніших 
наспівів українського весілля – наспіву типової інтонаційної струк-
тури ТІС з зачином, подвійним формульним зачином або без нього, 
з яким співається приблизно половина поетичних текстів пісень 
протягом одного весілля. 

Розширення поетичного шестискладовика, що лежить в основі 
текстів, виконуваних з наспівом ТІС, призводить до інтонаційної 
сегментації пісенного рядка наспіву, який вже складається із стійкої 
комбінації з двох контрастних інтонацій-формул, утворюючи конт-
растно-інтонаційний наспів – другий найпоширеніший наспів бі-
льшості українських пісенних традицій, з яким співається приблиз-
но чверть поетичних текстів пісень протягом одного весілля. Обид-
ва наспіви у значній частині локальних традицій весільного співу 
стають основними типовими, з якими співається більшість пісенних 
текстів протягом одного весілля. 

У західноукраїнських традиціях весільного співу більшої ваги 
набувають наспіви, в основі яких лежить провідна роль ритмічної 
формульності, зокрема десцендентного типу. Це переважно триря-
дкові пісенні структури. У західних областях ці наспіви часто ста-
ють основними типовими або значно частіше входять до групи дру-
горядних типових наспівів. Найпоширеніші серед них РФ 4+3 (чо-
тири коротші та три довші тривалості), РФ 6+3, 8+2, наспіви з ко-
лядковою ритмікою 5+7 тощо.  

Мінорний нахил приводить до „ліризації” цих наспівів та їх 
переходу з розряду обрядових піднесеної позитивної емоційної 
сфери до „сумних” наспівів негативної емоційної сфери пізнішого 
походження. Найповніше останню представляють ліричні весільні 
наспіви, основною типологічною ознакою яких є стійка система ла-
дових закінчень рядків переважно дворядкової пісенної строфи. 
Серед них найпоширеніші наспіви типової ладової структури (ТЛС) 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 165 

з закінченням рядків пісенної строфи на V-І щаблях з віршовим ро-
зміром (4+4+5)2 (ТЛС V-І) та з закінченням рядків на ІІ-І щаблях та 
віршовим розміром (5+5+7)2 (ТЛС ІІ-І). Ці наспіви дуже рідко ви-
ступають у ролі основних типових (переважно у лівобережній 
Україні), найчастіше вони бувають другорядними типовими, з яки-
ми виконують від 5 до 10% усіх пісень весілля переважно у східних 
та центральних областях України. У західних ці наспіви зустріча-
ються вкрай рідко. У подніпровській традиції протяжного співу 
строфічні ліричні весільні наспіви, подібно до необрядових часто 
мають форму однорядкової пісенної строфи з міжстрофним зачи-
ном (конкатенацією). 

Наявність в українській весільній пісенності системи основ-
них та другорядних типових наспівів, а також низки нетипових, не-
обрядових і танцювальних сприяє циклізації весільної пісенності, 
необхідності розглядати її як цикл. В той же час було виявлено, що 
окремі весільні обряди (плетіння вінків, завивання гільця, випікан-
ня короваю тощо) також супроводжуються низкою пісень із своїм 
набором наспівів, утворюючи цикли у циклі, або пісенні мікроцик-
ли. У процесі дослідження виявлено принципову спорідненість 
структури весільного пісенного циклу українського весілля з пісен-
ними циклами російського та білоруського весільного обряду, що 
вказує на східнослов’янське коріння весільного обряду та весільних 
наспівів. 

Картографування найпоширеніших весільних наспівів та мік-
роциклів обрядових пісень дало можливість виокремити основні 
регіони весільної пісенності в Україні: центральний або подніпров-
ський, причорноморський, західно-подільський, буковинський, ка-
рпатський, прикарпатський, волинсько-поліський, східно-поліський 
та степовий.            

Здійснене у роботі дослідження весільної пісенності відбува-
лось у двох взаємообумовлених напрямках: шляхом виявлення ге-
незису мелодики весільних пісень та шляхом музично-аналітич-
ного та картографічного вивчення територіальної специфіки циклів 
весільної пісенності. Результатом останнього було виокремлення 
регіонів весільної пісенності на території України.  

