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ВСТУП 

 

Актуальність теми: Закарпатський пісенний фольклор славиться 

своїми піснями, що супроводжують різні свята, обряди, дійства, а також є 

багатими на різноманітні образи, символи та мотиви. Село Довге та сусідні 

села Східної Верховини, що знаходяться на території колоритного 

Закарпаття, мають свій неповторний скарб пісень, які займають важливе 

місце у жителів сіл і в яких яскраво представлені різні образи та мотиви, від 

невзаємного кохання, до зради одного із закоханих.  

Актуальність теми зумовлена тим, що з кожним днем народна 

творчість поступово забувається, а на зміну їй приходить сучасна, яка, на 

відміну від першої, ніяк не ідентифікує народ і не стосується його історії, не 

допомагає досліджувати минуле та порівнювати його з теперішнім. Тема про 

пісенні твори сіл Східної Верховини недостатньо досліджена, а тому є 

актуальною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: образи та мотиви у піснях 

Східної Верховини досліджують такі науковці, як: Богуш А., Кузь В., Малько 

А., Брудник О., Вишневський О., Дробязко П., Попович М., Керечанин І., 

Черленяк І., Легоцький Т., Стрипський Г., Потушняка Ф., Жатковича Ю., 

Тиводара М., Солоп Б., Павлюк С., Німчук В., та інші. 

Мета дослідження: розглянути народні пісні Східної Верховини, а 

також присутні в них мотиви та образи. 

Реалізація мети дослідження передбачає виконання таких завдань: 

- Провести етнографічне дослідження української народної пісні; 

- Здійснити порівняльний аналіз образів у піснях села Довге та 

інших сіл Східної Верховини; 

- Визначити особливості мотивів у піснях села Довге та ближніх 

сіл Східної Верховини; 
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Об'єкт дослідження: народні пісні Східної Верховини. 

Предмет дослідження: мотиви та образи, що присутні в народних 

піснях Східної Верховини. 

Методи дослідження: для написання даної наукової праці було 

використано метод наукового аналізу, метод інтерпретації результатів та 

системний метод. Також було використано метод науково-методичного 

дослідження. За допомогою представлених та використаних нами методів, 

було проведено комплексне дослідження та сформовано основні елементи 

даного наукового дослідження. 

 В першому розділі даної наукової праці було використано метод 

науково-методичного дослідження, за допомогою якого було опрацьовано  

теоретичну базу дослідження, науковий матеріал провідних науковців та 

сформовано в представлений нами перший розділ. Також в даному першому 

розділі за допомогою системного методу було систематизовано 

опрацьований матеріал та викладено в послідовності нашого дослідження.  

 В другому та третьому розділі даної наукової праці було використано 

метод аналізу та метод інтерпретації результатів, за допомогою яких було 

проведено порівняльний аналіз досліджуваних питань, сформовано власні 

висновки та інтерпретовано отримані результати аналізу з нашого 

дослідження. На основі використаних методів було сформовано власні 

висновки з предмету дослідження та сформовано основні елементи та аналіз 

конференційного туризму. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в детальному 

та системному дослідженні питань пов’язаних з поставленою тематикою в 

даній роботі, а також має узагальнюючий характер і містить власні висновки 

та рекомендації з предмету дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх 

фактичні матеріали, теоретичні положення та результати можуть бути 

застосовані для: вивчення місцевих культурних комплексів, написання 

монографій про традиційну обрядовість українців, етнографічних 
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досліджень, підготовки освітніх планувань та викладання курсів із 

закарпатської етнології; вивчення краєзнавства як частини факультативів у 

середніх та вищих навчальних закладах; створення етнографічних експозицій 

або музейних експозицій під відкритим небом, надання грантів та 

спеціальних виставок; постановка вистав, репродукцій або реконструкцій 

історичних фільмів традиційних жниварських обрядів. 

Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, 3 розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Робота розміщується на 60 

сторінках та налічує 48  посилань на бібліографічні джерела.  
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РОЗДІЛ 1 

ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

 

1.1. Українська народна пісня в етнографії 

 

 

Українська народна пісня пройшла важкий шлях через історію країни. 

Його виконавці та творці часто ставали жертвами армій загарбників. Деякі 

старі народні пісні вийшли з ужитку, а інші перетворилися на нові напрямки. 

На мою думку, традиційна народна пісня є необхідним джерелом для 

розуміння української історії, адже їхній текст наповнений яскравими 

подіями та думками, які автори хотіли закарбувати в пам’яті назавжди.  

Українські народні пісні привернули увагу фольклористів та 

етнографів у ХІХ столітті. Одними з перших у цій галузі стали В. 

