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Від упорядника

Від упорядника

У книзі вміщено обрядові пісні західних земель України включно 
з територіями, які перебувають поза нинішніми кордонами держави. 
Представлені у виданні регіони — найбагатші в українському фольк-
лорі (і в цілому в Слов’янщині) на твори обрядової — календарної 
та родинної — традицій. У будові й виконанні найдавніших обрядових 
пісень збереглися численні рештки світогляду й музичного мислення 
наших пращурів від епохи землеробського неоліту та індоєвропейської 
доби. Тому обрядовий фольклор завжди становив (і становить) винят-
кову пізнавальну цінність для етномузиколога, історика культури, ет-
нографа, палеопсихолога.

Збірник укладено за польовими та архівними записами й публі-
каціями ХІХ—ХХІ століть. Підбір та розташування пісень у збірнику 
скеровано на виявлення функційних, регіональних, жанрових та субет-
нічних особливостей української пісенності за регіонами, починаючи 
від Центрального Полісся, Східного Поділля — і далі на захід, включно 
з Лемківщиною. Обрядовий фольклор подається з урахуванням до-
сягнень палеопсихології у сфері декодування особливостей мислення 
й світобачення населення наших земель від початку землеробського 
неоліту й до середньовіччя.

Календарний фольклор пов’язаний із сезонною циклічністю 
та аграрною магією землеробського року. Функції календарних пісень 
простежуються на підставі їх розташування навколо трьох солярних 
вузлів, на які зорієнтована аграрна практика та пов’язані з нею віру-
вання й магія: зимове сонцестояння, весняне рівнодення, літнє сон-
цестояння. Родинно-обрядовий фольклор так само функційно визна-
чений. Його жанри розосереджені за трьома ініціальними з’явами 
людини у родо-племінній свідомості: народинами, весіллям, похо-
ванням.

У збірнику пісні згруповано в тематичні й функційні блоки. 
Всередині блоків вони розташовуються послідовно зі сходу на за-
хід за паспортами записів. Більшість записів має адміністративні 
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позначки (область, район), які не завжди співпадають із етнографічни-
ми зонами: паспорти вказують тільки на поземельний пункт, розміще-
ний на адміністративній карті.

За пізнього Середньовіччя та в останні два-три століття стало-
ся часткове пристосування деяких жанрів до церковного календаря. 
Також відбулися новітні доповнення до масиву давньо-традиційних 
жанрів (особливо в поетичному змістові), деяке їх осучаснення та част-
кові деформації старовинних традицій. Задля повноти уявлень про 
еволюцію фольклорної обрядової пісенності, у збірникові подається 
також ряд новотворів. Для історично-типологічних наукових дослідів 
вони не становлять ваги, але мають власне коло зацікавлень і є склад-
ником побутової культури останніх століть.

Одним із міркувань укладення обрядового тóму регіональної 
Антології західних земель був намір відтворити історію генези й ево-
люції насамперед календарної обрядової традиції — від її зародження 
на початку землеробського неоліту й до сучасного стану. Збірник є не 
лише фольклорно-документальним зводом, але виявляє бачення упо-
рядником історії усної культури та пропонує шляхи подальшого осмис-
лення магічних та езотеричних рушіїв обрядовості.

Використана література та шифри рукописних фондів подають-
ся в бібліографії. До тóму добиралися, за одиничними винятками, 
лише паспортизовані зразки. Ноти, при яких не містилося принай-
мні 3–4 строфи тексту (як у Оскара Кольберга, Йосипа Роздольського, 
Станіслава Людкевича, Климента Квітки, Зиновія Лиська та ін.), 
за окремими винятками, до Антології не включалися. Правопис 
словесних текстів подається за оригіналами рукописів чи за друко-
ваними джерелами із збереженням засвідченої вимови та мовних 
діалектів. У більшості публікацій другої половини 1930-х — кінця 
1980-х років діалектизми в текстах правилися за зразком літера-
турної мови. Такі пісенні тексти подаються за правописом тодішніх 
пуб лікацій. У випадках збігу заголовків у кількох піснях, поставле-
но літери А, Б, В. Вони не є вказівкою на варіанти.

За основу укладання збірника взято два принципи — функційний 
та поземельний. Докладніші відомості про упорядкування й осмислен-
ня обрядового фольклору подаються в статті упорядника “Обрядові 
пісні та їх генеза”.
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У деяких випадах упорядник змінив (або поставив при їх відсутнос-
ті — як у Станіслава Людкевича) музичні розміри. Суттєві корективи 
оговорено при нотах. У записах, де в музичному розмірі був відсутній 
знаменник, його поставлено без коментарів.

У кінці тóму вміщено таблицю, де подано звід пісень за регіонами.
Упорядник висловлює щиру подяку колегам, які надали власні по-

льові матеріали для тóму. Прізвища записувачів зазначені в паспортах 
біля пісень та вказані в бібліографії.
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Я нікому нічого ні шо...
А коли й шо, то хіба це гріх, чи шо?

З народної мудрості мого родинного Степового 
Краю – славетного Великого Лугу, – з любов’ю до всієї 
України в її нинішніх земних і духовних виріях.

Обрядові пісні та їх генеза

1. Функційно-магічна сутність обрядової пісенності

В обрядовому фольклорі індоєвропейських народів, особливо 
в українців та білорусів, збережено численні рештки неолітичних ві-
рувань і традицій. З початком землеробства1 постає річна календарна 
обрядовість. Вона мала магічно-сакральне призначення: наворожи-
ти прихильність космічних сил, забезпечити добробут людей. Це не 
випадково: у первісному суспільстві магічні обрядодійства обіймали 
не менше половини активного добового часу.

Річний землеробський цикл постав і розпочинався з ритуалів зи-
мового сонцестояння. Пісні та обряди були покликані сприяти родю-
чості у землеробстві та приплоду в скотарстві. Зимове сонцестояння й 
пов’язана з ним обрядовість відігравали роль “пускових механізмів” 
ініціальної магії, скерованої на забезпечення успішності чергового 
землеробського року.

Започатковує (ініціює) річний календарний цикл звичай коля-
дування. Про дослов’янську його давнину свідчить те, що колядки 
простежується в усіх індоєвропейських народів — від французів, ан-
глосаксів до абхазів та вірмен. Іларіон Свєнціцкий писав, що розгляд 
колядної пісенності “...словаків, чехів і поляків виявляє особливіші 

1 “Слов’янські племена унаслідували землеробську культуру від своїх попередників, 
які створювали її протягом тисячоліть”. Скотарями і землеробами були вже племена 
пізнього неоліту, що заселяли лісостепову частину Дніпровського Правобережжя. — 
Довженок В. Й. Землеробство древньої Русі. — К., 1961, с. 53.
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нитки споріднення між будовою і змістом деякої частини західно- 
й східнослов’янських колядок. А що це споріднення діється тільки че-
рез рільничо-родинну тематику, то треба думати, що спільна для усієї 
католицької церкви різдвяна пісня прийнялася і в західних слов’ян 
на місце випираної [витисненої] сакральної пісні первісної людової 
обрядності”2 (курсив наш. — А. І.). Ці спостереження вказують на іс-
нування й поширення колядного обряду, як мінімум, у середньому нео-
літі — ще в спільних наших пращурів — індоєвропейців. Однак в жод-
ного народу обрядовість зимового сонцестояння не дістала такого чи-
сельного за мелодіями й текстами і розкішного за наспівами, змістом 
та обрядовістю розвитку, як в українців.

Взимку в магічних співах начаровується майбутній прибуток: 
у скотарстві — щоб “овечки покотилися”; успіх у землеробстві — “В полі, 
полі плужок оре”. Усе це не щось інше, як заговір, наврочення добро-
буту. Тут наворожуються магічні послання до богів і духів у вигляді 
потужної циклічної магічно-солярної пружини, яка чимдалі інтенсив-
ніше розкручується: починаючи від зимового сонцестояння (духовної 
ініціації) — через весняне рівнодення (оранка й сівба) — до літнього 
сонцестояння (жнива та сіножать).

Типологія зимової обрядовості засвідчує існування ще в землероб-
ському неоліті традиції, яка спиралася на бінарну основу. Провідними 
були священні традиції-заговори-співи (наприклад, колядки із звер-
таннями до Даждьбога та інших вершителів долі, взагалі побажання 
добробуту).

Їм протистояли (власне, емоційно їх урівноважували) карнавально-
профанні антагоністи. Вони дійшли до нас у вигляді щедрівок. В язич-
ництві два ставлення до космосу здійснювалися у відповідних ритуалах 
громадського (родового) життя. Ці два прояви — сакральне (колядки) 
та профанне (щедрівки) — й досі збережені в їх протиставленні та вод-
ночас органічній єдності3. З часом спостерігається в розвитку традиції 

2 Свєнціцкий Іларіон. Різдво Христове в поході віків (історія літературної теми й фор-
ми). — Львів, 1933, с. 174.

3 Бінарний, сакрально-профанний характер зимових ініціацій — явище не випадко-
ве: як відомо, психічні процеси протікають за законами бінарної опозиції — збудження 
та гальмування. 
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й регресивна тенденція: по мірі втрати язичницьких пантеїстичних ві-
рувань щедрівки, як і колишні магічні заговори до сонця, дощу, як імі-
тація голосів природи, змістилися в коло дитячих розваг. Традиційні 
щедрівки, як гумористично-розважальний спадок профанної традиції, 
зараз виконуються здебільшого дітьми, дівчатами, підлітками.