Основу української весільної пісенності складає фольклор 
центрального пісенного регіону, де весільний цикл відкристалізу-
вався у своєму оптимальному варіанті: два основних типових на-
співи з кількісним співвідношенням 2:1, ряд другорядних типових, 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 166 

а також нетипові та необрядові наспіви. Всі інші регіональні тради-
ції у зонах „чистої традиції” переважно зберігають такий же кількі-
сно-структурний склад циклу весільних пісень, хоча і з відмінним 
набором наспівів. Якщо у центральному регіоні провідна роль на-
лежить групі тирадних інтонаційно-формульних наспівів, то, чим 
далі на захід, тим збільшується роль трирядкових ритмічно-
формульних наспівів, а далі на схід – роль строфічних ліричних на-
співів типової ладової структури.  

У зонах перехідної або мішаної традиції, на периферії основ-
них пісенних регіонів спостерігаємо змішування музично-
діалектних рис, типових наспівів суміжних пісенних регіонів. Тут 
може бути практично будь-який кількісний склад основних та дру-
горядних типових і нетипових наспівів.      

 Взаємний вплив обох напрямів дослідження полягає в невід-
ривності типології наспівів від їх географічної локалізації, викорис-
танні виробленого аналітичного апарату в описі регіонів весільної 
пісенності. Проте, взаємодія та взаємовплив цих двох напрямів не 
усуває їх диференціації, і тільки їх синтез дає якісно новий метод 
дослідження фольклору, відкриває нові шляхи та перспективи у ет-
номузикології.  

Цей історико-регіональний метод, вперше на рівні гіпотези 
висунутий К. Квіткою354

На матеріалі українських обрядових весільних пісень вдалося 
практично довести перспективність теоретичних положень теорії К. 
Квітки відносно можливості історико-регіональних досліджень об-
рядового фольклору. Практичне застосування цієї гіпотези привело 
до її деталізації та конкретизації. В той же час можна говорити про 
те, що здобуті результати також певною мірою мають гіпотетичний 
характер.  

, дає можливість історичної періодизації 
весільного фольклору. Спроба практичного використання методу 
історико-регіональних досліджень на матеріалі українського весі-
льного фольклору, зокрема його мелодики, є основним наслідком 
даної роботи, що узагальнює та розвиває на новому рівні результа-
ти дослідження. 

Необхідність подальшого розвитку цього методу диктують ре-
зультати, які підтверджують, що найбільш раціональним є регіона-
льне дослідження саме обрядового фольклору. В процесі розвитку 
цього методу здобуто такі результати: 
                                                 
354 Квитка К. Об историческом значении календарных песен. 
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1. Комплексне регіональне вивчення фольклору дає мож-
ливість проводити відносну періодизацію народної 
творчості. 

2. Формування обрядів та обрядових мікроциклів весіль-
них пісень охоплює кілька стадій, що обумовлюють 
стильові нашарування фольклору, його полістадіаль-
ність. Ці стадії безпосередньо пов’язані з історичним 
процесом розвитку суспільства. Гіпотетично встанов-
лено таку послідовність формування весільних обрядів 
та супровідних їх мікроциклів пісень: а) обряди та піс-
ні, пов’язані з культом природи; б) обряди, пов’язані з 
плодючістю землі; в) сімейно-правові обряди та пісні; 
г) Привнесені у обряд елементи драми, психологізму, 
вихід музично-поетичного компоненту обряду за його 
межі. 

3. Виявлено залежність міграційності творів усної народ-
ної творчості від ступеня їх зв’язку з синкретичним 
мистецтвом обряду.  
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Резюме 
 
Ефремова Людмила. Напевы украинской свадьбы. 
 
Обрядовая песенность является важнейшей составной частью 

музыкального фольклора, отличается традиционностью, устойчи-
востью форм, сохраняет до настоящего времени древние образцы 
народного музыкально-поэтического творчества. Мелодика укра-
инских свадебных песен на протяжении длительного периода сво-
его существований сохранила рудименты предшествующих жан-
ров, впитала влияние параллельно развивающихся. На протяжении 
долгого времени формирования, эволюции и функционирования 
она находилась в непосредственных связях со всей народно-
песенной культурой, вследствие чего её изучение имеет важное 
значение для музыкальной фольклористики. 

Задачей данного исследования было определение генетиче-
ских предпосылок стилевого единства, а также выявление регио-
нальной специфики украинской свадебной песенности. Для её ре-
шения была разработана необходимая теоретическая база: обзор и 
систематизация различных концепций в фольклористике по про-
блемам типологии раннетрадиционного фольклора, выявления в 
последнем закономерностей музыкального мышления.  

На основе выведенных теоретических положений была прове-
дена систематизация имеющегося материала в соответствии с ро-
лью напевов в свадебном цикле песен и их стилевой характеристи-
кой. Были определены непосредственные генетические связи сти-
левых напластований обрядовой мелодики, образовавшиеся в про-
цессе эволюции музыкального мышления с обоснованием на этой 
основе стилевого единства свадебной песенности. 

