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Статтю присвячено гаївковому репертуарові одного локального осередку, 
зафіксованому на зламі ХХ–ХХІ століть. Предметом аналізу є різні типи вес-
няних обрядових пісень – гаївок, та їх стильові інтерпретації у місцевій тра-
диції. Аналіз ритмічного, ладоінтонаційного, композиційного елементів пісні 
враховує часові відмінності у процесі порівняння сучасних варіантів та опублі-
кованих у минулому. Дослідження складу гаївкового репертуару показало, що 
його основу в локальному середовищі становлять традиційні та напливові гаїв-
ки, але відсутнє поповнення суміжножанровими зразками та новотворами. 
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Весняно-обрядовий пісенний фольклор, який у Галичині представ-

лений винятково гаївками, становить важливий матеріал для досліджен-
ня як діалектних явищ у фольклорі, так і еволюційних процесів, що 
відбуваються в обрядовій пісенності. Серед календарних-обрядових 
жанрів гаївки чи не найбільше піддаються різного роду контамінаціям, 
варіюванню ритмічних форм тощо, у результаті чого виникають нові 
єдності [7, прим. 112 на с. 285]. Стадію затухання в гаївковому жанрі 
фіксував ще на початку ХХ століття Володимир Гнатюк, який зазна-
чав, що “тепер нових гаївок не творять, старі перекручують, забувають 
і перестають співати” [1, с. 2], тим не менше гаївковий репертуар про-
довжував побутувати, з різною інтенсивністю, впродовж ХХ століття. 

Епіцентром культивування гаївкової традиції вважається поділь-
ський етнографічний регіон [11, ч. 1, с. 90]. З цього огляду територію 
Дрогобиччини можна вважати марґінальною, окраїнною відносно епі-
центру, про що свідчить той факт, що побутування гаївок у різних її 
частинах є неоднаковим. Так, у гірській зоні Дрогобицького району цей 
жанр відсутній або трапляється спорадично [12, с. 76], також не можна 
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однозначно стверджувати про питомість гаївкового обряду для деяких 
сіл рівнинної частини цього району1. 

Водночас, значна кількість підгірських і рівнинних сіл Дрогобицько-
го району має в пісенному обрядовому репертуарі гаївки, які, принай-
мні впродовж ХХ століття, виконували, а подекуди виконують і тепер, 
від першого дня Великодніх свят до Провідної неділі або навіть до 
Вознесіння. До таких сіл належать села Гаї Верхні та Гаї Нижні, роз-
ташовані в східній частині Дрогобиччини, у напрямі до Стрийського 
району. У цих сусідніх селах, пісенний репертуар яких можна вважати 
одним цілим, ми записали 17 зразків гаївкового жанру, що збереглись 
у пам’яті інформантів старшого віку [10, № 46–62]. Деякі з пісень реци-
пієнти не визначили як гаївки [10, № 53], проте за ритмо-семантичною 
та музично-ритмічною будовою їх зараховано саме до цього циклу. 

У систематизації гаївкового репертуару сіл Гаї ми застосували кри-
терій віршової та ритмічної структури пісні як основної ознаки пісен-
ного типу. У більшості випадків до уваги брали і ладомелодичну форму, 
яка маркує часові ладоінтонаційні утворення і може засвідчити наяв-
ність різностадіальних елементів у наспіві. Важливим порівняльним 
матеріалом послужили записи гаївок Івана Колесси [3] та Осипа Роз-
дольського [2] на зламі ХІХ–ХХ століть, що засвідчують побутування 
цього жанру на близькій до обраного локусу території, а також нові за-
писи [8; 9; 11]. 

До давніх форм з віршем нецезурованого семискладника, які збе-
реглись у гаївковому репертуарі досліджуваного осередку, належить 
зразок [10, № 48], що є контамінацією двох самостійних гаївок – “Мо-
лода ворітнице” (перша і друга строфи)2 і “Через зеленії лози” (третя і 
четверта строфи). Таке контрастне об’єднання може бути зумовлене 
типом гри, в якій беруть участь дівчата і хлопці, окрім того, воно стало 
можливим на основі спільної ритмо-силабічної та музично-ритмічної 
структури двічі повтореного нецезурованого семискладника з ритмічним 
малюнком                      (поєднання трибрахія з диямбом). Ця ритмічна 
                                                 

1 Наші обстеження деяких рівнинних сіл Дрогобицького району, наприк-
лад, сіл Воля Якубова, Почаєвичі, показали, що тут гаївки не побутували, про 
що свідчили найстарші жителі цих сіл. Однак, наприклад, у селі Почаєвичі 
цікавий гаївковий репертуар є в переселенців з-під Перемишля, який вони 
пам’ятають від батьків, і свого часу внесли його в репертуар фольклорного 
гурту, який функціонував у цьому селі. 