Створена в неоліті сакрально-профанна картина світу дійшла 
до нас у вигляді різних структурно-типологічних (музично-ритмічних) 
моделей. Колядки та щедрівки — один з прикладів закону “єдності 
протилежностей”, властивого дохристиянським віруванням, прояв так 
званого “принципу Януса”4 (одна його личина відображує сакральне, 
священне, піднесене; інша — профанне, карнавальне, комічне).

Для щедрівок насамперед показовий сміх, іронія, жарт, пародія. 
Не випадково у пізніх зразках (скоморошого, бурсацького походжен-
ня) трапляються перегуки народних жартівливих пісень із церковною 
музичною стилістикою — див. пісню “Надворі чорна хмара в’єтса”. 
Структура її близька до пісні “Ой там на товчку на базарі жінки чоло-
віків продавали”5. На цих зразках бачимо пародійний симбіоз поваж-
ного церковного співу та легковажно-визивної моторики жартівливих 
пісень.

Профанний струмінь у щедруванні широко відомий. Для при-
кладу наведу одне з польових спостережень записувачів з Галичини: 
“Щедрівка активно побутувала в 1950–1960-ті рр. Її виконували 
на Старий Новий рік: ввечері 13 січня гурти молоді з рядженими 
на “Маланку”, “чорта”, “козу”, “жида” (т. зв. “перебиранці”) ходили від 
двора до двора, били старі горшки під порогом хати, жартували, захо-
дили в дім і щедрували”6.

Але справа, звичайно, не в термінах. Наприклад, на Північному 
Підляшші (зараз землі у складі Польщі) відсутній термін “щедрівка”. 

4 Янус — давньоримський бог з двома обличчями, які дивляться в різні сторони. Бог 
часу, початку й кінця. Від імені Януса походить латинська назва січня (januarius). Янус — 
символ дзеркальної симетрії світобудови, а також психічних процесів: збудження й галь-
мування.

5 Жартівливі пісні //Упоряд. О. І. Дей, М. Г. Марченко, А. І. Гуменюк. — К., 1967 р., 
с. 471.

6 Народна пісенність підльвівської Звенигородщини. Збірник //Зап. і впорядкувала 
О. Харчишин. Нотні транскрипції В. Коваля. — Львів, 2005, № 4.
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Натомість щедрування, веселі новорічні забави за участю дівчат і хлоп-
ців називаються “гоготухами” (слово звучить, до речі, дуже смакови-
то — і профанно!). Структура гоготух-щедрівок заснована на типових 
для цього різновиду співів 4–8-складових віршових сегментах та до-
вільній кількості рядків у строфоїді (що свідчить про їх архаїчність).

Йорданські пісні за структурою також належать до щедрівок. 
Проте в їх виконанні переважає поважність. Серед персонажів часто 
фігурують біблійні постаті. За змістом текстів це новітній християні-
зований сакральний струмінь, нетиповий для профанних язичницьких 
щедрівок. Вочевидь стилістика співів на Йордань постала із двох істо-
рично віддалених джерел: зміст зближується з апокрифічною темати-
кою, але форму виконання та музично-поетичну структуру здебіль-
шого утримано за язичницькими традиційними канонами щедрівок 
та “Маланок”. Ці особливості, а також нечисленність йорданських пі-
сень і загалом обмежене поширення дає підстави вважати їх набутком 
часу, не ранішого за пізнє Середньовіччя.

За ритмоструктурою у багатьох щедрівках простежується близь-
кість до маланкових наспівів. Це не випадково: в ареалі “маланкового 
мислення” (насамперед у Подністров’ї) щедрівкові тексти структури 
(4+4) розширюються до (5+4), (5+5), а ритміка щедрівок  перегру-
повується в ритміку |  — на маланковий взірець.

Це пояснюється належністю маланкових наспівів до типу і жанру 
щедрівок. Однак таке пояснення не буде вичерпним. Щедрівки поши-
рені по усіх регіонах України, тоді як маланковий ареал замкнений пе-
реважно в межах Північної Бесарабії та Подністров’я (принаймні, один 
з авторитетних дослідників типології “Маланок” пов’язує їх виникнення 
та поширення з територією розселення києво-руських племен тиверців 
та уличів)7. “Маланка” трапляється і поза цим ареалом, але в нечислен-
них зразках і без розвиненої театралізованості та масок. Далі, “Маланки” 
є складовою народного театру і цим помітно відрізняються від обряду 

7 Мироненко Я. П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: исто-
рия и современность. — Кишинев, 1988, с. 119, 124 та ін. На с. 119 автор говорить про 
Буковину. Це узагальнена побутова зараз назва Чернівецької області. Я обстежив свого 
часу Буковину і Північну Бесарабію. Так от, Маланки показові саме для східної частини 
Чернівецької області (власне Північної Бесарабії) та Молдови. Тому терміну “Буковина” 
не слід докладати до Північної Бесарабії.
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щедрування під вікнами хати. У “Маланках” провідним є мотив пару-
вання, — тобто, весільна (точніше — передвесільна) тематика. Як вва-
жає Ярослав Мироненко, в дослідженні генезису й типології “Маланок” 
належить ще багато чого зробити.

Надзвичайно цікавий та різноманітний сам обряд. В гурті діє ряд 
персонажів: Маланка (перевдягнений парубок з жіночою косою), 
Турок, Циган, Жид, Кінь та ін. Парубки з Маланкою заходять до хати. 
“Каліцуни” (перевдягнені у “дідів” парубки) танцюють, задля жарту 
припадаючи на ногу (“діди”-каліцуни). “Музúка заграє, — розповіла 
співачка Євгена Ковтун авторові цих рядків, — то вони так б’ють нога-
ми, шо стіни трусяться в хаті. Гуляють, танцують і танцують, — шо аж 
глухо в хаті, — так вони до дівчини танцують. Потóм уже музика грає, 
вже дівчина з ними танцує. Це вони пляшуть до неї. А потом вже му-
зика має грати” [будь-які танці, які дівчина танцює з “дідами”]. Після 
співу “Маланок” гурт парубків звертається до господарів з піснею “Ой 
пляши, пляши, ти, каліцуне”, натякаючи на подарунки. Майже кожен 
звук трохи акцентується. Виконавці під час моїх записів відтворювали 
той яскравий колорит напівречитативного, злегка маркатного вико-
нання, який був властивий співові парубків під час танцю.

Маланковий обряд завершується піснями “Ой цупа, цупа, тут 
гроший купа” та “Ой пляши, пляши й ти, каліцуне”. Вони належать 
до спільного ритмоструктурного й мелодичного типу, обидві співають-
ся після куплетів “Маланок”. Належать до рідкісного локального різно-
виду (Північна Бесарабія) новорічної обрядової танцювальності.

“Цупати”, за “Словником української мови” Б. Грінченка, те ж, що й 
“тупати”. Мені співачки пояснили: “цупати” — значить, веселитися, 
брати подарунки, горіхи, пряники, вино, сітро. “Цупають” — танцюють, 
“хто як”. За розповідями, “цупати” означає (після того, як під вікнами 
була виконана “Маланка” чи колядка) зайти до хати і там танцювати 
й жартувати під музику.

Для розуміння сакральних зв’язків Зими та Літа вагомою є тотож-
ність ритмоструктури маланкових та купальських наспівів. Обидві 
функційні групи мають не лише спільну ритмоформулу, але й мелодії, 
що в цілому для обрядового фольклору не дуже властиво і може бути 
пояснене з езотеричного погляду. Взимку співають Маланку, а влітку, 
на Купала, під тотожні наспіви — купальські пісні. І це не випадково: 
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в даному разі ми маємо справу з доказовим сакральним “містком” між 
двома сонцестояннями.

До зимового сонцестояння та новорічних свят приурочені також 
театралізовані вистави: водять “Козу”, ходять з “Маланкою” (особливо 
у Подністров’ї та Молдові), виставляють “Вертеп”. Народні театралі-
зовані вистави так само спираються на оперативну (досягнення мети) 
магію та скеровані на ініціальну (магічну) підготовку весняного й літ-
нього відтворення — у збіжжі та скотарстві.

Надзвичайно цінними є такі релікти язичницького світобачен-
ня, як “Гейкання” (під Новий рік) та “Посипання” (на Новий рік). 
“Гейкання” — символізація оранки: “гейкають”, коли поганяють во-
лів, які тягнуть плуга. Ще в першій половині ХХ ст. парубки захо-
дили з чепігами (поруччями плуга) до хати та імітували оранку. Але 
вже з середи ни століття ритуал гейкання перейшов до підлітків8. Під 
Новий рік, 31 грудня старого стилю, малі хлопці (віком 9–11 років) 
ходили “гейкати”. “Тоді вже, — як пояснила співачка, — господиня 
чи господар виносять дітям там, що мають”. Інтонації “гейкання” по-
дають уявлення про давні традиції колективного речитативу, де чітко 
узгоджено ритмічний бік співу, але відсутня ладово-мелодична основа. 
Лад гейкань засновано на мовному інтонуванні. Діапазон рецитації 
кожного другого вигуку “гей” охоплює приблизно октаву-септиму.