Были выяснены основы цикличности обрядового фольклора и 
функциональной полипластовости свадебных песен. Охарактеризо-
ваны стилевые особенности циклов свадебных песен различных 
традиций и установлены на этой основе границы регионов ранне-
традиционной песенности в Украине. Гипотетический анализ усло-
вий и предпосылок существования региональных традиций свадеб-
ной песенности, различий в территориальном распространении от-
дельных напевов и песен, непосредственно связанных с обрядовы-
ми действиями, позволил осуществить картографирование свадеб-
ных напевов, обрядовых микроциклов песен и песенных регионов. 
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В качестве материала для исследования были использованы 
печатные, рукописные записи свадебных песен, собственные нота-
ции звукозаписей, а также записи автора из восьми областей Ук-
раины. Украинские свадебные песни представлены как единая, ис-
торически развивающаяся полипластовая целостная музыкально-
поэтическая стилевая система, имеющая восточнославянские кор-
ни, общенациональный характер, региональную специфику в мас-
штабах Украины. Они являются результатом исторически длитель-
ного периода формирования фольклорного сознания народа, эво-
люции музыкального мышления. 

В работе обосновывается ряд новый положений методики ме-
лодического анализа, типологии напевов, пути систематизации ма-
териала, применимые для исследования других жанров традицион-
ного фольклора. Осуществляется попытка практического примене-
ния метода историко-региональных исследований, намеченных в 
работах К. Квитки. Он состоит в сопоставлении областей распрост-
ранения типов напевов обрядовых песен с областями, приблизите-
льные границы которых можно было бы определить при изучении 
политических, экономических и культурных связей на территории 
поселения восточных славян в разные исторические периоды. Ис-
ходя из этого картографирование позволяет производить хроноло-
гию фольклора из факта существования или отсутствия тех или 
иных фольклорных явлений в определённой сложившейся истори-
ческой обстановке, в связи с наличием или отсутствием определён-
ных политических и культурных границ.  

Мелодика свадебных песен является своего рода синхронным 
отражением исторического (диахронного) развития форм музы-
кального мышления в украинском народном песнетворчестве, об-
наруживает глубокую взаимосвязь с синкретическим искусством 
обряда. Этот факт объясняет, с одной стороны, стилевую полипла-
стовость музыки музыки свадебного фольклора, а с другой – ос-
новное качество обрядовых песен – цикличность. 

Непосредственная генетическая взаимосвязь и преемствен-
ность стилевых напластований в мелодике свадебных песен, а так-
же общие восточнославянские корни цикла свадебных песен обу-
словили его музыкально-стилевое, функционально-прикладное и 
художественное единство. Различие естественно-географических и 
социально-политических факторов, оказавших влияние на форми-
рование и расцвет отдельных культурных традиций, создали необ-
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ходимые предпосылки для возникновения специфических черт сва-
дебной песенности не только украинского народа в целом, но и бо-
лее узких внутринациональных этнических общностей, не только 
всей территории Украины, но и отдельных её регионов. 

В связи с наиболее значимой особенностью цикла свадебных 
песен – исполнением многих поэтических текстов на один напев, 
основной задачей исследования их мелоса было определение чис-
ленных и качественных характеристик напевов украинской свадь-
бы, определения типовых напевов. В основании последних, как по-
казал анализ песенного материала, лежит формульность как отно-
сительно краткая, чётко отграничиваемая цезурой, многократно по-
вторяемая в пределах одного напева или шире – его вариантов це-
лостность на разных уровнях средств музыкальной выразительно-
сти: звуковысотности, ритмической организации, лада. Формуль-
ность выступает как простая или изменяющаяся периодичность. 

В случае определения формульности на уровне целого напева 
речь идёт о типовой музыкально-смысловой структуре, которая 
может быть определена как формульность более широкого масшта-
ба, закономерно повторяющаяся в различном музыкальном (стиле-
вом) и немузыкальном (поэтическом, обрядовом) контексте. Типо-
вая структура (напев) также, как и формула, может соответствовать 
разным средствам музыкальной выразительности, имеющим фор-
мообразующее значение и доминирующим в данной группе напе-
вов: интонации, ладу, ритму. 

Типовой напев бытует в контексте различных стилевых тради-
ций, находится в закономерной структурной и семантической свя-
зи, как правило, со значительным количеством поэтических текстов 
и определёнными обрядовыми действиями, отражая стереотипные 
свойства музыкального мышления. 