Трухновський та П. Сокальський, пізніше – О. Рубець («Сто українських 

народних пісень», 1889), П. Демуцький («Українські народні пісні 

Київщини», 1905), О. Коципінський (« Пісні та танці українців», 1861–1867), 

О. Баліна («Українські народні пісні», 1863), С. Гулак Артемовський 

(«Українські народні пісні», 1868). Особлива заслуга тут належить 

композитору М. Лисенку: він зібрав велику кількість народних пісень, дав їм 

зразкову інтерпретацію, встановив спосіб аналізу та будови, видав шість 

«Збірників українських народних пісень» (1869-1895), «Характеристику 

музичних особливостей музичних дум виконаних кобзарем А. Вересаєм» 

(1874) та ін [1, с. 167].  

Неоціненний внесок у справу збереження української народної пісні 

зробили такі дослідники, як мовознавець Ізмаїл Срезневський, ректор 

Київського університету М. Максимович, історик та публіцист М. 
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Драгоманов, етнограф З. Доленга-Ходаковський, етнограф і фольклорист Ф. 

Колесса, композитор та музикознавець З. Лиско. Велике значення для 

дослідження та популяризації української народної пісні мала діяльність 

відомого композитора, диригента, фольклориста Василя Безкоровайного 

(1880–1966). Він став автором хорових обробок народних пісень «Ой у саду» 

(записана Т. Шевченком у Почаєві), «Віддала мене», «Піду в садочок» та ін., 

аранжував українську народну думу «Витеча братів з Азова», тридцять 

фортепіанних п'єс дітей на мотиви народних пісень (багато не опубліковано). 

«Українські Думки» для скрипки та фортепіано пронизані мелодійністю та 

щирістю, у кожному творі відчувається національний колорит. А увертюра 

для великого симфонічного оркестру «Різдв'яна ніч» (за мотивами 

українських колядок) мала величезний успіх [4, с. 76].  

До християнства люди використовували пісню та словесну творчість 

для досягнення практичних цілей. Обрядові дії завжди включали пісні, які 

згодом стали частиною фольклору. Коли люди перестали використовувати 

ритуали, багато з цих пісень вимерли або перетворилися з музики на 

мистецтво. 

У народно-календарному стилі написані пісні, в яких оспівували зміну 

пір року. Вони виникли в IV-V століттях і були частиною найдавніших 

зразків усної народної творчості. Ці пісні включали музику, танець і драму, 

сплетені в одне ціле. Їх виконували повним хором і в лісі на весіллях. Крім 

того, два хори виконували різні пісні в різний час під час виступу.  

До обрядових зимових пісень належать колядки та щедрівки – перлина 

української народної творчості. За однією з версій, назва «колядка» пов'язана 

з давньоримським святкуванням Нового року «calendae januariae». 

На територію сучасної України вони потрапили в перші століття 

християнської ери. Колядки та колядки можна поділити на три умовні групи. 

1 група – пісні, пов’язані з культом слов’янського бога сонця Сварога та 

«приготуванням» сонця до літньої радості після довгої зими. Слова колядки 

спрямовані проти сил природи. Другу колядку складали «християнизовані» 
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старовинні пісні. Вони містять інформацію про Ісуса Христа, а в мелодії 

присутні сліди оригінальної пісні. 

Третя група – колядки суто християнського характеру, що виникали з 

XI ст. Спочатку вони являли собою церковні гімни, які завдяки своїй співочій 

простоті поширювалися серед українського народу швидше і легше, ніж інші.  

У збірнику «При ялинці» (1930) В. Безкоровайний наводить приклади 

таких колядок: «Бог Предвічний», «Возвеселімся», «Бог ся рождає», «Нова 

радість стала», «На небі зірка», «Небо і земля», «Херувіми святий!», «У 

Вефлеємі», «Бог природу», «Стань Давиде!», «Христос народився», 

«Всесвіт», «Ніні Адамі», «Дивна новина», «Радуйтеся всі люди». Своєрідний 

тип українських пісень – близькі до колядок щедрівки. У них короткі мелодії 

складені здебільшого з 3-4 нот і засновані на інтервалах секунди та терції. У 

деяких щедрівках, що належать до раннього середньовіччя, містяться натяки 

на історичні події та війни того часу, князів та їхні родини [2, с. 44].  

Якщо метою колядок було музичною мовою прославити Різдво 

Христове, а в язичницькі часи – пробудження бога сонця після зими, то 

щедрівки були побажаннями та передавали привітання з нагоди зміни 

старого року новим. Вони були нерозривно пов'язані з іграми і забавами, 

мали веселий характер: «Щедрий вечір! добрий вечір!», «Чи вдома, вдома 

пан господар», «Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Ой, сива та зозулечка», 

«Тече річка невелика», «А в тім дворі червона паня» та ін. від колядок, які 

виконувались багатьма голосами чи хорами, щедрівки можна було співати 

одним голосом і завжди окремо від колядок. 