“Гейкання”, що символізує оранку, збереглося, як здається, лише 
в Подністров’ї, тоді як посипання побутує широко, в тому числі й у ве-
ликих містах. Посипання-засівання на 1 січня (у нас за старим сти-
лем) — важливий акт землеробської магії “на врожай”. Посівання-
посипання — наступна дія землеробської праці: після оранки засівають 
ріллю зерном. У майбутню землеробську працю вкладається сакраль-
ний (священний) магічно-ініціальний посил: зимове посівання є ма-
гічним актом, який обумовлює успіх майбутніх весняних польових ро-
біт. Ще не так давно 1 січня не могла зайти чужа жінка (сусідка), доки 
в хаті не побувають хлопці-посипальники. Рільництво було справою 
мужчин, тому й узимку мали відвідати дім спершу хлопчики. Таким 
робом ініціювалося майбутнє весняне землеробство. Схожий звичай 

8 Тобто, на наших очах відбувся перехід “символічно-серйозного” дійства від дорос-
лих до дітей, про що говорилося трохи вище.
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був і на Кавказі (в абхазів), де перший відвідувач домівки (мужчина) 
мав назву “щаслива нога”9.

Зимове сонцестояння (колядування та щедрування), весняне рів-
нодення (веснянки, гаївки) і літнє сонцестояння (Купайло) — три голо-
вні віхи календарного циклу і пов’язаної з ними аграрної обрядовос-
ті. Між обрядовістю трьох сонячних фаз існує причинно-наслідковий 
зв’язок: узимку створюється магічно-заговірна основа майбутнього 
відтворення рослинного й тваринного світу; весною закладається його 
матеріальна база (оранка, сівба); літнє сонцестояння започатковує 
сільськогосподарську працю (жнива й косовицю), яка приносить земні 
й космічні дарунки (саме так ставилися до врожаю), ініційовані за зи-
мового сонцестояння.

Кожна з солярних фаз є доцентровим пунктом, навколо якого 
за язичництва (в неоліті й бронзі) зосереджувалися відповідні аграрним 
потребам магічні обряди, тексти і наспіви. Кожен солярний пункт роз-
починався потужним сплеском співів, дійств аграрного призначення. 
До нашого часу дійшли ритмоструктури, які були знаками відповідної 
пори року. Наприклад, колядки зимового сонцестояння мають одну з ви-
значальних структур (5+5). Є різновиди й інші. Проте в часи панування 
аграрної магії колядки навряд чи мали багато різновидів — вони б у та-
кому разі не могли виконувати роль знаків ініціації землеробського року.

Слід звернути увагу на ще одну особливість календарного фолькло-
ру — пливке “перетікання” обрядовості одного солярного циклу в на-
ступний. Час аграрного року безперервний: одна пора готує іншу. Тому 
обряди й пісні, скажімо, зими розпочиналися від сонцестояння і три-
вали майже впритул до весняного рівнодення — наступного солярного 
повороту. Але змінювалися їх форми, зміст, музичні типи. Це просте-
жується і в сучасній традиції: наприклад, після колядок ідуть щедрівки, 
далі — Маланка, Йордань, Масниця — і так до весняних свят. Ці тема-
тично-функційні цикли в землеробському світогляді не є ізольовани-
ми “блоками”: вони були (і багато в чому є й досі) свого роду магічними 
сходинками до наступного сонцевороту і, отже, психологічно готували 
зміни обрядових дійств та музичного “оформлення”.

9 Цей звичай став темою гумористичного грузинського короткометражного фільму 
“Щаслива нога”.
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***

Протягом ХІХ — ХХ століть на Поділлі та в Галичині поширилися 
колядки на євангельські теми. Їх першими авторами були високоосві-
чені монахи Почаївської лаври. У 1790 році видається збірник під на-
звою “Богогласник”10, до якого увійшли створені ними канти, псаль-
ми та колядки. Останні, з уваги на їх відмінність від традиційних тем, 
називають “колядàми”. Серед найбільш популярних — “Нова радість 
стала”, “Видит Бог, видит Творець”, “Небо і земля нині торжествують”, 
“Бог Предвічний народився” та ін. Мелодика і багатоголосся церков-
них коляд спираються переважно на гомофонно-гармонічний склад, 
для закінчень куплетів показове використання гармонічних терцій.

“Колядú на Рождество” — типові зразки народного гомофонно-гар-
монічного складу, якому притаманна кантова фактура, переходи у па-
ралельну тональність, секвентність мелодичного розвитку, піднесений 
святковий характер. Сказане проступає, для прикладу, в пісні “Пане 
господаро, йа на вашім подвірю” з с. Вороновиця Кельменецького р-ну 
Чернівецької обл. (див. за Алфавітним покажчиком). Віншування, 
що завершує колядку, записане при ній же. Але воно не прикріплене 
до саме цієї мелодії: може вживатися й при інших, в тому числі і не-
церковних колядках.

Крім народних і церковних колядок, на Різдво співаються також 
пісні неколядкової функції й форми, так звані книжні святочні пісні — 
канти і псальми на євангельські теми. Часто їх співали лірники, деякі 
приживалися в селянському побуті.

Канти — побутові пісні, створені й поширені в освічених верствах 
українського суспільства ХVІІ — середини ХІХ ст. (найперше серед 
студентів бурс, семінарій, Києво-Могилянської академії, кліриків — 
священиків, дяків, провінційного духовенства, купецтва, козацької 
старшини). Виникли після введення партесного (багатоголосого) співу 
в церковну службу. Тексти кантів складалися староукраїнською книж-
ною мовою, здебільшого “мандрівними дяками” (так називали осві-
чених випускників духовних закладів, які не належали до офіційного 
церковного кліру). Співаються переважно на 3 голоси, але є й сольні 

10 У 1790 р. в Почаївській лаврі опубліковано перше видання “Богогласника”, укладе-
ного монахами, і потім він перевидавався десять разів.
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(одноголосі) зразки. Жанр канту вплинув на поширення гомофон-
но-гармонічного мислення не лише в освічених верствах, але й серед 
селян та народних епічних співців — кобзарів та лірників. У народній 
традиції переважного поширення набуло кантове (гомофонно-гармо-
нічне) двоголосся. Триголосі зразки трапляються рідше.

Псальми — творчість на євангельську тематику, не канонізовану 
церквою, як і коляди з біблійними персонажами (ще їх називають апо-
крифічною творчістю). Відомі одно- та багатоголосі версії, становили 
вагому частину репертуару кобзарів, і особливо лірників та стихів-
ничих (мандрівних) жебраків, що співали без інструментального су-
проводу.

Зимова обрядовість завершується масницькими піснями 
та Колодієм. Ігри на Колодія відбуваються на Масницю. Таке приуро-
чення є наслідком пристосування до церковного календаря. Оскільки 
Пасхальний піст є рухомим (у різні роки припадає на різні числа), 
Масниця з Колодієм так само зміщуються в часі. В сучасних народних 
звичаях поворотним пунктом від зими до весни вважається Стрітення 
Господнє, що припадає на 15 лютого. В цей день закінчується “зима” — 
точніше, обрядовість, започаткована зимовим сонцеворотом.

Свято Масниці має давні язичницькі корені. Друга тема — Колодій. 
Обидві теми не випадкові: в них ясно відчутне наголошення на за-
вершенні профанної (скоморошої) частини землеробської ініціації, 
розпочатої на грудневе сонцестояння. Профанне як розважальне, але 
короткочасне (перший тиждень Масниць з Колодієм) плавно перели-
вається у наступне сакральне (підготовку весняного рівнодення та пас-
хальний піст)11 з на цей раз дійсним пробудженням природи та роз-
гортанням наговореної взимку життєдайності Землі та початку аграр-
ної праці. Цим самим окреслюється структурний місток — між Зимою 
та Весною.

Колодій переважно святкується у двох відмінах. Перша — жіноче 
свято (раніше відбувалося в корчмі). Беруть колодку (поліно), вповива-
ють наче ляльку і кладуть на стіл: Колодій народився. Жінки віталися, 

11 Нагадуємо: завдання статті — наблизитися до розуміння сонцеворотів та сонцес-
тоянь у віруваннях та ритуалах неолітичної людини. Усе, що пов’язане з християнським 
календарем, називаємо не в церковному значенні, а тільки як зручний (але умовний) 
відлік часу.
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співали жартівливих пісень про колодку, дякували, що вона серед буд-
ня “свято зробила”. Потім заходили до хат, де були неодружені парубки 
й дівчата, і чіпляли колодку матері — за те, що не пошлюбувала дітей 
до Масниці.

Друга відміна свята — коли на вечорницях дівчата прив’язують 
“старим” парубкам колодку до ноги, жартують і співають відповідних 
пісень. Парубок мав відкупитися — поставити могорич. В останні де-
сятиліття Колодій втратив колишні прикмети розігрування старих па-
рубків і перетворився на родинно-сусідські розваги. Символом старо-
винного Колодія в останній час стала колодка, яку просто переносять 
від двору до двору.

***

Весняне рівнодення в неолітичній традиції виконувало місію пере-
давача магічно-духовної ініціації від зимового сонцестояння — до літ-
нього, коли розгортався заключний етап землеробської праці, яка за-
безпечувала людину засобами існування.

У дохристиянські часи від весняного рівнодення і до літнього сон-
цестояння справлялися обряди, сенс яких полягав у магічному впливо-
ві на перебіг сезонних змін у природі. Головний сакральний поштовх 
початку землеробського року відбувався на зимове сонцестояння. 
Колядування з його темами оранки, сівби (“гейкання” як символ оран-
ки-рільництва, посипання зерном хатньої долівки селянина як символ 
сівби) закладало магію наступного обрядового циклу — повороту сон-
ця через весну на літо.

