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У збірнику подано українські народні пісні, що співаються під час обряду 

родин та хрестин. Значна частина бесідних і переважна більшість гумористичних 
пісень про кумів виникли в умовах родильно-хрестинної обрядовості, тому їх 
включено до збірника. Введено також зразки колискових пісень, оскільки їх упер-
ше починають співати в обставинах похрестин, після першого покладення дитини 
до колиски.

Пісні доповнено коментарями упорядника, подано аналітичні таблиці скла-
дочислових структур, музично-ритмічних форм та ладо-звукорядів, регіональний 
покажчик, звід тематики пісенних текстів.

Видання призначене для науковців, викладачів фольклору, студентів, шану-
вальників народної творчості.
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