Навесні прокидається земля, оживає природа, а з нею радісні надії та 

клопіт. Молодь виходила на залиті сонячним світлом луки, де дихало на 

повні груди, і співалося на повний голос. Весняні обрядові пісні українського 

народу мають назви веснянки (на Волині, Поділля та Наддніпрянщині) та 

гаївки, гагилки, ягилки у Західній Україні. Веснянка – один із 

найрозважливіших, емоційно насичених циклів фольклорних пісень, тісно 

пов’язаних із календарем хліборобських робіт та сімейним побутом 
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трудящих. Вони святкують пробудження природи, і ні музика, ні ігри та 

розваги не змінювалися століттями. У веснянках все символічно [1, с. 169]. 

Тут з'являються не лише різні птахи та звірі (орел, перепілка, козеня, 

зайчик), а й дерева, квіти, трави, абстрактні картини – «зелений подул».  

Перші записи та публікації веснянок були здійснені фольклористами 

ще на початку ХІХ ст. Найповніша наукова подача матеріалу належить 

відомому фольклористу В. Гнатюку (1871-1926), який видав у 1909 році 

збірку гаївок, зібраних по всій Україні. Декілька збірок веснянок разом із 

мелодіями опублікував основоположник української класичної музики М. 

Лисенка. Згодом веснянки втратили ознаки обрядовості та увійшли до 

молодіжного репертуару як ліричні побутові пісні. Багато хто з них 

популярний і сьогодні («А вже весна», «Чи я в лузі не калина була», «Попід 

мостом, мостом», «Ой у полі криниченька»), деякі стали надбанням дитячого 

фольклору («Подоляночка», «Журавель », «Зайчик», «Просо», «Огірочки» та 

ін.). Наприкінці травня – на початку червня в Україні відзначався «Русальний 

(«нявський» або «мавський») Великдень», а під час обрядів, пов'язаних із 

«Зеленою (або «Клікальною») неділею» (Трійця), виконувались русальні 

пісні. Самі епітети «зелений», «клічальний» вказують на особливість цього 

свята – вшанування зеленого кольору рослинності, яку наші пращури 

одухотворювали [5, с. 71].  

Пісні русального циклу – ліричні, сповнені радощів буття, вони 

славлять світло, простір, відчуття духовного здоров'я. Героїні пісень – 

дівчата, настрій яких співзвучно квітучій природі: «Ой, зросла ж я у свого 

тата, кохалася в рідній матусі – ой, луги ж мої всі зелені!». В окрему групу 

поєднують «петровські» (або «петрівочні») пісні, в яких згадуються 

найкоротші літні ночі. Назва їх походить від імені св. Петра, т.к. тим часом 

відзначаються його іменини. Лейтмотив цього циклу – взаємини молодих:  

Чи ти чула, дівчинонько, як я тобі кликав, 

Через твоє подвір'ячко сивим конем їхав? 

Ой, чи чула, чи не чула, не озивалася. 



10 
 

Темна нічка петрівочка, вийти боялася. 

У піснях звучать скарги на коротку ніч, коли дівчині виспатися ніколи, 

і на майбутнє прощання з вільним життям у батьківському будинку (восени 

починалася пора весіль). 

До Петра зозулі та кувати, та кувати, 

До осені дівці та гуляти та гуляти. 

Русальні та петровські співи стихали напередодні найбільшого літнього 

свята – Івана Купала. Стародавній сенс купальських обрядів і самої назви 

«Купало» остаточно не з'ясовано. Це свято, що припадало на період літнього 

сонцестояння (кінець червня – початок липня), оспівувало життєдайні сили 

природи та найсильніші її стихії – сонце, вогонь та воду [7, с. 224].  

Музична мова купальських пісень була похмура, мелодійні лінії 

короткі і складалися здебільшого з кількох тонів, співали їх одним голосом, а 

якщо гуртом, то завжди в унісон. Купальські (або троїцькі) пісні збереглися 

до наших днів в оригінальній формі: «Ходили дівчата в ліс по ягідочки», «На 

Івана, на Купала», «Проти Івана сонце грало», «Хай купався Іван, та й у воду 

впавши», «Зелена дібровонька», «Посію я пикаю, поставлю сторожу», 

«Допалимо та соломоньку», «Ой, шаріла вишенька, шаріла» та ін.  