Отже, обрядовість весняного рівнодення є другим сакральним (со-
лярним) чинником сільськогосподарського року. Розпочинають весну 
заклички — звертання до Весни-матері, яка народжує Весну-дочку, 
або просто співають пісні про явища природи, про кохання, жартівли-
ві. Колись це були громадські дії, скеровувані волхвами. Зосередження 
громадського духу спрямовувалося на посилення активності Сонця, 
теп ла, розквіту землі.

Поступово, через втрату сакрального змісту текстів та забуття ініці-
ального смислу обрядів, весняна обрядовість перетворилася на моло-
діжні розваги. Заклички, що збереглися в їх прадавній музичній фор-
мі, починали виконуватися групками дівчат на невеликих узвишшях, 
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де вже станув сніг. Спів відбувався без рухів. Тисячі років тому смисл 
закличок полягав у кличному, дзвінкому співові, навіть у крикові — так 
зверталися до богів і духів. Магія закличок полягає в поєднанні люд-
ської енергетики з силами природи.

Коли земля протряхала, починали водити танки. В західних регіо-
нах відбулося їх приурочення до пасхальних свят. У східних, централь-
них та північних регіонах України і заклички, і танкові пісні називають 
веснянками. На Поділлі та в Галичині закличок немає. Танкові ж пісні 
мають ряд місцевих назв, серед яких — гаївки та постові12 (такі, що ви-
конуються на Великодній піст).

Серед танкових веснянок-гаївок найчисленнішими є дві групи, 
що відтворюють символи зустрічі весни: зооморфні (ключові) симво-
лізують повернення птахів з вирію, солярні (кругові) відображують со-
нячну символіку. Це танки магічно-ритуального призначення. Вони 
виникли ще в неоліті і належали в той час до ініціальних обрядових 
дій. Тоді ж постала в танках тематика та обрядові форми, що пов’язані 
з аграрною магією (імітація в кругових танках зросту й розквіту рос-
лин).

Різновидами веснянок є рогульки. “Рогулька” — локальна назва 
веснянок-гаївок. Можливо, від звичаю водити ці танки на розі села, 
вулиці. Відомі на Підляшші, Лемківщині, Волині, Покутті, пошире-
ні вздовж берегів Західного Бугу. Виконують навесні від Великодня 
до Провідної неділі. Але у давніші часи їх співали до літа — допоки зо-
зуля кує. Належать до танкових веснянок строфічної будови. Наспіви 
лаконічні, типові для ігрових веснянок. Їх структура та хореографія 
не має суттєвих відмінностей від гаївок.

Осібно виглядають риндзівки — різновид величально-приві-
тальних веснянок (народні назви “ринцівки”, “ранцівки”). Вони спо-
ріднені білоруським волочебним. І ті й інші містять, як правило, 
християнські символи. Донедавна їх виконували парубочі гурти при 
обході дворів на Великдень (наче весняний різновид “колядування”). 
На Берестейщині (зараз ці землі знаходяться в Білорусії) риндзівки 
виконували старші люди — одружені мужчини. Пісні співали під вік-
нами дівчатам та молодицям, обираючи потрібне ім’я (це ж властиве 

12 Див.: Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української 
культури. Монографія.— Тернопіль, 2004, с. 72–93.
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і колядкам). Згадки про Ісуса Христа у приспівах риндзівок — ознака 
двовір’я — пристосування колядно-щедрівкової традиції до Пасхи.

Тематичні, функційні й структурні паралелі між зимовим коляду-
ванням ї риндзівками весняного рівнодення є складовими сакрально-
го містка між зимовою ініціацією та весняним рільництвом. У неоліті 
обрядовість зимового сонцестояння (колядування й щедрування) зо-
середжувалася на відтворювально-вегетативній магії (забезпечен-
ня майбутнього врожаю і приплоду тварин). Далі сакральний місток 
простягався до весняного рівнодення — до дійсного початку землероб-
ського року. Навесні розпочиналася земна реалізація зініційованого 
у день зимового сонцестояння сакрального забезпечення рослиного 
й тваринного відтворення. Таке значення мають наявні у весняному 
циклі типологічні паралелі до зимових обрядів (зокрема, часові лінії 
з обходом дворів: колядки — риндзівки — кустові тощо).

Відповідні пісні є у білорусів і називаються волочебними (виконав-
ці ходять від двору до двору, — “волочаться”). Ця назва побутує також 
на Волині. Поширення риндзівок у Надсянні та наявність їх аналогів 
у білорусів та українців Волині й Берестейщини свідчать про важливу 
для розуміння нашої духовної історії річ: риндзівки — одне із свідчень 
колись сповідуваного серед праіндоєвропейців сакралізованого річно-
го циклу, опорними пунктами якого були два сонцестояння та весняне 
рівнодення.

***

З погляду драматургії веснянки є цілісним обрядодійством, 
що охоп лює тисячі пісень, численні обряди й вірування, молодіжні 
розваги (качання на релях — гойдалках, вечорниці, танці на вулиці), 
голосіння за померлими під час проводів русалок, магію на врожай 
городини, мантику (ворожбу), матримоніальні елементи (парування 
молоді, прикмети сватання), звичаї, пов’язані з солярними культами 
вінка, води і багато іншого. Усе це ще не так давно (аж до середини 
ХХ століття) зберігалося серед сільського населення як священний 
спадок неолітичних традицій.

Весняні заклички, ключові та кругові танки — три провідні лінії 
єдиного функційного спрямування — сприяти повороту сонця на літо. 
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В язичницьких координатах сонячних фаз обрядовість весняного рів-
нодення є перехідним пунктом сакральності — поміж зимовим і літнім 
сонцестояннями. Магічна сутність обрядів Весни передбачає передачу 
енергетики роду і племені — сонцеві та природі. “Зіштовхнути” день 
із його часової тотожності ночі, змусити сонце зростати, природу — 
розквітати, — такий езотеричний сенс весняної обрядовості і насам-
перед — наспівів і танкових фігур.

Весняну обрядовість замикають Русалії та Куст. У дохристиян-
ські часи їх святкували на початку травня, коли на полях “стрíлки” 
злакових культур сягали 15–20 сантиметрів. Звідси ще одне найме-
нування — гряні пісні, тобто, пов’язані з зеленню, — назва, поширена 
на Чернігівщині та в Білорусі. Русалії (і Куст як їх складова) в неолітич-
ній традиції становили, очевидно, перехідну ланку від весни до обрядів 
літнього сонцестояння (як Масниця і Колодій є перехідним містком від 
Зими до Весни). І, отже, Русалії розвивали і завершували езотеричну 
символіку весни.

Язичницькі русальні й кустові обряди та пісні за християнських 
часів змістилися з травня і були пристосовані до Пасхи (як коляд-
ки — до Різдва, петрівки — до свят Петра й Павла) і зараз виконуються 
на русальному (гряному, семицькому) тижні, на Зелені свята. Русальні 
обряди засвідчені ще в Трипільській культурі (зображення закликань 
дощу трипільськими “додолами” на кераміці ІV тис. до н.е.). Русалії 
(від давньоримського rosaria — свято роз — троянд, яке було поми-
нальним) після християнізації України-Руси змістилися на християн-
ську Трійцю і в зв’язку з цим стали рухомими в річному календарі (як 
і Пасха). Русальні пісні пов’язані з вегетативною тематикою, вони на-
лежать до числа найдавніших язичницьких аграрних вірувань.

За часів язичництва русалки (насамперед польові й лісові — 
Мáвки) були охоронницями полів і посівів. І лише в часи християнства 
з’явився культ водяних русалок, небезпечних для людини. Русальні 
обряди частково збереглися у Поліссі — на Київщині, Житомирщині, 
Чернігівщині, окремі пісні засвідчені на Волині.

На Зелені Свята в Поліссі ще наприкінці ХХ ст. відбувалися проводи 
русалок — ходили зі співами русальних пісень та веснянок на цвинтар 
або до води. Після проводів русалок розривали вінки і кидали на го-
род: щоб овочі родили. Хлопці робили гойдалку (на Київському Поліссі 
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вона називається “рéля”), дівчата водили танки і співали русальні піс-
ні, в деяких згадувалася “колисочка” — власне реля-гойдалка. Через 
багатовікові нашарування язичницьких вірувань на новітню баладну 
тематику про зведення дівчини тема колиски іноді пов’язується із по-
зашлюбною дитиною.

На Зелені свята був звичай куматися. Дівчата чіпляли одна одній 
вінки на шию, обмінювалися намистом, хустками, вінками, цілувалися 
й відтоді звалися кумами. Інші навколо пари, що кумається, вели танок 
і співали “Вишні-черешні розвиваються”.

На Волині цей звичай мав продовження. Коли дівчина, що поку-
малася, виходила заміж і народжувала первістка, то часто кумою за-
прошувала свою “русальну куму”. Тому невипадково “Вишні-черешні 
розвиваються” (та її варіанти) співається і на русальному тижні, і на 
хрестинах. Отже, ця пісня є біфункціональною і засвідчує віру в магіч-
ний зв’язок між гряним оновленням природи (буянням свіжої, нової 
зелені) і майбутньою появою “наговореного” у цей час нового життя 
(сакральна символіка весілля та кумівства). Цей магічний “місток” 
на підсвідомому рівні забезпечується ритмоформулою iq q iq, спіль-
ною для хрестин і русалій.