Система средств выразительности (звуковысотность, ритм, 
лад) определяется как компонентная структура музыкального тек-
ста. Её тип определяет ведущий компонент – основное, наиболее    
стабильное средство выразительности, образующее типологически 
значимую инвариантную структуру, например, интонационный 
стереотип, ритмическую формулу, систему ладовых констант. Ве-
дущий компонент обладает наиболее ярко выраженной формообра-
зующей функцией в напеве. 

Один из древнейших принципов интонирования в мелодике 
обрядовых песен заключается в относительно свободном комбини-
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ровании звуков, составляющих в теоретической абстракции звуко-
ряд напева, так называемый «застывший лад». Этот принцип инто-
нирования проявляется чаще всего  в мелодиях с узким диапазоном, 
небольшим количеством звуков в относительно ровном ритмиче-
ском движении. В украинских свадебных песнях этот принцип ин-
тонирования характерен для наиболее древних напевов северных и 
западных областей Украины. Свадебные напевы с ведущим значе-
нием ладово-линеарного компонента типичны для западно-
украинских ладкань. Ведущее значение ладово-гармонического и 
полифонического принципа интонирования характерно для много-
голосных традиций хорового исполнения Левобережной Украины. 

Наиболее яркое выражение в большей части украинских сва-
дебных песен нашёл принцип музыкального мышления с ведущим 
значением интонационности речевого типа, преобладающей во 
всём раннетрадиционном фольклоре. Интонация речевого типа оп-
ределяется как единое движение, мелодический импульс, реали-
зующийся в процессе скоординированного изменения звукового 
потока. Интонация рассматривается как элемент музыкальной речи, 
обладающий качествами целостности, осмысленности и завершён-
ности. Интонационный принцип мышления в наиболее простой 
форме представлен в попевочно-формульных напевах, состоящих из 
неизменного либо варьированного повторения одной интонации. 

Попевочно-формульные напевы являются музыкальными про-
тотипами вариантов наиболее распространённых свадебных напе-
вов с ведущим значением интонационности речевого типа, группы 
«интонационных» напевов. В их основе лежит та же повторяющая-
ся формульная интонация, но различные виды замкнутого формо-
образования соответствуют более позднему уровню синтаксиче-
ской организации музыкальной речи. Интонационная формуль-
ность сменяется более широким понятием напева как интонацион-
ной структуры, которая, сохраняя жёсткую стабильность, соединя-
ясь с различными поэтическими текстами, приобретает значение 
типовой. 

Кристаллизация замкнутой формы в интонационно-формуль-
ных напевах проходила путём образования самостоятельных за-
чинных и кадансовых структур, которые становятся важнейшими 
признаками напевов типовой интонационной структуры (ТИС), 
имеющей форму AbbC, где А – импровизационного характера от-
носительно протяжённый зачин, оканчивающийся чаще всего на 
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второй ступени мажорного пентахорда, b – краткая, повторяющаяся 
интонация формула и С – двухтактовая кадансовая структура с 
ритмической остановкой в конце первого такта на квинте. Кварто-
вое кадансирование, также, как и очень редкое тецовое, можно счи-
тать рудиментом узкообъёмных напевов ранних форм музыкально-
го мышления, характерных для северных регионов Украины. Менее 
распространённый вариант формы напева bbC без зачина представ-
ляет собой интонационную структуру суммирования, предположи-
тельно более позднего времени происхождения. 

От попевочно-формульных в напевах ТИС сохранилось свой-
ство растяжимости формы за счёт повторения интонации-формулы 
b необходимое количество раз в зависимости от числа строк в по-
этической тираде (форма Abb…C) с преобладанием шестислоговым 
размером поэтической строки, которая также может сжиматься и 
растягиваться до 10-11 слогов.  

На территории Украины напев ТИС распространён почти по-
всеместно. При этом наибольшую площадь на карте занимают обо-
значения варианта с зачином. Это позволяет предположить, что 
время его формирования относится к периоду интенсивного разви-
тия народно-песенного искусства при наличии тесный культурных 
контактов между различными регионами украинских земель. 

Вторым по распространённости в украинской свадьбе напе-
вом, который также относится к сфере праздничных интонаций, яв-
ляется напев, основу которого составляет комплекс из двух контра-
стных интонаций – контрастно-интонационный напев преимуще-
ственно квадратной формы abababC. Где ab – комплекс контраст-
ных интонаций, а С – кадансовое завершение с объединением по-
следней пары интонаций в единую нисходящую линию. Эта тирад-
ная форма также принципиально растяжима за счёт ненормирован-
ного повторения комплекса контрастных интонаций. Меньше рас-
пространена строфическая форма контрастно-интонационного на-
пева abC. Этот напев – один из самых ярких и распространённых 
также в русских и белорусских свадебных традициях. 