2 Усі варіанти цієї парадигми, знайдені в публікаціях, починаються звер-
ненням до воротаря, і тільки наш варіант містить звернення до ворітниці. 
Можливо, в даному випадку має місце відхід від мотиву княжої доби про сто-
роження міських воріт окремими воротарями [5, с. 50] і заміщення статі від-
повідно до виконавців. 
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модель належить до однієї з найстаровинніших в українському пісен-
ному фольклорі, про що свідчить її використання в різних обрядових 
жанрах – окрім веснянок, у весільних та обжинкових [4, с. 123]. Нато-
мість, контраст вносить ладомелодичний компонент, що у першій час-
тині (“Молода ворітнице”) має наступний контур (об’єм іонійського 
тетрахорду з субквартою та субсекундою): V 12 3 4 3 2 || 3 4 3 1 2 VII V1, 
з квартовими інтонаціями й устоями, окрім основного всередині, на 
верхній та нижній кварті, що теж свідчить про архаїчність моделі. 
Другий наспів (“Через зеленії лози”) в амбітусі іонійського пентахорду 
з допоміжним захопленням 6 ступеня вкінці першої фрази, переміщу-
ється в зону, вищу від основної опори: 52 4 3 2¬1 6 5 | 52 4 3 2¬1 3 1. 
Посилюється контраст і зіставленням різних темпів – третя та четвер-
та строфи виконуються майже вдвічі швидше, ніж перша.  

Обидва аналізовані наспіви записав І. Колесса з іншими текстами. 
Наспів “Молода ворітнице” в Ходовичах побутував з текстом гаївки 
про Коструба [3, № 1, с. 23]2, а мелодія “Через зеленії лози” переважно 
використовувалася з різними текстами як друга складова мелострофи, 
коли контрастне зіставлення відбувається на музичному рівні, але текст 
при цьому залишається цілісний, іноді з діалоговими протиставлення-
ми [3, № 4, с. 26; № 8, с. 29; № 10, с. 30 – з ритмічним розширенням 
інтонаційного рельєфу]. 

Ритмічна модель аналізованого зразка використовується в гаївково-
му жанрі на значній території західноукраїнського регіону [8, № 29, 30 
(з сучасним жартівливим текстом); 11, ч. 2, № 33, 70; 9, с. 44, 46, 48, 
53, 54, 58].  

Типовою формою у місцевих гаївках є ритмо-силабічна структура 
з цезурованим семискладником 432 та її похідні варіанти 4332, 44;33, 
442;33, які реалізуються в різних музично-ритмічних та інтонаційних 
моделях. Так, структуру дворядкової строфи 432 має гаївка “Ой у саду, 
садочку” [10, № 49] з нестабільною семантичною будовою, коли перша 
строфа складається з різних рядків АБ, а наступні АА, що свідчить про 
пасивну форму побутування і поступове забування гаївки. Музично-
ритмічна структура АВ сконструйована способом поєднання різних 
ритмічних мотивів –                (диспондей з анапестом) і                   (ди-
пірихій з аугментованим анапестом), які співвідносяться в часокіль-
кісному відношенні як 4:2 у першому реченні та 2:4 у другому реченні, 

                                                 
1 Арабськими цифрами позначені ступені звукоряду, вищі від опорного 

тону, римськими – вниз від нього. Повторення тону позначається нижнім 
індексом справа від цифри. Знаком ¬ позначаємо внутріскладовий розспів. 

2 Порівняймо також варіанти в Осипа Роздольського – Станіслава Людке-
вича [2, № 167–169]. 
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утворюючи симетрію в гетероритмічному малюнку цілості, надаючи 
гаївковій мелодії танкового характеру. Органічною для мелодії такого 
типу є її ладова основа в об’ємі іонійського тетрахорду з субквартою 
та мелодичний контур: 3 4 3 2 ¦ 12 V || 12 2 4 ¦ 3 2 1, дві половини якого 
об’єднуються через інтонацію субкварти в серединній ділянці наспіву.  