Кустові пісні виконуються при обході дворів з “кустом” — вбра-
ною у зелень дівчиною чи молодицею. Побутують у Дубровицькому, 
Зарічненському, Рокитнянському районах Рівненської обл., а також 
у Пінському та Столінському районах Брестської області Білорусі. 
Останні — це території, які лінгвісти початку ХХ ст. відносили до по-
ліських говорів української мови (історична Берестейщина). Обряди 
водіння Куста та привітальні співи господарям зараз приурочені 
до Зелених Свят (до Трійці). За ознаками обходу дворів кустові звичаї 
зближуються з колядками, а також галицькими й підляськими рин-
дзівками, білоруськими та українськими волочéбними.

Загальним джерелом русальних і кустових обрядів на Поліссі 
є язичницьке поклоніння природі, магічне пошанування весняно-
літнього розквіту природи, ритуальний вплив на майбутній врожай. 
Через магічне спрямування співів на Зелені свята виконання кустових 
відзначається вражаючою сумішшю мовно-музичних інтонацій у ме-
лодиці, багатою мелізматикою (яку, на жаль, особливо її тембральні 
ефекти, не вдається відтворити в нотному записі).



22

А. Іваницький. Український обрядовий фольклор західних земель

Найяскравіша ознака багатьох русальних та кустових поліських пі-
сень — дзвінкий, в міру сильний звук, вражаюче-невловимий перебіг 
у мелодиці мовних і музичних модуляцій, завершення строфи куль-
мінаторним тоном на вигукові “Гу!!!” з наступним “з’їздом” (глісандо) 
донизу. Ця “гуканка” — донесений до наших часів релікт язичницько-
го діалогу з духами (богами). На кличний колективний гук відповідає 
відлуння (ехо), яке спроймалося як ствердження богами висловлених 
у тексті й мелодії прохань. У язичництві, певно, волхв виголошував по-
бажання роду, а рід стверджував його колективним закликом. Отже, 
в русальних та кустових піснях пронесено до наших часів сакральну 
магію спілкування з природою. Слід додати, що цей діалогізм з духа-
ми й богами через сакрально-імперативні “гуканки” зберігся в Поліссі 
також у колядках і деяких весільних піснях та веснянках.

***

Обряди літнього сонцестояння розпочиналися в дохристиянські 
часи з Купайла, поступаючись далі жнивам. Від літнього сонцестоян-
ня розпочиналися також заготовки сіна на зиму для свійських тварин.

Через невідповідність астрономічного календаря православному, 
купальські пісні були згодом зрушені із сонцестояння і приурочені 
до дня Івана Хрестителя — 7 липня (нового стилю). Як одна з числен-
них ознак двовір’я у фольклорі — до язичницького Купайла пристало 
християнське ім’я Іван.

Відповідно Петрівки (пізня, християнізоавана назва одного з різ-
новидів купальських пісень) були приурочені до Петрового посту і по-
чали мандрувати в часі. Залежно від тривалості Петрового посту (від 
десяти днів до трьох тижнів), петрівки співаються як перед Купайлом, 
так і після. Завершується спів петрівок на Петра й Павла — 12 липня 
за новим стилем. Отже, це вже пізньосередньовічна деформація нео-
літичної обрядовості. Петрівки відкололися від єдиного купальського 
обряду (його святкували до трьох тижнів) і почали мандрувати в часі 
разом з рухом Пасхи (сама назва петрівки має не стародавнє, але під 
впливом церкви, походження — від християнського апостола Петра).

У пізньому неоліті й бронзі магічний вплив Купайла поширювався 
і на жнива та сіножать, — на зразок того, як зимова обрядовість через 
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Масляну підходить майже впритул до Весни (весняного рівнодення). 
Очевидно, саме через типологічно споріднені з купальськими “петрів-
чані” пісні (нам невідомо, як вони називалися кілька тисяч років тому) 
купальська охоронна магія поширювалася на наступні літні польові 
роботи й обряди.

В купальській обрядовості (як і в уявленнях зимового сонцестоян-
ня) зосереджувалося ставлення до світоустрою. При цьому в космо-
гонічних моделях оперативній магії надавалося величезного продук-
тивного значення. На Купайла віддавали шану головним численним 
богам — Даждьбогові, Сварогові та іншим. У ці дні готувалися до жнив: 
збирати ініційоване зимою й запліднене весною збіжжя та сіно (го лов-
ні складники статку).

Купальська обрядовість ще у перші століття після хрещення Руси-
України передбачала свободу статевих зносин, які існували в язич-
ництві. Ось-ось жнива — отож земля потребувала реальних магічних 
актів засівання та запліднення, які було ініційовано за зимового сон-
цестояння. Тому, зрозуміло, тексти купальських і петрівчаних пісень 
містять немало ознак парування та весільної символіки.

Купальські свята відбувалися на Лисих горах — на узвишшях, по-
передньо очищених від дерев та кущів. У дійствах брало участь від со-
тень до кількох тисяч осіб. Головний волхв звертався до богів неба й 
сонця (див. № 241 “Ой на Йвана, ой на Йвана”, 2 перші такти Solo), гро-
мада стверджувала його звернення колективним покликом “Купала, 
на Йвана” (такти 3–5, Coro). Зрозуміло, що у ті часи колективний по-
клик мав інший текст — магічний. Це було ствердження родом виго-
лошеного волхвом заклику до богів.

У формі типових купальських пісень чітко збереглися ознаки обря-
дової респонсії — діалогу волхв → громада. Ритуальний діалогізм було 
знайдено й опрацьовано в неоліті. Пізніше (з прийняттям християн-
ства) його було засвоєно християнським богослужінням (священик або 
диякон → церковний хор).

Магія ритуальних звертань до сонця й неба втратила у Се ред-
ньовіччі зв’язки зі старою вірою, купальські свята перетворилися 
на молодіжні розваги. Відповідно язичницькі сакрально-обрядові 
формули текстів були заміщені гумористично-грайливою молодіж-
ною тематикою.
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Про езотеричну спрямованість та магічний зміст текстів неолітич-
ного Купайла можна дістати уявлення на підставі поодиноких свідчень, 
що дивом збереглися до наших днів. Для текстів властива, по-перше, 
перенасиченість спонукальною модальністю (кличність, власти-
ва магії), по-друге, рясніють імена дохристиянських богів: Перуна, 
Даждьбога, Лади, Лелі. Це бачимо в тексті купальської пісні “Гей, око 
Лада”, який з невідомих (і щасливих) причин не був безнадійно дефор-
мований впливом християнства та пізнішого молодіжно-розважально-
го гедонізму. За такими рідкісними уламками ми можемо уявити са-
кральну та клично-імперативну напругу обрядових дій язичницького 
Купайла. Шкода, пісня була записана без мелодії13:

1. Гей, око Лада.
Леле Ладове,

3. Гей, око Ладове,
Ніч пропадає,

5. Бо око Лада
З води виходить,

7. Ладове свято
Нам приносить.

9. Гей, Ладо!
А ти, Перуне,

1 1. Отче над Ладом,
Гей, Перуне,

13. Дай дочекати
Ладе купала.

15. Гей, купала!
А кум і кума —

17. У нашу хату.
Гей, кум і кума,

19. Солод ситити,
Медок хмелити.

21. Гей, кум і куме,
Щоби і внукам

23. То пам’ятати,
Гей, кум і кума!..

У пісні рясніють звороти спонукальної модальності: “Гей, око, 
Лада!”, “Гей, Ладо!”, “А ти, Перуне!”, “Гей, купала!” А спонукальність 
це — питома ознака магії, заговору. Саме такими засобами сучасні гіп-
нотизери (в давнину — волхви, жерці) створюють сугестивну (навіяну) 
єдність настрою, почуттів у спільних зборах людей. В тексті пісні за-
свідчено звертання волхва та родового колективу до вищих сил (Лади, 
Перуна) з проханнями та побажаннями (1–15 рядки).

13 Зап. у серпні 1959 р. Л. П. Вороніна в с. Ясені Рожнятівського р-ну на Станіславщині 
від селянина Левицького, 65 р. Рукоп. фонди ІМФЕ, ф. 14–5, од. зб. 264, арк. 44–45. 
Нумерацію рядків проставлено нами. Аналіз цієї пісні та реконструкцію її ритмічної фор-
ми див. у роботі: Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору, нарис 3 “Типологія 
купальської пісні “Гей, око Лада”. — Вінниця, 2009, с. 302–315.
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У лемків та західних слов’ян купальське свято має назву Собітка. 
Зміст цієї назви (втім, як і Купайло) не дістав визнаного пояснення. 
На думку російського етнографа Бориса Рибакова14, слова “купало” 
та “собітка” походять від давньослов’янських означень єднання грома-
ди для спільного проведення обрядів і язичницьких магічних відправ. 
Ці відправи здійснювалися в день літнього сонцестояння на капищах 
(святилищах) і відбувалися купно, со-бытно, — тобто, разом. Звідси — 
Купайло і Собітка, які з цього погляду є синонімами.

Пісні, що зараз виконуються на Петрів піст, у дохристиянські часи 
належали до купальського обряду (власне, до святкувань літнього сон-
цестояння). Про це свідчить ряд спільних музичних типів, що обслу-
говують як Купайло, так і Петрівку. Ще кілька десятиліть тому хлопці 
й дівчата перед Петрівкою цілу ніч гуляли, водили танки, а ранком 
на пагорбах зустрічали сонце. Схід сонця вигравав незвичайними бар-
вами. Вважалося: той, хто перший побачить сонце, матиме щасливу 
долю.

Ритмоструктура та форма петрівчаних пісень так само, як і купаль-
ських, але ще виразніше тяжіє до маланкових та жнивних типів. Отже, 
у Петрівках також простежуємо існування сакрального містка між 
зимовим і літнім сонцестояннями та бачимо матеріалізовані наслідки 
магічної ініціації зимового сонцестояння: у жнивах, косовиці та, вре-
шті, — у збіжжі.