В ходе эволюции украинской свадебной песенности, под 
влиянием западно-славянской народной музыкальной культуры в 
свадебных напевах происходит усиление значения ритмической 
формульности. Преимущественно трёхстрочные строфические на-
певы с ведущим значением ритмической формульности составляют 
второй по распространённости стилевой пласт свадебной песенно-
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сти Правобережной Украины. Это прежде всего ритмическая фор-
мульность десцендентного типа, в которых РФ (ритмическая фор-
мула) представляет собой последовательность двух групп одинако-
вых ритмических длительностей: коротких и более долгих в разных 
количественных соотношениях (РФ 4+3, РФ 6+3, РФ 8+2 и др.). 

Довольно многочисленную группу составляют напевы с ко-
лядковым ритмом 4+1 и характерным строением стиха 5+5+3, в со-
ответствии с которым ритмика мелодической строки не ограничи-
вается повторением ритмоформульного ядра, а вместе с заключи-
тельной ритмической фигурой образует типовую ритмическую 
структуру (ТРС). Распространены также свадебные напевы с рит-
микой стиха 5+7, а также напевы с ТРС щедровки 2+2. В карпат-
ском песенном регионе в свадебной песенности широко представ-
лена ритмическая форма коломыйки. 

Основная территория распространения ритмоформульных на-
певов – западная часть Украины. Только их минорные варианты, 
как предшественники лирических песен негативной эмоциональной 
сферы, распространены на северо-востоке и юге, а напевы с ТРС 
щедровки встречаются повсеместно, за исключением крайнего юго-
запада. 

Лирические свадебные песни представляют собой самостоя-
тельный слой со своими стилевыми признаками. Музыкальное 
мышление на стадии расцвета лирической песенности образует са-
мостоятельные законы мелодического развития, нивелирующие ре-
чевую интонационность, музыкальный компонент песен обретает 
всё большую самостоятельность и художественную ценность. Наи-
больший скачок в лирической песенности музыкальное мышление 
сделало в области звуковысотной организации. Интонационность 
здесь всё больше становится ладовой.  

Усиление ладового компонента сказывается в увеличении зна-
чения отдельных ступеней лада в формообразовании напевов, уста-
новления их функциональной однозначности, подчинении им всего 
мелодического развития. Строфическая форма напева всё больше 
соответствует определённой системе ладовых констант (ладовых 
окончаний фраз и полупериодов или полустроф). Система ладовых 
констант образует типовую ладовую структуру (ТЛС) – основной 
классификационный признак в этой группе напевов, составляющей 
третий стилевой пласт украинской свадебной песенности наряду с 
группами интонационных и ритмоформульных напевов. 
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Наиболее распространены следующие ТЛС: 1) ТЛС II-I (окон-
чание полупериодов на II и І ступенях минора) с колядковой рит-
микой и структурой стиховой строки 5+5+7. 2) ТЛС V-I (с оконча-
нием полупериодов на V и I ступенях) с размером стиха 4+4+4 и 
генетической взаимосвязью с контрастно-интонационным напевом. 
Распространена также однострочная форма этого напева с конкате-
нацией, в которой первая фраза сжимается до однотактовой за-
клички солиста. 3) ТЛС VII-I и ТЛС I-II – близкие напевы с секун-
довым соотношением полупериодов. 

На карте напевов ТЛС наблюдается постепенное уменьшение, 
а затем и полное исчезновение напевов этого стилевого пласта сва-
дебной песенности при движении на запад от истоков р. Тетерева и 
Южного Буга, от Житомирской и Винницкой областей, в то время, 
как юго-восток Украины, в целом мало исследованный фольклори-
стами, отличается обилием записей.  

На всей территории распространения свадебной лирической 
песенности распространён напев ТЛС V-I. Он бытует даже там, где 
другие виды лирических напевов не зафиксированы. Однострочный 
его вариант распространён исключительно на северо-востоке Ук-
раины. Основная территория распространения напева ТЛС II-I ог-
раничена центральным регионом, средним течением Днепра. Напев 
ТЛСVII-I бытует практически по всей территории распространения 
лирических напевов, за исключением крайнего северо-востока Ук-
раины. 