У досліджуваній місцевості побутує гаївка з десятискладовою струк-
турою 4332 “Вербовая дощечка” [10, № 59], генетично пов’язана з це-
зурованим семискладником, вона представляє давнішу фольклорну 
верству [11, ч. 1, с. 182]. Її музично-ритмічна форма не відрізняється 
від поширеного на значній території варіанту (                           ), мело-
дична схема 1 3 2 3 | 4¬3 2 4| 3 2 1 || 3 53 | 4¬3 2 4 | 3 2 1. Повторення 
трисегментного десятискладника формує дворядкову строфу з незначно 
зміненим інтонаційно початком другого речення, що робить її більш 
монолітною, на противагу точному повторові рядка [3, № 7, с. 28]. 

Ще один різновид форми, похідної від цезурованого семискладни-
ка – 44;33, притаманний гаївці “Ой зацвили фіялочки” [10, № 60], з 
семантичною структурою аб;вв. Музично-ритмічна строфа тут утво-
рюється через контрастне співставлення двох частин: два чотирисклад-
ники формують перший рядок (                      ), а два трискладники – 
другий (                 ). Контрастне ритмічне співставлення надає другій 
половині мелострофи характеру рефрену. Мелодична схема пісні 3 52 
4 ¦ 3 2 3 1 || 3 4 5 | 3 2 1 (abcd). Привертає увагу інтонаційна спільність 
цього наспіву з мелодією гаївки “Чому, Галю, не танцюєш”, варіант 
якої, зокрема, поміщений у ходовицькому збірнику [3, с. 27]. Ритмо-
силабічна будова другої з них 4442, при цьому трансформаційні влас-
тивості форми виявляються на композиційному та музично-ритмічному 
рівнях: кожен рядок завершується мотивом, що утворився внаслідок 
перетворення трискладника в ритмі анапесту першої з гаївок, відпо-
відно за текстом, у чотирискладник з ритмічною фігурою хоріямба (з 
подовженою останньою тривалістю:                    ), іншою є і мелодична 
структура – abc;abd, що становить двочастинність повторної побудови. 
Така мелодична модель гаївки “Чому Галю не танцюєш” поширена на 
значній території, ймовірно, що вона побутувала і в Гаях, а її відсут-
ність у наших матеріалах може бути випадковою. Аналізовані наспіви 
становлять дві ланки в єдиному ланцюгу еволюції гаївкової форми. 

До цієї структурної парадигми належить також гаївка “Повилися 
огірочки” [10, № 51] з будовою вірша 442;33, композиція якої є тричас-
тинною за рахунок повторення першого рядка, ритмічна форма – ААБ, 
семантична форма АБВ (аб;вг;дд). Близький варіант, з іншою комбіна-
цією силабічних груп (442 у перших двох строфах, 4432 у третій стро-
фі) міститься в ходовицькій збірці [3, с. 29].  
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Гаївок, у складочисловій будові яких основою виступає цезурований 
восьмискладник1, в досліджуваному середовищі зафіксовано кілька. 
Серед них “А в городі штири макі” [10, № 53], вона має форму дворяд-
кової строфи, яка довільно урізноманітнюється буквальним повтором 
окремих сегментів, семантична форма в цих випадках може бути 
аб;вг;вг або абб;вг;вг. У ритмічному відношенні частини строфи конт-
растно співставлені – у першій половині два чотирискладники реалізу-
ються в ритмі диспондея (                     ), у другій – дипірихія і диспон-
дея (                     ), в результаті чого середина строфи вкорочується, і 
щоб врівноважити дві половини мелострофи, друга з них повторюється. 
Простота ритму дає можливості для змін всередині строфи і для змін 
часового тривання строфи через різні повтори силабічних груп і моти-
вів, наприклад, перше речення мелострофи подовжується через точний 
повтор другого чотирискладника в тексті. Отже, довільна комбінація 
сегментів та частин цілого може долати одноманітність руху, пов’яза-
ного з кроком. Інтонаційний контур гаївки невибагливий: перша поло-
вина складається з двічі повтореного мотиву, а друга містить висхід-
ний терцевий хід до найвищого звука наспіву і наступний низхідний 
поступеневий рух до опорного тону: 3 53 | 3 53 || 4 6 5 4 3 2 12 [8, № 32] .  