***

У лемків побутують оригінальні, властиві цій культурі копальниць-
кі (або копаньовські) пісні та гоєканя (гояканя, гоєкання). Вони не ма-
ють однозначного жанрового визначення. Взагалі поняття жанру 
більше докладається до словесного мистецтва. Стосовно побутування 
фольклорної обрядової музики особливо стійким чинним є функція 
(власне, зв’язок з нагодою, за якої виконуються пісні певної музично-
ритмічної структури).

14 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981. — С. 294–295
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Володимир Гошовський, перший публікатор і дослідник гоєкань 
і копаньовських відносив їх до трудових пісень-діалогів15. Проте з са-
мим процесом праці вони не пов’язані, натомість відзначаються яскра-
вою комунікативно-ігровою функцією, що є показовою ознакою обря-
дового фольклору. Тому слід розглядати їх не як трудові (вони не ма-
ють власне виробничої функції), а як специфічні ігрові різновиди об-
рядового фольклору.

Копальницькі (копаньовські) пісні функційно зближені з жнив-
ними: співаються в перепочинку між працею. Перебування на по-
льових роботах поєднує (точніше, “протиставляє”) власне трудові дії 
та ритуалізований відпочинок. Патріархальний побут не сприймав па-
сивного відпочинку. Тимчасове припинення роботи (зокрема, на обід) 
передбачало, зокрема, й спів. На Лемківщині засвідчено відповідні 
обрядові пісні, пов’язані з прополюванням та обкопуванням картоплі. 
“Копальницька пісня-сценка, — зазначає записувач Ярослав Бодак, — 
виконується як під час весняного окопування, так і в часі осіннього ви-
копування картоплі в гурті дівчат та жінок. Перед полуднем (“повуд-
нем”) одна з трудівниць задирливо співає першу строфу пісні. Їй від-
повідає інша, співаючи другу строфу. Це сигнал-заявка на обід і пере-
починок. Третю і четверту строфу співає ґаздиня або, за її відсутності, 
хтось із її рідні замість неї. Після цього настає обід і перепочинок”.

Гоєканя простежуються, крім лемків, у гірських місцевостях 
Словаччини, Польщі, Норвегії. Назва походить від початкових вигуків 
“А гоя, гоя!” тощо. З коментаря Ярослава Бодака: за допомогою гоєкань 
пастухи і пастушки обмінювалися повідомленнями про окремі події й 
випадки з пастушого життя. Наприклад, одна дівчина “інформує свою 
подругу про прикрий випадок, що стався з нею напередодні біля кор-
нутського лісу [напад вовків на череду овець]. Друга дівчина висловлює 
подрузі співчуття з приводу втрати овець. Але разом з тим дорікає їй за 
нехтування осторогою з боку батьків і старших, досвідчених пастухів”.

15 Гошовский В. Украинские песни Закарпатья. — М., 1968, с. 123, 218–219. Його ж: 
“Семиотика в помощь фольклористике. — “Советская музыка”, 1966, № 11. Надмірний 
наголос на “трудових” ознаках, безперечно, був вимушеною поступкою плехановсько-
марксистській доктрині походження мистецтва з праці. Про власне трудові пісні див.: 
Іваницький А. І. Українська народна музична творчість. — Музична Україна, 1990, 
с. 62–64.
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***

Збирання сіна розпочиналося від кінця травня — початку червня 
і тривало до липня — серпня. Це залежало від кліматичної полоси (гео-
графічної широти), дощів, розташування сіножаті (серед боліт чи між 
перелісків). Власне типологічно косовицьких пісень в Україні небага-
то. На косовиці переважно співають (зрозуміло, у вільний від роботи 
час) побутових пісень, де згадується сіножать (наприклад, чумацька 
“Ой косить хазяїн зелену діброву”, побутова “Косарик косить, та вітер 
повіває”), використовуються також жнивні мелодії, побутові та балад-
ні, деякі жартівливі наспіви.

Серед косовицьких багато коротких гумористичних приспівок. 
Вони виконуються при відпочинку або у вигляді діалогу (перегуків) 
в коротких перервах між працею.

Продовжує розпочату косовицею працю гребовиця: сіно розстеля-
ють, просушують, потім збирають, громадять у копиці. На гребовиці, 
насамперед у Поліссі, звучать ті ж пісні, що й на косовиці. Серед них 
так само помітний функційно-тематичний добір. Визначальними 
звуковими емблемами є споріднені з жнивами й косовицею типи ме-
лодики і сам характер вільно-архаїчного, унісонного або сольного роз-
співування, де відчутні відгомони давньої речитативності.

***

Жито, овес, просо та інші зернові культури на землях України поча-
ли сіяти в неоліті, від VІ тисячоліття до н.е. Тоді стався перехід від мис-
ливсько-кочового до осілого способу життя та землеробства. Збирання 
збіжжя відбувалося в послідовності: зажинки, власне жнива та обжин-
ки. Усі ці етапи розпочиналися й завершувалися магічно-сакральними 
діями та піснями.

Обряд зажинок був короткий: ставили край поля перший сніп 
(“воєводу”), виконували кілька величально-обрядових пісень і присту-
пали до праці.

На жнивах співали мало: це був час важкої праці. Пісні звучали 
під час обіду та коли увечері поверталися з поля (М. Лисенко в інтро-
дукції до опери “Утоплена” геніально відтворив переспіви між жінками 
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й чоловіками, що повертаються з поля, у хорі “Туман хвилями лягає”). 
Крім жнивних типів мелодій, значну частину співів становили також 
побутові, баладні пісні, які виконувалися з повільними мелодіями не-
обрядового типу. Кілька напрочуд гарних наспівів з Полісся — “Ой по-
їхав милий у дороґу”, “Да Марусенька по бережку ходить”, “Марино, 
Марино, чого ходиш, блудиш” вміщено у томі. Вони із земель чорно-
бильської трагедії і зараз сприймаються як реквієм по тисячолітніх 
традиціях цього краю.

Найурочистішою частиною було закінчення жнив — обжинки. 
На полі завивали “бороду”: залишали стрілки невижатих колосків, які 
заплітали, зерно струшували на землю (відгомін жертвопринесення), 
у “бороду” ставили черепок із сіллю, воду і шматочок хліба (також жер-
товний ритуал). Далі плели вінки із збіжжя, коронували ними жінок 
і дівчат та йшли в село, де вже була готова вечеря (у дворі господа-
ря або в складчину). Вінок (солярний символ добробуту й землероб-
ства) вручали господареві, співали до вінка та господарям величальних 
жнивних пісень і сідали до столів. До пізньої ночі лунали пісні з танця-
ми, грали музики.

***

Кількісно найчисленніший жанр традиційного обрядового фоль-
клору — весілля. Навколо загалом невеликого числа музичних типів 
обрядових весільних мелодій16 зосереджуються в одному селі десятки, 
а часто й сотні поетичних текстів17. Тексти з часом змінюються, поста-
ють численні варіанти. Але традиційне весілля в побуті доти зберігає 
тисячолітню музично-поетичну та ритуальну структуру, доки у свідо-

16 За весільними матеріалами нашого тому (на підставі обрахунку тільки складочис-
лових форм строфіки) така статистика: два макротипи ладкань (нецезуроване й цезуро-
ване) та 14 типів весільних строфічних пісень (танцювальні й вівати не враховуються). 
Якщо узяти ще до уваги ритмоструктурні різновиди, буде 18 ритмоструктурних типів 
і підтипів на 102 тексти ладкань і строфічних пісень. Отже, у збірникові середня пропо-
рція відношення мелодій і текстів 1 : 6. Але весільних пісенних текстів по всій Україні 
набирається (з варіантами) багато тисяч (дотепер навіть орієнтовної цифри немає).

17 Тільки в томі “Пісні Явдохи Зуїхи” (К., 1965) у розділі весільних вміщено 242 пісні.
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мості носіїв весільних звичаїв (насамперед землеробів) утримується 
ототожнення весілля із звучанням обрядових наспівів.

Провідне місце у весільній мелодиці українців належить ладкан-
ням. “Відмова від ладкання, — зазначав Володимир Гошовський, — 
незворотно руйнує весільний обряд, і народне весілля перетворюєть-
ся на звичайне родинне свято зі співом весільних та бесідних пісень, 
а окремі епізоди обряду втрачають свій первісний сенс і перетворю-
ються на ігри для розваг гостей”18. Типові весільні наспіви породжені 
магічними культами — як і відповідні календарні типи мелодій зимо-
вого та літнього сонцестоянь і весняного рівнодення.

Магічно-священну функцію завжди, в усіх культурах і в усі часи 
мали кількісно нечисленні наспіви, ритуали, магічні словесні формули. 
Це загальний закон: за інших обставин (коли б їх були тисячі) обрядові 
музичні знаки не могли б за законами психології набути доцентро-
вої функції та викликáти стійкі жанрові рефлексії у свідомості людей. 
Індивідуалізовані ритмоструктури наспівів звично збуджують у пам’яті 
необхідні асоціації: “Увага! Це весілля!” (Те ж стосується й функції ін-
ших обрядових наспівів). У весіллі — священному дійстві відтворення 
роду, продовження життя — досьогодні збережено основні типологічні 
лінії сакральної знаковості пізнього неоліту та бронзи.