На юго-западе Украины свадебная обрядовая лирическая пе-
сенность в узком понимании типовых ладовых структур отсутству-
ет. А роли лирических напевов здесь выступают минорные вариан-
ты ритмоформульных напевов десцендентного типа и контрастно-
интонационные строфические напевы. Здесь свадебный обряд не 
испытал влияния северной драмы с её плачами и причитаниями и 
отличается значительно меньшей степенью психологизации, чем в 
центральной и восточной Украине. 

Фиксация большого числа исполняемых на свадьбе песен, яв-
ление системности основных и второстепенных типовых и нети-
повых (для которых не свойственно исполнение нескольких текстов 
с одним напевом) напевов является основой цикличности свадеб-
ных песен. Кроме того, значительное число песен, сопровождаю-
щих отдельные обряды, создаёт своего рода песенный микроцикл в 
цикле. 
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Структура песенного цикла украинской свадьбы родственна 
структуре песенных циклов русского и белорусского свадебных об-
рядов. Ядро цикла составляют основные типовые напевы, с кото-
рыми исполняется большинство текстов песен. Зону «чистой тра-
диции» песенных регионов составляют циклы, имеющие, как пра-
вило, два основных типовых напева в количественном соотноше-
нии 2:1 (половина всех текстов исполняется с первым основным 
типовым напевом, приблизительно четверть – со вторым) и от од-
ного до пяти второстепенных, с которыми исполняется значительно 
меньшее количество текстов свадебных песен. В качестве побоч-
ных типовых могут выступать напевы всех трёх основных стиле-
вых групп. В зонах переходных и смешанных пограничных тради-
ций могут иметь практически любое число и состав типовых напе-
вов.   

Анализ песенной драматургии украинской свадьбы вскрывает 
непосредственные аналогии между исторической последовательно-
стью формирования стилевых пластов свадебной песенности и по-
рядком появления напевов на протяжении свадебного обряда.  

Основу украинской свадебной песенности по территориаль-
ному распространению, строгой архитектонике песенного цикла, 
его драматургической завершённости, по степени влияния на мело-
дику обрядового фольклора соседних регионов представляют пе-
сенные традиции центральной части Украины – Среднего Поднеп-
ровья. Зона «чистой» традиции этого региона располагается в 
Днепровско-Бугском бассейне. Здесь с давних времён находился 
центр восточнославянской культуры. Циклы свадебных песен здесь 
выявляют значительное стилевое единство в структуре, песенной 
мелодике и драматургии свадебного обряда. В роли пары основных 
типовых напевов здесь выступают мажорные варианты напевов ин-
тонационной группы: ТИС с зачином, иногда двойным на особой 
поэтической формуле, и контрастно-интонационный. Только в по-
граничных районах региона распространена форма напева ТИС без 
зачина. 

По мере движения на запад от центрального региона в свадеб-
ном цикле усиливается роль ритмоформульных напевов, характер-
ных в целом для западной части Украины. В Причерноморье ко-
ренная свадебная песенность как таковая не сложилась в связи с 
поздним заселением края и пёстрым национальным составом насе-
ления. Свадебные песни, бытующие здесь, как правило, не связаны 
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с конкретными обрядами, а представляют относительно поздний 
пласт – напевы ТИС без зачина, часто в трёхдольном ритме. 

В бассейне Днестра сложилась оригинальная обрядовая пе-
сенная традиция, охватывающая территорию западного Подолья. В 
свадебных напевах здесь наблюдается резкое преобладание минор-
ного наклонения лада, что образует характерную особенность ре-
гионального типа музыкального мышления. Здесь находится «зона 
преобладающего минора».  

Волынско-полесский регион является одним из самых обшир-
ных. Мелодика свадебных песен здесь совмещает черты песенности 
юго-запада Украины, Поднепровья и украинско-белорусской сме-
шанной традиции. Западная часть региона образует также зону 
преобладающего минора. Характерной чертой этого региона явля-
ется широкое бытование тут ритмоформульных напевов десцен-
дентного типа с чётными РФ. На юге региона распространены так-
же коломыйки.  

Ярким своеобразием, пестротой музыкальных и речевых диа-
лектов отличается свадебная песенность юго-запада Украины. 
Здесь сосуществуют в тесном единстве древнейшие образцы вос-
точнославянской песенности и исторически поздние наслоения ме-
лодики фольклора западных славян и неславянских народов. 

Переходной зоной между западно-подольським песенным ре-
гионом и песенными традициями юго-западной Украины является 
этнографическая территория Покутья. Для мелодики покутских 
свадебных песен характерны черты мелодико-ритмической импро-
визационности, секундовая переменность лада, широкий диапазон 
звучания. 