Трирядкову строфу 443 має гаївка “Травко-муравко”[10, № 52], в 
якій також зафіксовані різні, найперше ритмічні, комбінації чотири-
складника. Вже у початковій строфі першу восьмискладову силабічну 
групу замінює п’ятискладник (“Травко-муравко”), ритмічно оформле-
ний як поєднання спондея та анапеста (             ). Він виконує функцію 
аугментованого зачину, а продовження строфи утворюється від поєд-
нання дипірихія з диспондеєм (                   ) та повторення цієї восьми-
складової групи. Отже, ритмо-силабічна структура першої строфи 5;442, 
семантична aББ, музично-ритмічна aBB, мелодична модель 5 3 6 5 3 || 
52 42 ¦ 3 2 1 3 || 52 42 ¦ 3 2 12. У наступних строфах співвідношення час-
тин вирівнюється: 443 (АББ/АВВ), але, за мелоритмічним малюнком 
перша з них все одно відрізняється – при однаковому музичноритміч-
ному малюнку, вона закінчується двома подовженими складонотами 
(                    ), зберігаючи за собою функцію зачину і контрастуючи з 
наступними частинами наспіву ще й інтонаційно (її мелодична схема – 
12 4 1 ¦ 4 6 5 3). Загалом, співвідношення трьох частин наспіву можна 
визначити, користуючись загальноприйнятими в музикознавстві термі-
нами, як тема – продовження, завершення, причому тема протистав-
ляється більш чітко і виразно, а продовження і завершення злитні. У 
разі порівняння варіантів цієї семантичної парадигми з різних територій 
Західної України, ближчих і дальших від досліджуваного середовища, 

                                                 
1 Ця форма вважається типовою для пісенності весняного циклу [11, с. 169]. 
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простежується, що саме в першій частині мелодії наявні варіативні змі-
ни [11, ч. 2, № 144–148]. 

Ще одна гаївка з восьмискладовою ритмо-силабічною структурою 
в основі побутує в досліджуваному середовищі – “Ми голубку голуби-
ли” [10, № 54], яка має форму строфи 882 (444). Цей локальний варіант 
відрізняється від інших варіантів відомої на значній території парадиг-
ми, в першу чергу, силабомелодичним ритмом. Якщо більшість відомих 
варіантів цієї гаївки основана на послідовному ізоритмічному прове-
денні висхідного іоніка, то в аналізованому зразку чотири рази прово-
диться модель, де поєднано дипірихій і висхідний іонік з подовженою 
останньою складонотою (                      ). Амбітус мелодії традиційно не-
великий, оснований на іонійському трихорді з субсекундою та однора-
зовим захопленням квінтового тону, в мелодичному контурі перева-
жають терцеві та секундові інтонації, що нагадують варіантні відміни 
“Голубки” з інших територіальних середовищ: 3 13 ¦ 12 3 2 || 24 ¦ 1 2 5 
3 || 3 13 ¦ 12 3 2 || 2 1 VII2 ¦ VII 1 2 1. Багаторазові повторення тонів з 
найменшою тривалістю посилюють роль мовного начала, натомість 
інтонації з ритмічними подовженнями вкінці побудов виступають за-
собом мелодизації1. Ці особливості надають аналізованій гаївковій 
мелодії наспівного характеру і можуть визначатись як ознака місцевої 
традиції, можливо, новіша в часі побутування. 

Модифікацію дворядкової строфи з приспівом 442;34;44 репрезен-
тує гаївка, що побутує в цій місцевості, “Ходить жучок по долині” [10, 
№ 50]. Ритмо-семантична структура гаївки не відрізняється від сучас-
них варіантів, записаних у різних місцевостях [9, с. 47; 11, ч. 2, № 107–
113], а також варіанту ходовицької гаївки “Ходить пава по крайині, а 
дівчина по ручині” [3, № 7, с. 28–29], основу тут становить послідовне 
проведення дипірихія в основній частині строфи (           ), а в приспіві 
ритми комбінуються відповідно до вербального тексту – поєднання 
дактиля в трискладнику з дипірихієм у чотирискладниках. 

Інтонаційна модель гаївки також не виходить за межі структурно 
тотожних варіантів парадигми, її основу становить поєднання малооб-
сягових поспівок у межах іонійського гексахорду: 3 53 | 3 53 | 6 4 2 4 | 3 13. 
На початку приспіву контраст вносить субкварта, через яку звучання 
переміщується в нижню зону амбітусу, а в останній восьмискладовій 
групі мелодичний контур обертається знову вгорі, але вже в межах верх-
ньої кварти: 2 V2 | 1 33 | 4 23 | 14. Висотне співставлення сегментів наспіву 
в поєданні з ритмічним є достатньо характерним для хороводних гаїв-
кових мелоструктур. 