Осінній сезон в Україні був представлений обжиночними та 

весільними піснями. Обжиночні пісні виконувались під час жнив і відбивали 

основні обряди з нею пов'язані: «Там у полі криниченька», «Говорила 

нивка», «Жали жіночки, жали», «Ой, у чужого господаря», «Ой, вже сонце 

над вербами», «Наша господарка добра», «Маяло житечко, маяло» та ін. 

Подробиці цих урочистостей до наших днів практично не збереглися. 

Відомо, що загальноприйнятим звичаєм було приготування та урочисте 

вручення снопа зерна господареві на порозі його будинку.  

При в'язанні та передачі снопа чоловіки та жінки виконували 

обжиночні пісні. Витоки ритуалу слід шукати у культі давньогрецької богині 

Деметри, який був поширений не лише у грецьких колоніях Північного 

Причорномор'я, а й на всій території сучасної України, де існували жваві 
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торговельні та культурні зв'язки. Весільні пісні співалися протягом усього 

року, але у зв'язку з тим, що більшість весільних урочистостей відбувалася 

після збирання врожаю, їх, поряд з обжиночними, включають до групи 

осінніх пісень. 

Весільні пісні виникають та розвиваються після прийняття 

християнства на Русі (988 р.). Мелодії весільних пісень мали архаїчний 

характер і легко впізнавались по відстані між найнижчою і найвищою нотою: 

вона ніколи не була більшою, ніж інтервал квінти. Пісні виконували в унісон: 

«Ді ти, де ти, Наталочко», «Тихо, тихо Дунай воду несе», «У неділю рано до 

сонця», «Летять галочки у три рядочки», «Грайте, музики, як грали», «Ой, 

глянь, мати, та на мій посад». Згодом весільні пісні стали поліфонічними та 

виконувались кількома голосами. Сцени традиційного весілля та весільні 

пісні знайшли відображення у п'єсах М. Старицького, М. Кропивницького, І. 

Карпенка-Карого, І. Франка [9, с. 499].  

Найціннішими з наукового погляду є праці дослідників М. Сумцова, Б. 

Грінченка, В. Охрімовича, І. Франка. На наступному щаблі історичного 

розвитку, у другій половині XIV – на початку XVIII ст., з'явилися нові 

пісенні теми, які відображали найважливіші події епохи. З народних пісень 

цього періоду можна дізнатися про війни, битви, перемоги і поразки, про 

славу великих синів народу і ганьбу його зрадників [5, с 78].  

Запорізькі козаки та їхні ватажки, королі, царі та хани, народи та 

війська України, Польщі, Москви, Туреччини, татари, німці, шведи, серби 

тощо. − усі вони стають дійовими особами народних пісень. Захисникам 

рідної землі потрібна була не безпристрасна розповідь про давно минулі 

часи, а мужня поезія, здатна мобілізувати на боротьбу за свою свободу. Ось 

як писав про це М. Добролюбов: «Пісня, дума складають в Україні народну 

святиню, найкращу якість українського народу, в них горить любов до 

батьківщини, сяє слава минулих подвигів; у них дихає ніжне почуття 

жіночого кохання, особливо материнського.  
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Все коло життєвих насущних інтересів охоплюється в пісні, зливається 

з нею, і без неї саме життя стає неможливим». До жанру української лірико-

епічної пісні належать думи, відомі ще як плачі, лицарські та козацькі пісні. 

Вони продовжують традиції найбільшого твору Київської Русі – «Слова про 

похід Ігорів» (XII ст.), насиченого яскравими поетичними картинами та 

фольклорними образами [10, с. 62].  

Думи виконували бродячі сліпі співаки – «божі люди» – кобзарі, 

бандуристи, лірники (залежно від інструменту, на якому вони грали), які 

об'єднувалися в цехові спільноти – музичні «юнії». Це дозволяло 

контролювати виконавців і одночасно зберігати чистоту традиції в співі, що 

сприяло збереженню дум і властивих їм рис.  

Крім обрядових та історичних, в українській традиції існувала велика 

кількість інших видів пісень, що відображали реалії повсякденного життя. 

Наприклад, чумацькі – пісні чумаків, які їздили до Криму за сіллю: «Чумаче, 

чумаче, чого зажурився», «Ой, зажурився соколонько», «Ой, ходив чумак», 

«Ох, і не стелись, хрещати барвінку». Бурлацькі пісні розповідають про 

юнаків, які подорожували з місця на місце у пошуках роботи, пригод та 

щастя: «Зібралися всі бурлаки», «Та летить орел над морем», «Та не шкода 

мені на галочку», «Та забіліли сніги». Солдатські та рекрутські пісні 

з'явилися у зв'язку з практикою уряду набору молодих людей на тривалу 

службу: «Пливе човен», «Наїхала старшина», «Ой, біля лузі при березі там 

калина стояла», «Чорна рілля заорана», «Війна, війна – світ палає» [2, с. 50].  