Карпатский песенный регион охватывает значительную тер-
риторию карпатского подгорья, Карпат и Закарпатья. Пестрота му-
зыкальных диалектов региона позволяет, однако, выделить ряд об-
щих черт: стилевые особенности ладкань (версия напева ТИС), тра-
диционный поэтический зачин „Та лежат берви бервінковіє”, быто-
вание значительного числа коломыек в свадебном цикле песен. 

 Буковинский цикл свадебных песен существенно отличается 
от ранее рассмотренных традиций. Здесь сыграла свою роль дли-
тельная политическая изоляция Буковины от остальных славянских 
земель, что способствовало особой консервативности народных 
обычаев и традиций. В буковинском цикле свадебных песен наряду 
с интонационными напевами большое место занимают формульные 
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напевы, совпадающие с аналогичными в Черниговской области и 
не встречающиеся в других областях, а также древние напевы с ко-
лядковой ритмикой. 

Территория современной Львовской области, за исключением 
крайних северных и южных районов, составляет прикарпатский 
песенный регион. Свадебная песенность тут характеризуется веду-
щим значением напевов с нечётными ритмоформулами десцен-
дентного типа, которые выступают тут в роли лирических. Почти 
отсутствует тут напев ТИС. 

Тесная политическая и культурная связь Левобережной Ук-
раины с Россией обусловили влияние более поздних пластов рус-
ского фольклора на уже сложившийся мелодический стиль украин-
ского обрядового фольклора. Миграционные процессы, с одной 
стороны, сгладили здесь региональные контрасты, а с другой – обо-
стрили различия между узкими локальными традициями. Однако 
эти различия коснулись не области обрядового песенного репер-
туара, а исполнительского аспекта, стиля ансамблевого пения. За-
писи свадебных песен в восточном Полесье обнаруживают наряду 
с древнейшими образцами напевы более позднего времени проис-
хождения. Как показал опыт экспедиционной практики, в юго-
восточных областях Украины обрядовые циклы песен в их ком-
плексном, широком понимании сохранились мало. 

 Итак, на территории Украины можно выделить ряд самостоя-
тельных по значению региональных традиций свадебной песенно-
сти: центральная, западно-подольская, карпатская, прикарпатская, 
буковинская, волынско-полесская. На юго-востоке условно выде-
ляются также причерноморский, степной и слобожанский песенный 
регионы. Такое региональное разделение подтверждает и карта 
свадебных микроциклов песен, исполняющихся в связи с основны-
ми обрядовыми действиями украинской свадьбы. 

Таким образом, музыковедческий анализ украинской свадеб-
ной песенности с опорой на типологию напевов и выявление зако-
номерностей музыкального мышления позволил установить после-
довательность появления стилевых пластов свадебного мелоса и их 
генетическую преемственность. Также удалось установить факт не-
одновременности возникновения обрядовых микроциклов песен и 
связанных с ними обрядов, определить относительную последова-
тельность их возникновения, а также выделить регионы раннетра-
диционной песенности в Украине.             

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



 188 

                                           Abstract 
 

Yefremova Lydmyla. Ukrainian Weddings' Songs. 
 
 Ritual songs are one the most important components of the music 
folklore. They  are traditional, formulaic, and they preserve an ancient 
elements from the oldest times up to our days. The melodica of the 
Ukrainian wedding songs during the long period of time kept the rudi-
ments of the preceding genres and was influenced by more modern 
melodies. During its entire period of development the melodica of the 
wedding songs was connected with the whole folk-sinning culture. Its 
why the study of folk wedding songs has a great significance for the 
scholars. 
 The goal of this research was to figure out the genetic origins of of 
the wedding songs, as well as understanding of its regional specifics. All 
the analyzed material was systematized accordingly to the role of the 
particular melody and its stylistic features in the general cycle of the 
wedding songs. 

Ukrainian wedding songs are represented as historically develop-
ing integrity. It is a music-poetical stylistic system, which has East 
Slavic roots, national character and regional specifics. As a basic re-
search material we used published, and archive recordings of the wed-
ding songs, and music notes and texts collected by the author in the eight 
different Ukrainian regions.  

The author of this work substantiates new ideas and methodic con-
cerning melodic analysis, typology of the wedding songs, systematiza-
tion of the material. Suggested methods can be used for the study of 
other traditional music folk genres. An author also making an attempt to 
use historical-regional research method (suggested by K.Kvitka) in her 
practical work with the material. 