На етнічній території України весільні наспіви утворюють кілька 
основних груп і, відповідно, є центрами тяжіння для текстів. До першої 
групи належать варіанти ладкань:

А. Пісні з нецезурованих віршів із повтором першого рядка (в осно-
ві 6-складового, який може розширюватися до 7–8 складів, зрідка 
стискатися до 4–5 складів). Особливістю форми цього типу ладкань 
є строфоїдність, тобто відсутність куплетної дво- або чотирирядкової 
форми. У строфоїді може бути від 3-х до 15–18-ти рядків. Пісенний ря-
док не членується на сегменти, отже, позбавлений цезури.

До дуже давніх форм належать строфи такої ж будови, але із до-
датковим вступним заспівом, який не завжди має прямий смисловий 
зв’язок із подальшим текстом. Однак у свідомості селянина цей заспів 
асоціюється з весіллям, він є знаком єднання статей і, отже, символізує 

18 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славя-
новедению. — М., 1971, с. 51.
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створення сім’ї та продовження роду. Образи цього заспіву, як прави-
ло, мають парний характер: дві квіточки, два імені майбутнього по-
дружжя. Згадка про “бервінковий він” також належить до весільної 
символіки. У наступному заспіві присутні метафори весілля: калина — 
символ дівочої цноти, дві квіточки — молодий і молода:

Йа з калиночки там дві квіточки.
— Станьте, тату, протів мене, (2)
Та напийтеся до мене
З повною пивничкою,
З доброю долечкою. (2)

Б. Для строф, складених із цезурованих віршів, показові три-
сегментні модельовані структури (4+4+3), (4+4+5), рідше (4+4+4). 
Менше поширені двосегментні структури (5+3), (6+3). В цезурованих 
ладканнях можна вбачати релікти древнього (язичницького) діалогіз-
му. Зачинала ладкання розпорядниця весільної учти (початок рядка), 
а рід (зараз свахи) стверджував ініціацію або адресну частину співу 
(підхоплював кінцевий 3–4-складовий відтинок рядка, — надаємо його 
курсивом у поданому нижче прикладі). Цей кінцевий відтинок відчле-
новується не лише цезурою, але й висотним положенням у наспіві. 
Таку особливість не можна пояснити інакше як наслідком діалогізму 
весільного виспіву цієї музичної форми. Розповідний текст початку 
рядка змінюється інтонацією спонукальної модальності у вигляді кін-
цевого сегменту, який підіймається догори і утворює свого роду кличну 
кульмінацію наспіву. Їй притаманні усі ознаки колективного ствер-
дження того, що було проголошене (виспіване) розпорядницею весіль-
ного дійства (у язичництві це була, напевно, жриця).

Цезурований різновид ладкань має переважно куплетну будову, 
але іноді не запобігаються й строфоїди:

Вийди, матінко, звитайся,
Своєго дитятки спитайся,
Де твоє дитятко бувало,
Шо твоє дитятко видало?
Два вінці в церковці,
А третиій на головць(і).
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Про ладкання, найголовнішу емблему весільних співів, 
Володимир Гошовський писав: “У перший день весільного обря-
ду свашки починають плести вінки і співати (“ладкати”). Звернення 
до богів, які мають зійти з неба й допомогти плести вінки, збереглося 
з язичницьких часів (ця формула трапляється в усіх українських ве-
сільних піснях). Наспів “ладкання” звичайно використовується один 
протягом усього обряду (в деяких селах існують два-три споріднених 
за своїм характером наспіви). Текст цих пісень змінюється залежно від 
ходу весільної гри”19.

В. Значно численнішою (за музичними формами) є група весіль-
них пісень строфічної будови. Однією з характерних прикмет (хоч і не 
завжди обов’язковою) є повтор першого пісенного рядка куплету:

1. Ой сядь собі, спогадай собі, (2)
Чи ни буде чого жаль то(бі)?

2. Суботнього вимиваннячка, (2)
Нидільного вибирання(чка)...

Вони, безперечно, дуже давні, — можливо, як і ладкання, і збе-
рігають прикмети епохи паратактичного (сурядного) мислення. 
Паратаксис був провідним у неоліті-бронзі, в синтаксисі мовного спіл-
кування та музичних формах тих часів і переважав ще у першій по-
ловині І тис. н.е. Тому до нашого часу збереглася стародавня музич-
на форма, хоча тексти були замінені іншими, осучасненими20. Однак 
це торк нулося тільки лексики, але ніяк не синтаксису.

Г. На весіллі також співається багато жартівливих і танцювальних 
пісень, більшість з яких за типологією не є весільними. Але вони — 
невід’ємний чинник профанного (розважального) боку весільного 
дійства:

1. На городі ялівець, рута зелиненька.
Ой дав мені Господь зятя, — дочка молоденька. (2)

19 Гошовский В. Украинские песни Закарпатья. — М., 1968, с. 80.

20 Див.: Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми. Проблеми походження му-
зики. — К., 2003. — С. 111–119



32

А. Іваницький. Український обрядовий фольклор західних земель

2. Ой піду я до зятя та й зятя просити:
“Пусти мені, зятю, дочки шмаття помочити!” (2)

3. А зять мені відказав, шо не маєш права:
Тоді твоя дочка була, як ти годувала! (2)

Д. Ще іншу групу утворюють строфічні пісні, що мають тематичні 
ознаки весільної належності (почасти й типології), але не відіграють 
такого вирішального впливу на цементування весілля, як ладкання. 
Їх строфічна будова засвідчує не надто давнє походження (напевно, 
пізнє середньовіччя, десь на межі ХIV — XVII століть). Тому їм власти-
ва певна ліризованість наспіву та змісту.

Весільні ладкання двох типів (нецезуровані й цезуровані), а також 
весільні пісні строфічної будови становлять структурно-типологіч-
ну основу весільного обряду. Усі ці музичні типи можуть використо-
вуватися почергово, без якоїсь обумовленої ситуацією послідовнос-
ті. Поетичний зміст весільних пісень, їх настрій, характер не тяжіє 
до зв’язків із певними структурними різновидами. Ладкання та стро-
фічні форми зараз звучать як із серйозною, сакральною тематикою, 
так і можуть поєднуватися з гумористичним (профанним) змістом. 
Це є наслідком (і доказом) поступової десакралізації весільної обря-
довості.

Сумний чи радісний тонус наспівів (мажор або мінор) не виявляє 
якоїсь чітко означеної тенденції до поєднання з аналогічними за на-
строєм текстами. Можна, щоправда, відзначити, що на Покутті певна 
кількість весільних наспівів має “сумовитий” характер. Але це не є пра-
вилом. Так само в піснях, що супроводжують ритуали прощання наре-
ченої з дівуванням (“Летять галочки у три рядочки” тощо) можна по-
мітити наявність певної “меланхолії” (і це при тому, що мелодія може 
мати мажорний нахил). Відзначені особливості доводять, що музична 
стилістика весільних пісень набагато старша за час, коли в європей-
ській музиці ствердилася естетика мажоро-мінору.

Помітною своєрідністю відзначаються лемківські весільні пісні. 
В них поширена моторна, активна ритміка, силабічна мелодика пруж-
на (практично без мелодичних протягань-вокалізацій). Не тільки 
у весільних, але й в інших лемківських піснях мелодії не перебувають 
у спорідненні з образністю тексту.
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Підсумовуючи, можна сказати: структурні основи весільної мело-
дики, ритміки й форми було закладено щонайменше в кінці неоліту 
та бронзі. Тобто за тих часів, коли формування ритмомелодики обря-
дових пісень у цілому (й весільних зокрема) відбувалося під впливом 
спонукальної модальності21. Категорії сучасної естетики до характе-
ристики обрядових наспівів (і навіть текстів, які переважно є пізні-
шого, середньовічного походження) незастосовні. Коли імперативні 
(зазивні, окличні, вольові) інтонації при спілкуванні, під час культо-
вих відправ були у повній силі, до ствердження в музиці та мовленні 
провідної ролі розповідної модальності (властивої фольклорній ліриці 
і сучасному мовленню як норма) було ще дуже далеко — щонайменше 
два-три тисячоліття.

Показово, що й донині не відбулося трансформації нецезурованих 
і цезурованих ладкань в “лірику”, не сталося їх взаємопроникнення, 
їх не було заміщено середньовічними строфічними формами. Авторові 
цієї статті відомий один зразок рідкісної будови весільного співу, коли 
перші два куплети — строфічна форма квадратної будови (восьмитакт), 
а далі підключається цезуроване ладкання (див. “Упала роса посеред 
ліса на мою чорну чілку”). Зважаючи на винятковість поєднання стро-
фічної пісні з цезурованим ладканням (при цьому між ними відсутня 
мелодична, ладова, метрична спорідненість), можна стверджувати: 
було штучно поєднано дві різних пісні. Їх “симбіоз” виник через наяв-
ність спільного поетичного мотиву ворогів (недоброзичливців), досить 
поширеного у весільних піснях. Так, у даному разі через механічне по-
єднання неспоріднених весільних наспівів виникла “неорганічна” дво-
частинність.

Е. На весіллі співаються також численні пісні, які не є типологічно ве-
сільними. Приспівки, вівати, танцювальні, жартівливі та інші тексти й ме-
лодії за змістом і функцією можуть мати (або не мати) вказівки на весільну 
ситуацію. До більшості з них існують відповідники в інших побутово-роз-
важальних жанрах. Утворення цієї групи весільного кола пісень — наслі-
док поступової втрати сакральних основ весільної традиції і збільшення 
питомої ваги профанних (розважальних) дій і такого ж змісту текстів.