У зв'язку з розвитком вищої освіти виникають бурсацькі пісні, що 

трапляються і в інших країнах (Угорщина, Словаччина), що свідчить про 

існування жвавого студентського обміну між державами. Подальше 

посилення кріпацтва знайшло відображення в крипацьких (кріпосних) 

піснях: «Наступає чорна хмара», «На панщину ходжу, ходжу», «Ой, летіла 

качечка», «Ой, горе нам на Гетьманщині» та ін.  

Піснями, пов'язаними із сімейним життям та побутом народу, були 

колискові , дитячі, холостяцькі та дівочі, пісні про жіночу долю, жартівливі 
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та сатиричні, пісні п'яниць, пісні до танців, пісні (плачі) над померлими. Але 

найчисельніші з усіх – пісні про кохання: «Сонце низенько, вечір близенько», 

«І шумити, і гуде», «Ішов козак потайком», «Лодка хітається», «Ой, не світи, 

місяченьку», «Тече вода мутна» " і багато інших. Крім того, була велика 

група народних пісень на релігійні теми. Вони оспівуються Ісус Христос, 

Діва Марія і численні святі (св. Миколай, св. Михайло, св. Юрій, св. 

Варвара), зачіпаються теми християнської моралі та етики [1, с. 174].  

До українських народних пісень можна віднести пісні Українських 

Січових Стрільців першої світової війни (1914-1918 р.): «Ой, видно село», 

«Червона калина», «Журавлі», «Їхав стрілець» та ін. Вони мають своїх 

авторів, але популярність цих пісень настільки велика, що дозволяє включати 

їх до збірок народних пісень. 

Таким чином, у ході історичного розвитку в Україні склалася унікальна 

традиція пісенного мистецтва, в якому відбито всі сторони життя 

українського народу. Його величезне жанрове та тематичне розмаїття робить 

вагомий внесок у скарбницю не лише вітчизняної, а й світової культури. 

Незважаючи ні на що, народній пам'яті вдалося зберегти для майбутніх 

поколінь ці культурні здобутки, здатні стати одним із чинників консолідації 

нації [8, с. 39]. 

 

1.2. Стилізація української народної пісні 

 

Музична культура України, а саме пісенна, дуже різнобічна та 

багатофункціональна. Вона включає усну народну творчість – фольклор, поп-

музику, джаз, рок-музику, блюз, різновиди масової культури, авторську та 

композиторську творчість. Але вимоги сучасного слухача та споживача 

наштовхнули багатьох виконавців та колективи на щось нове та неординарне, 

цікаве і тут же рідне та приємне душі. Пісня – душа народу! Але просто 

співати душею проникливі пісні про життя чи про звичаї та просту естраду 

нікого не здивуєш у XXI столітті. Глядач вимагає більшого, видовищного, 
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яскравого, незвичайного, новаторського та барвистого. Саме стилізація 

української народної пісні є рішення цієї проблеми на сцені України. Що 

таке стилізація української пісні? Чи можна цей музичний напрямок вважати 

окремим жанром? Стилізація української пісні включає комплекс факторів: 

фольклор, естрадний вокал, синтез сценічного образу і танцю. У цьому 

музичному напрямі об'єднані всі важливі чинники для сучасного слухача, що 

дозволяє йому повноцінно сприйняти та оцінити таку масову дію на сцені та 

задовольнити свої вимоги до сучасного виконавця чи колективу [13, с. 59]. 

Пісенний фольклор включає потужний творчий потенціал, який 

збільшує його адаптивні можливості сучасних умов сприйняття народних 

пісень і створює основу для розвитку та модернізації нових форм музичної 

культури. Постійна взаємодія між традиційною та інноваційною діяльністю є 

необхідною умовою для розвитку фольклору. У фольклорній пісні 

виявляються національні традиції, формуючи у людей почуття духовної 

близькості, що належать до їх національного коріння, національної 

самобутності.  

Однією з особливостей народних пісень є відображення у її змісті 

почуття моральних норм та цінностей нації, відтворення попередніх 

поколінь, тим самим честь предків та минулого своєї Батьківщини, що не дає 

забути своєї етнічної приналежності, прагнучи європейських норм і 

стандартів і передати своїм нащадкам свою спадщину. Пісенна традиція живе 

у суспільстві, розвивається і підлягає вивченню як складова частина народної 

культури. Для наукових досліджень сьогодні цікаві модифікації пісенного 

фольклору шляхом його обробки [1, с. 175].  