                                                 
1 У закінченнях водночас відчувається потенційна можливість терцевої 

втори у випадку кількаособового виконання варіанту. 
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Серед зафіксованого в досліджуваному середовищі гаївкового ре-
пертуару дві пісні мають ритмо-силабічну структуру 3353, одна з них – 
“Данчику, данчику, білоданчику” [10, № 57]. Про побутування в регіоні 
варіантів цієї парадигми свідчить їх наявність у ходовицькому збірнику 
[3, № 8, с. 29] і в збірнику О. Роздольського – С. Людкевича [2, № 198–
201]. Порівняно з ними варіант з досліджуваного середовища володіє 
низкою особливостей на рівні ритмо-силабічної строфи та мелострук-
тури. Непослідовне проведення одинадцятискладовика у всіх строфах 
свідчить про те, що вірш і мелодія не є органічним цілим у цій гаївці. 
Ритмічна модель, у якій двічі повторений трибрахій поєднується з 
диямбом, виступає основою строфи, проте хитання числа складів у на-
ступних, після першої, строфах спонукає до дроблення ритмічних оди-
ниць або до їх злиття. Аналіз ритмічного малюнка всіх строф показує, 
що генетичним ритмічним інваріантом цього типу є восьмискладовик 
на ямбічній основі1 (                                               ). Семантична струк-
тура АББ (абб;вгг;вгг) зумовила тричастинну форму мелострофи – 
АBB', де друга і третя частини відрізняються лише каденціями – на 
5 ступені і на опорному тоні.  

Ладову основу мелострофи становить поєднання двох еолійських 
трихордів з субсекундою: es-d-c-h та b-a-g-fis, що загалом дає амбітус 
гексахорду з перемінною терцією – у висхідному русі використовується 
високий 3 ступінь, а в низхідному – низький. Інтонаційний контур 
утворює малюнок, в якому рух тяжіє то до 5 ступеня, то до першого, 
при цьому проміжним важливим тоном виступає 3 ступінь:  6 5 4 |  6 5 
4 | 3 4 5  3¬2 1 || 1 3¬2 1 | 1 3¬2 1 | #VII 1 2#VII 5 || 1 3¬2 1 | 1 3¬2 1 | #VII 
1 2#VII 1. Цей варіант виявляє різночасові нашарування: архаїчний 
текст поєднується з мелодією, в якій ладоінтонаційна основа зберегла-
ся принаймі від середньовіччя, а композиційна структура має ознаки 
нового народномузичного мислення. 

Інша гаївка з ритмо-силабічною будовою 335, зафіксована в дослі-
джуваному середовищі – “Чижику чижику” [10, № 58] – є типовим 
зразком, який мало відрізняється від інших варіантів відомої парадиг-
ми [9, с. 42; 8, № 41; 11, ч. 2, № 278]. Причиною мало не буквальної 
подібності може бути його розповсюдження в шкільному середовищі 
через ігровий характер тексту і наспіву2. 

                                                 
1 Про генетичний зв’язок силабомелодичної моделі 335 з аналогічною 

ритмічною основою в гаївках Західного Поділля пише Олег Смоляк [11, ч. 1, 
с. 184]. 

2 У деяких селах Дрогобиччини цю гаївку називають “дитячою грою”, 
“шкільною піснею”. 
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Гаївка, у структурі якої поєднуються шести- і семискладники (66;772) – 
“Ягіл, ягілочка” [10, № 47]. Контрастне співставлення двох частин у 
мелострофі, друга з яких автоматично повторена, реалізовується на 
рівні вербального тексту (семантична форма РАА), музичного ритму та 
ладоінтонаційного контуру. Так, у першій половині двічі повторена 
фраза в ритмі триямбу (              ), а в другій так само повторюється ін-
ший ритмічний ряд (                ). Якщо в цій гаївці порівняти ритмічні 
моделі шестискладника та семискладника, то бачимо, що другий з них 
є варіантною відміною першого: перший ямб перетворюється в три-
брахій (               ), а наступний диямб замінюється на хорей-ямб, що є 
типовою рисою давньої гаївкової та іншої пісенної ритміки, найчасті-
ше пов’язаної з танцювальністю (хороводністю). Ладоінтонаційний 
рельєф тут також ділиться на дві частини: ладовою основою першої 
частини виступає іонійський трихорд з субсекундою d2-c2-b1-a1, а осно-
вою другої частини є еолійський трихорд з субсекундою та субквартою 
b1-a1-g1-fis1-d1, мелодична схема така: 3¬4 52 4¬  3 5 2 |   3¬4 52 4¬   3 5 2 
||  3 2 1 #VII V #VII 1 2 |  3 2 1 #VII V #VII 12. Кожна фраза мелострофи 
“зависає” на неопорному тоні, і тільки остання – на опорному. Загалом 
цей варіант репрезентує зразок архаїчного типу, що поширений на знач-
ній території [11, ч. 2, № 23].  