21 Див.: Іваницький А. Генезис двох типів ладкань //Іваницький А. І. Історичний 
синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної 
музики. — Вінниця, 2009, с. 299–310.
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Є. На весіллі також звучить інструментальна музика (марші, тан-
цювальні мелодії). Але суто весільним приуроченням позначена зага-
лом незначна кількість награвань. Більшість із них — пісенні й танцю-
вальні мелодії, виконувані також і за інших побутових обставин.

***

Дуже неоднозначним пластом за характером наспівів є родильні 
та хрестинні пісні. З одного боку, в їх музичній структурі простежу-
ється небагато ритмічних формул, які б характеризували саме цей об-
рядовий масив. З іншої сторони, в деяких родильних піснях Поділля 
та хрестинних Закарпаття хоч і нечисленно, але достатньо виразно 
проступає архаїка речитативності. Вона згладжена пізнішою упо-
рядкованістю строфіки наспівів і текстів, але не настільки, щоб не по-
мітити: такі, явно дуже давні, зразки мають за будовою та ритмоме-
лодикою немало спільного з колисковими. А ті й інші разом несуть 
мовно-реліктові прикмети інтонування тих часів, коли ще панувала 
нерегулярна часокількісність в музиці, а для пісенних віршів показо-
вим був тонічний склад. Немовлят з перших днів заколисують співом. 
То ж характерна звукова паралель між родильними (= хрестинними) 
й колисковими наспівами навряд чи випадкова22.

Однак функційно-знакову роль передусім відіграють тексти пі-
сень — їх зміст і обставини виконання. Тоді як добір наспівів має, об-
разно кажучи, ознаки попурі23.

Родильно-хрестинні пісні звучать переважно після повернення 
з церкви — на обіді в честь немовляти, кумів, батьків, родичів. Серед 
співів значне місце належить гумористичній тематиці. Насамперед 

22 Розглядаючи зібрані ним народні пісні Підкарпатської Руси, Ф. Колесса зауважив, 
що з хрестинними “...музичною формою тісно зв’язуються приколискові пісні”. І ще в ін-
шому місці: “Приколискові пісні ч. 22–26 долучено до хрестильних, з якими вони тісно 
в’яжуться формою вірша й характером мелодії”. Ці два види як споріднені уміщено під 
спільною рубрикою “V. Хрестильні й приколискові пісні” — 5 хрестинних і 4 колискових 
// Народні пісні з Підкарпатської Руси. Зібрав і зредагував Ф. Колесса. Мелодії й тек-
сти. Відбитка з Наукового Збірника Тов. “Просвіта” в Ужгороді, річник ХІІІ — ХІV. — 
Ужгород, 1938, с.50, 70 (виноска).

23 Докладніше про це див. далі — в кінці другої частини вступної статті.
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це кумівські (про кума й куму), дотепні натяки на симпатії й фліртуван-
ня кумів. Виконуються вони здебільшого з пританцівками. Майже усі 
кумівські наспіви засновані на козачково-гопакових структурах і дво-
дольних танцювальних метрах. Тому вони становлять особливо чітко 
окреслений структурно-типологічний масив.

За оригінальністю й винахідливістю ритміки, форми та за змістом 
привертають увагу лемківські хрестинні пісні. Лемки є крайньою захід-
ною гілкою українського етносу і протягом століть контактували з ін-
шими слов’янами (насамперед словаками, поляками), а також з угор-
цями. Від сусідів лемки сприйняли схильність до 6-складових сегмен-
тів текстової силабіки, смак до ритмічної чіткості. За допомогою цих 
та інших ресурсів у лемків часто видозмінювалися загальнопоширені 
форми української музичної ритміки й форми.

***

Окремо подаємо в томі два нових описи: лемківських хрестин 
та вперше засвідченого молодіжного вшанування іменинників.

Лемківські хрестини в запису Ярослава Бодака — єдиний у нашій 
музично-етнографічній літературі документ комплексного запису 
хрестинної обрядовості (описи обрядодійств, пісенні тексти, наспіви)24. 
Зважаючи на унікальність матеріалів, їх подано з дотриманням право-
пису й транскрипцій авторського запису.

Наприкінці подаємо нове, досі не описане явище — іменини й пет-
рування. Цей молодіжний обряд розширює уявлення про звичаї 
й пісні, пов’язані зі святкуванням днів народження, іменин, із побу-
товим приуроченням до імен церковних святців. Обряди “Іменини” 
та “Петрування” розширюють уявлення про живучість та схильність 
до розвитку родинно-обрядових фольклорних традицій. Петрування — 
це, власне, заміна стародавніх молодіжних петрівчаних обрядів святом 

24 Змістовні й докладні словесні описи Опанаса Марковича та Олександра Малинки 
не містять мелодій: Маркович О. Родини, хрестини і похрестини. Спроба етнографічного 
опису з народних уст / Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. — К., 
Наукова думка, 1983; с. 160–168.

Малинка А. Родыны и хрестыны (материал собран в м. Мрине Нежинского уезда) //
Киевская старина. Т. LXI, 1898 г., апрель, май, июнь, с. 254–286.
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іменин Петрів та Павлів. Оскільки відомостей про традиції святкуван-
ня молоддю іменин досі в науковій літературі не засвідчено, публікує-
мо ці описи повністю із збереженням особливостей та мови авторсько-
го запису, зробленого Оксаною Стебельською.

***

За всіма ознаками (змістом, рецитаціями, формою, характером ви-
конання) окреме місце в обрядовому фольклорі посідають голосін-
ня — плач-туга за померлим. Наспіви не мають сталої форми, кожного 
разу текст і мелодичний контур імпровізуються у вигляді речитативу 
в діапазоні здебільшого кварти-квінти. При цьому використовують-
ся усталені поспівки в мелодії та типові образи-звертання у тексті. 
Голосять жінки й дівчата, переважно родичі померлого. Дуже рідко 
голосять мужчини: на відміну, наприклад, від абхазів, в українців чо-
ловічі голосіння не поширені. Автор цих рядків записував голосіння 
з чоловічого співу (Андрій Ющенко з с. Луб’янка Київської області). 
Але А. Ющенко просто знав голосіння, а в реальних життєвих обстави-
нах їх не виконував.

Голосіння — це не тільки сум і плач, але й суміш туги (до похован-
ня) та жартів (на застіллі та після нього). Прийшовши з цвинтаря, ми-
ють руки і сідають поминати. Тут вже не голосять. Спершу згадують 
покійного “незлим, тихим словом”, можуть поспівати його улюблених 
пісень. Чимдалі — посилюється атмосфера жартів, навіть скабрезнос-
ті. І це відповідає язичницькій традиції: сакральне переходить у про-
фанне.

Новий різновид фольклору — поховальні строфічні пісні. Скла-
дають їх упорядкованими пісенними строфами, що відрізняє ці по-
минальні та жалóбно-моралізаторські співи від речитативної форми 
традиційних голосінь.

Пісенні поховально-поминальні аматорські новотвори (пере-
важно анонімні) засновані на силабо-тонічній техніці віршування. 
Виконуються здебільшого з наспівами гомофонно-гармонічної будови 
романсового характеру (нерідко — під буквально запозичені популярні 
мелодій). Цей звичай особливо поширився в останні кілька десятків 
років.
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Перші поховальні строфічні пісні з’явилися в українському побуті 
ще від середини ХІХ століття під впливом баптистських та лютеран-
ських співів. В середовищі молодшої, вже письменної генерації, вини-
кла потреба не просто персонально голосити (як це було в традиції), 
а висловлювати жаль колективно (хором). Мабуть, це потреба гуртової 
співпричетності.

Роль і характер традиційних голосінь та нових поминальних пісень 
спонукають до коментаря. Якщо поховальні народні традиції поєднува-
ли в побуті трагічне з комічним, то поминальні строфічні пісні протес-
тантської стилістики (гомофонно-гармонічний склад, силабо- тонічне 
віршування) являють собою різновид побутового колективного му-
зикування. І це не обов’язково смерть: така ж мелодика й віршування 
в цілому властиві протестантському богослужінню. Ця нова музично-
поетична стилістика в сучасній обрядовості не означена за функцією 
(як це було в традиції), а є проявом гедонізму — співу для вдоволення 
естетичних та емоційних потреб — сумних, радісних, культових.

2. Світоглядні, індивідуально-продуктивні 
та колективно-охоронні чинники генези фольклору
Вивчення народної творчості протягом двох з половиною століть 

мало два суттєві методологічні наслідки: 1) доведено самодостатню 
цінність фольклору, 2) стверджено місце фольклористики серед істо-
ричних дисциплін. Останньому насамперед завдячує дослідження об-
рядового фольклору та народної епіки25.

Обрядові ритуали, наспіви, тексти та вірування склалися в неоліті26 
з потреб становлення землеробського річного календаря. В обрядовій 

25 Стосовно епосу див.: Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум /Упоряд. 
С. Й. Грица. — К., 1969 (перше вид. 1910 та 1913 рр.); Грица С. Й. Мелос української на-
родної епіки. — К.,1979.

26 “Існування в минулому тих же великих поворотів мислення, який зараз розгор-
тається перед нами [у першій чверті ХХ століття], поза сумнівом. Досить уявити собі 
наслідки великих винаходів людського генія, а саме — відкриття вогню, землеробства 
чи металів як знарядь життя”. — Вернадский В. И. Мысли о современном значении ис-
тории знаний // Избранные труды по истории науки. — М., 1981, с. 230.