У музичній культурі особливе місце займає інтерпретація пісенного 

фольклору. Об'єднання прийомів фольклору, а саме: музично-поетична 

стилістика українських народних пісень, простота та лаконічність, 

природність звучання, сприйняття та специфіки звучання естрадної пісні: 

красива мелізматика, тембровість, унікальність власного звучання вокаліста, 

специфічні прийоми, характерні для естради: розщеплення, драйв, субтон, 
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йодль і т.д. зароджує новий стиль пісні – стилізація української народної 

музики.  

Підкріплюючи стилізацію української народної пісні яскравим 

сценічним чином, який включає в себе сучасний стилізований український 

костюм, що пройшов еволюцію, і масовим постановковим шоуномером, 

артист отримує повноту картини цього жанру, що автоматично стає 

зрозумілим і рідним душі для сучасного глядача. Велику роль відповідно до 

жанру стилізації відіграє саме театральність та сценічність костюма, а не сам 

український костюм, який не пройшов еволюції. Головною метою створення 

такого костюма є створення мистецького образу. Навіть більшістю кутюр'є 

сприймаються як окремий образ [11, с. 303]. 

Доведено, що семіотичним принципом створення художнього образу у 

театральному мистецтві є гамма кольорів, їхня взаємодія. Ця теза ґрунтується 

на кольорових кодах (як характерних ознаках архетипових уявлень про 

зовнішній світ), які не лише автоматично зчитувалися, а й зберігалися 

незмінними протягом тисячоліть. Канонізація квітів у традиційних культурах 

унеможливлювала будь-яке маніпулювання ними з моменту історичного 

виникнення.  

Кожен колір має власний сенс, самостійне значення, яке залежить від 

форми. Змістовність кольору відображається у символах, алегоріях, знаках. 

Характерними особливостями кольорової семантики є багатозначність та 

амбівалентність, тобто кожен колір у різних культурах протягом століть мав 

безліч значень [14, с. 162].  

Символіка кольору посилюється відповідними назвами, які часто є 

екзотичними, наприклад «райська пташка», «лондонський дим», «нільська 

вода», «німфа під час зорі» тощо. Відзначено, що гра з кольором визначає 

особливості чоловічого та жіночого костюмів. Статевий диморфізм 

проявляється у наданні переваги певному кольору. Колір як символ є 

конденсатором інформації. У джерел культури колір був рівноцінним слову, 

оскільки служив символом різноманітних речей і понять, найстійкішими 
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кольоровими символами виявлялися найпростіші чи основні кольори. Роль 

кольорової символіки у суспільстві пропорційна до частини міфологізму в 

його мисленні. Зі зростанням ролі раціоналізму зменшується і роль 

символіки. Проблема самої презентації людини у сучасному суспільстві – 

кольоровий хаос, монотонність костюмних форм та втрата кольорової 

гармонії. У цій ситуації втрачається здатність естетичного відчуття 

кольорового образу костюма [17, с. 341].  

Символ виконує роль програми творчого процесу, що згущується. Як 

відомо, в галузі мистецтва, сценічного в першу чергу, роль символу виконує 

художній образ, тобто між символом та художнім чином можна поставити 

знак рівності. Художній образ формується у свідомості глядача на основі 

чуттєвого сприйняття його форми, емоційної оцінки та пізнання змісту. Через 

образне уявлення встановлюється зв'язок ідеального з матеріальним, тобто 

здійснюється перехід від ідеального до матеріального і від матеріального до 

ідеального.  

При цьому сценічний костюм з'являється не лише як формотворчість 

художнього образу, а й як знак, що має легітимізовані культурні значення. 

Шляхи створення сценічного образу ще не вивчені, суперечки про нього 

тривають досі. Змінюється час – змінюється та розуміння структури образу, 

відбувається поглиблення самих понять «характер», «образ». 

Найпоширенішим, найпопулярнішим у сучасній масовій культурі є підхід до 

образу від себе, але є і прихильники іншого шляху – від образу. Художній 

образ – це насамперед органічність, театральність та соціальність. Таким 

чином, можна зробити висновки, що сценічність визначається як 

концептуальна характеристика костюма, а театралізація – як процес і 

водночас засіб створення художнього образу костюмі [8, с. 44]. 

Повертаючись до зв'язку між фольклором та естрадною піснею важливо 

виділити такі типи взаємозв'язку:  

1) опрацювання народної пісні;  

2) цитування музично-фольклорного матеріалу;  
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3) створення оригінальних та унікальних композицій на основі 

фольклору – текст, інтонація, прийоми виконання;  

4) синтез національної манери виконання з естрадними вокально-

технічними прийомами. Важливим фактором синтезу фольклору з естрадою є 

виконання мелодійних ліній та багатоголосся в автентичній фольклорно-

вокальній манері. 