Since the most important feature of the wedding songs is perform-
ance of various texts with the same melody we considered our main goal 
to show the quality and quantity characteristics of the Ukrainian wed-
ding songs and to separate the typical melodies. 

 The most typical melodies have as their foundation formulaic 
character and it can be presented as simple or changing periodicity. 
When we try to distinguish the formulaic character on the level of the 
whole melody we are talking about typical music-meaning structure, 
which can be defined as a wide measure formalism, which will repeat 
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itself in different music and non-musical context (such as lyric, rites). It 
is in tight structural and semantic connection with poetical texts and cer-
tain rites.  

The system of the accords and rhythms, can be characterized as 
component structure of the music text. Its type depends on the leading 
component - the main, most stable means of the expression, which cre-
ates typologically meaningful structure. Its can be intonation stereotype, 
rhythmic formula, accord constant. Such leading component has the 
most expressive creative function within the melody.  

One of the most ancient principle of the intonation in the melody 
of the ritual songs is the more or less free contamination of the tunes, 
which is called "frozen accord". Such intonation appears first of all in 
the melodies with the narrow diapason, small number of the tunes, in the 
more or less stable rhythmic move. In Ukrainian wedding songs such 
principle is the characteristic of the most ancient choir singing traditions 
in the North and West regions. 

More clearly in the most Ukrainian songs expressed the other prin-
ciple, were the leading part belongs to the intonation of the eloquent 
style. All the early-traditional folklore has this type as dominating. Into-
nation is being looked at as an element of the music speech, which has 
quality of being wholeness, well thought and having a logical conclu-
sion. The intonation principle of thinking is represented in its most sim-
ple forms in formulaic humming, which consists of the non-changeable 
repetition of one intonation. Such humming are music prototypes of the 
variations of the most common wedding melodies with the leading 
meaning of the eloquent style.  They are based on the formulaic, re-
peated intonation, which later will be substituted by wider understanding 
of the melody as an intonational structure, which is keeping its strict sta-
bility and in the contamination with various poetic texts receives the 
meaning of the typical. The crystallization of the inclosed formula in in-
tonational-formulaic motifs was created by the creation of the independ-
ent beginnings and cadence structures, which can be considered to be the 
most important features of the music of the typical intonational struc-
ture. 

The other very popular Ukrainian wedding type of the song can be 
considered contamination of two contrast intonations - its can be called 
contrast-intonational song with the four lines structure for its form. 

During the evolution of the Ukrainian Wedding songs, under the 
influence of West-Slavic folk musical culture in the Wedding songs we 
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can see the increasing of the meaning of the rhythmic formulas. Three 
lines strophes with the leading meaning of the rhythmic formulas are the 
second widely spread type of of the Wedding songs in the Right Bank 
Ukraine. It is the rhythmic formula (4+3, 6+3, 8+2). Winter corals also 
belong to such type. In the Karpaty region there are a special rhythmic 
form for the Wedding melody - kolomyiky. Rhythmic-formulaic melo-
dies most widely spread in the West Ukrainian region. 

Lyric wedding songs represent an independent type with its own 
stylistic features. The music thinking at the stage of the establishment of 
the lyrical songs created a special laws of the melody development. 
Lyrical wedding motifs are most widely spread in the Left-bank 
Ukraine. 

The fixation of the big amount of the typical and non-typical songs 
(non-typical are these, which do not have a feature of being few texts 
with the same melody) is the foundation for the cycle like character of 
the wedding songs. Besides those melodies many songs, which go to-
gether with the wedding rites, create a micro-cycle within the cycle of 
the wedding melodies. 

The structure of the song cycle of the Ukrainian wedding is related 
to the structure of the Belorussian and Russian wedding songs. The 
analysis of the song dramaturgy of the Ukrainian wedding helps to fig-
ure out some analogies between historical formation of the styles and the 
order o the in which certain songs appear during the wedding ritual. 

Detailed cartography to separate few independent regional tradi-
tions in Ukraine: Central, West Podillya, Karpethian,  Pre-Karpethian,  
Bukovyna, Volyn and Polissya. On the South-East region we can also 
separate Prechernomorrya, Steppe, Slobozanchyna regions.  

Thus, music analysis of the Ukrainian wedding songs based on the 
typology of its melodies helps to figure out regularities of the formation 
of the stylistic features of the Wedding melodic and its genetic belong-
ing. 

The cartography helped to prove that rite micro-cycles appeared at 
different historical periods, we could trace their consistency and deter-
mine   the regions were the earliest traditional wedding songs originate.   

                               

                                            Translated by Inna Golovakha-Hicks 
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