У досліджуваному середовищі також зафіксовані дві гаївки, “Ой ну-
мо, нумо” [10, № 46] та “Он, хлопці, он” [10, № 55], що мають компо-
зицію так званої великої кільцевої форми, яка сформувалася внаслідок 
“переосмислення структури частин початкової форми” [6, с. 59–60]. 

Аналіз гаївкових наспівів репертуару сіл Верхні та Нижні Гаї Дро-
гобицького району показав, що вони демонструють варіантні відміни 
парадигм, поширених у західному регіоні України. Більшість із них по-
єднують архаїчні елементи на ритмічному та ладоінтонаційному рів-
нях і нові ознаки, які проявляються в першу чергу на композиційному 
рівні. Свідченням тому є факт, що всі зафіксовані гаївки мають стро-
фічну форму і не зафіксовано жодного зразка тирадної (астрофічної) 
побудови. 

Структура локального гаївкового репертуару східної частини Дро-
гобиччини впродовж ХХ століття становила поєднання питомих і на-
пливових зразків. Адаптація останніх відбувалася, між іншим, завдяки 
інтенсивній діяльності в зазначеному напрямі “Просвіти” в 1920–1930-х 
роках, а також через школу. Такі гаївки, як “Чижику, чижику”, “Десь 
тут була подоляночка”, “Царівна” та інші ввійшли, зокрема, в гаївко-
вий репертуар досліджуваної місцевості шляхом вивчення у школі, а 
потім виконання в гаївковому обряді. Відмітною рисою місцевої гаїв-
кової традиції є відсутність новотворів і суміжножанрових зразків, які, 
як відомо, впродовж ХХ століття досить активно проникали в гаївковий 
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обряд на Західному Поділлі [11] чи Опіллі [8]. Однією з причин цієї 
особливості може виступати міра віддаленості від епіцентру гаївкової 
традиції. 
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HAIVKA CHANTS IN MUSIСAL TRADITION 
OF EASTERN PART OF DROHOBYCH DISTRIKT 

(on base of songs of Hayi Verhni and Hayi Nyzhniy of Drohobych region) 
 

Lidiya FEDORON’KO 
 

The article deals with spring ritual repertoire of a local center. The material 
was recorded at the turn of the 20th–21st centuries. Different types of spring ritual 
songs – hayivkas and their stylistic interpretations in local tradition are analyzed. 
Rhythmic, intonational, compositional elements of songs are observed by concide-
ring temporal differences when comparing modern variants and those published in 
the past. Researching of hayivkas repertoire showed that traditional and influx 
songs form the basis of local folk tradition. It was also found that there is no acces-
sion with communicating genres or new songs. 

Key words: haivkas, repertoire, analysis, tradition, new songs. 
 
 

ГАИВКОВЫЕ НАПЕВЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 
ВОСТОЧНОЙ ДРОГОБЫЧЧИНЫ 

(на песенном материале сел Верхние и Нижние Гаи 
Дрогобычского района) 

 
Лидия ФЕДОРОНЬКО 

 
Статься посвящена гаивковому репертуару одной локальной среды, за-

фиксированному на рубеже ХХ–ХХІ века. Предметом анализа стали различ-
ные типы гаивок и их стилевые интерпретации в местной традиции. Анализ 
ритмического, ладоинтонационного, композиционного элементов песни учи-
тывает временные различия при сравнении современных вариантов и опубли-
кованных в прошлом. Исследование состава гаивкового репертуара показало, 
что его основу в местной среде составляют традиционные и миграционные 
гаивки, но отсутствует пополнение межжанровыми образцами и песенными 
новообразованиями. 

Ключевые слова: гаивки, репертуар, анализ, традиция, новообразования. 
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