Особливості стилізації української народної пісні визначено рисами 

сучасної української музики. До них належать такі як:  

1) орієнтація на стандарти хіта, які проявляються у мелодиці, гармонії, 

структурі, інструментальному складі, аранжуванні та манері виконання 

сучасних пісень;  

2) тяжіння до стильового синтезу;  

3) освіту нових стильових напрямів з урахуванням поєднання кількох 

старих (зазвичай, з опорою з їхньої танцювальні функції);  

4) використання архаїчного вітчизняного фольклору як основи для 

створення естрадних композицій, а також звернення до автентичної 

вокальної манери виконання, застосування народних інструментів, їх 

тембрів, особливостей гри на них; 

5) звернення до фольклору народів світу (найбільше поширене у 

стильовому напрямку World music);  

6) широке використання електронних інструментів та сучасних 

комп'ютерних програм з обробки звуку, що призводить до різноманітних 

комбінацій акустичних та електронних тембрів, електронних обробок вокалу 

[18, с. 39].  

Загалом тенденції подальшого розвитку естрадної музики України 

полягають у посиленні національної специфіки разом із виходом на світовий 

музичний рівень. Прикладом такої діяльності у місті Харкові є вокальний 

дует «Мальві». Його діяльність спрямована саме на вирішення вищевказаних 

завдань. Таким чином, виявлено сучасні тенденції втілення народної пісні на 

сцені та розкрито специфіку та манера вокальної виразності в українських 
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народних піснях у сучасному виконавстві, що є актуальним та затребуваним 

для сучасного слухача. 

 

1.3. Загальна характеристика та історія дослідження народних 

пісень Закарпаття 

 

Народ Закарпаття, що століттями томився під чужоземним пануванням, 

страждав від гніту чужих і своїх кріпаків і капіталістів, створив величезну 

кількість ліричних та епічних пісень, сотні прекрасних казок та переказів,  у 

яких втілив свої задушевні думки та почуття, сподівання та надії. Окупанти 

прагнули вбити в ньому свідомість нерозривної єдності з українським 

народом, робили все, щоб ізолювати її, відірвати від коріння рідної 

східнослов'янської культури та асимілювати її. Але їхні зусилля були 

марними [21, с. 113].  

Закарпатський селянин завзято чинив опір усім спробам 

денаціоналізації, свято беріг свою материнську мову та свою народну 

культуру. Однією з неоціненних і нестаріючих скарбів народної культури є 

усна народна творчість. Воно завжди служило і тепер є живим доказом 

єдності закарпатців з однокровними братами на Сході. Буржуазні вчені 

чимало попрацювали у минулому, щоб протиставити русинів українцям. 

Проте їхні аргументи виявляються неспроможними при першому знайомстві 

із закарпатським фольклором.  

Ось чому збирання та вивчення усної творчості Закарпаття мають 

викликати найжвавіший інтерес радянських істориків, етнографів, філологів. 

Видання текстів та дослідження фольклорних матеріалів Закарпаття 

становить не лише серйозну наукову проблему, але має також важливе 

політичне значення. Адже ще й сьогодні зустрічаються у Західній Європі та 

за океаном горе – теоретики, що протиставляють "рутенський" народ східним 

слов'янам. Закарпатський фольклор своєрідний і багатий на жанри. Однією з 

найбільших культурно-історичних та естетичних цінностей ми вважаємо 
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народні пісні-балади. Як відомо, у середньоєвропейських країнах (Польща, 

Чехословаччина, Угорщина) героїчний епос вимер у незапам'ятні часи. У 

період національного відродження, коли усна творчість почала привертати 

увагу освічених людей, героїчні пісні не були виявлені в цих країнах [15, с. 

149].  

Натомість тут були записані у значній кількості інші епічні жанри – 

балади. Баладні пісні заповнюють відсутність у поляків, чехів, словаків, 

угорців, румунів героїчного епосу, тому їхня питома вага в усній творчості 

цих народів дуже велика. У прикарпатських українських землях досі також 

не вдалося знайти героїчних пісень, подібних до дум і билинів, але 

відзначається широке побутування народної балади. Остання займає мало не 

домінуюче місце у знаменитій монументальній збірці Я. Головацького 

"Народні пісні Галицької та Угорської Русі".  

У першому та третьому томах цієї збірки балади надруковані під 

рубрикою "Думи про події звичайних осіб". Але й серед "дум колишніх, 

військових, рекрутських, господарських", як їх називає автор, та інших 

нерідко можна зустріти баладні сюжети. Я. Головацький вперше опублікував 

і закарпатські народні балади у записі О. Павловича, О. Духновича та інших 

[2, с. 49].  

Особливо виділяються своєю змістовністю та високою художньою 

виразністю запису. Укладачі збірок закарпатського фольклору, на жаль, не 

займалися систематизацією та класифікацією зібраного матеріалу та 

друкували його поспіль, ігноруючи, зокрема, жанрові особливості пісень. Не 

тільки в збірниках Г. А. Де Волана та М. Врабеля, що вийшли ще в старій 

Австро-Угорщині, а й у новітніх, наприклад, у зборах Ісідора Біляка - балади 

доводиться шукати серед маси інших пісень. У роки буржуазно-

демократичної Чехословаччини (1918 – 1938) баладні пісні не з'являлися 

окремим виданням. 

Публікувалися вони час від часу в деяких журналах, літературних 

альманахах, газетах. Академік Ф. Колесса надрукував тексти кількох балад у 
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"Наукових збірниках товариства "Просвка" до Ужгорода!". Якщо у 

письменників ХІХ століття (Павлович, Духнович, Сільвай) та у любителів 

усної творчості чехословацького періоду (Біляк) помічається тенденція 

підправляти текст пісні, пристосовуючи його до літературної форми, то у 

фольклористів з "Підкарпатського суспільства наук" відчувається прагнення 

засмічувати народну мову великою кількістю варваризмів і локалізмів. Маса 

угорських слів і виразів у казках і піснях, що друкувалися на сторінках 

"рутенських" журналів і газет і на сторінках окремих збірок, пояснюється 

тим, що прислужники окупаційної влади будь-що хотіли довести мовну 

близькість русинів до мадярів... Свідомо підбиралися матеріали, що рясніли 

мадьяризмами, записані в селах етнографічних околиць, де процес асиміляції 

був явно позначений [20, с. 867]. 

Слід зазначити, що вивчення фольклору Закарпаття розпочалося 

відносно пізно через певні історичні умови, пов’язані з перебуванням 

Закарпаття у складі сусідньої держави. Фактично першим фаховим 

дослідником закарпатської народної пісні був Б. Барток, який у 1911 р. 

записав понад 100 збережених у рукописах закарпатських народних пісень. 

Він першим довів існування музичних діалектів у Карпатах. 

Професійне вивчення та першу систематизацію закарпатського 

фольклору здійснив композитор і етнограф Ф. Колесса. Він першим 

відзначив вплив музичної культури сусідніх народів на формування музичної 

культури Закарпаття, а також підтвердив наявність у тогочасній Карпатській 

землі музичних діалектів, виділивши гуцульський, бойківський і лемківський 

музичні діалекти [17, с. 349]. 

У подальшому фольклористи базували свої дослідження на 

систематизації Ф.Колесси. Розвинув та доопрацював теорію музичних 

діалектів Закарпаття В. Гошовський – український фольклорист, 

етномузиколог, засновник кібернетичної етномузикології. Порівнюючи 

власні та архівні записи українських народних пісень, В. Гошовський виявив 

дві основні групи музичних діалектів Закарпаття. До першої категорії 
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належать північні гірські діалекти, до другої – південні підніжжя. Він також 

висвітлює сильний вплив Східної Словаччини на музичний фольклор 

Закарпаття, запропонувавши ідею порівняльного дослідження українсько-

словацьких музично-фольклорних взаємозв’язків.,  

Прикладом впливу інших країн можна вважати термін коломийка. На 

сьогоднішній день не з’ясовано терміни виникнення жанру коломийки. Назва 

«Коломийка» вказує на місце походження – Коломия (Івано-Франківська 

область). Однак, у північно-східній Словенії є відомий народний танець 

«Каламайка», а коломийка також поширена серед поляків.  

Іншою характерною рисою фольклорної спадщини Закарпаття є 

перевага співу в унісон і двоголосся над багатоголосним співом. 

Багатоголосся не властиве закарпатським народним пісням, а їх лаконічні, 

часто речитативні мелодії краще підходять для одноголосного чи 

двоголосного (двотерційного) виконання. 

У пісенному фольклорі Закарпаття переважає головна ідея – мелодика 

переважно гармонічних компонентів, модуляція та відхилення паралельних 

тонів за допомогою мелодичних рядів. 

Ще однією типовою рисою закарпатського фольклору є повторювані 

рядки, піврядки та групи складів. Цей повтор використовується для 

подовження тривалості та урізноманітнення структури стислої пісні в часі. 

Під впливом угорського та словацького фольклору карпатські народні пісні 

сповнені живих пружних точкових ритмів і синкопів у різноманітних 

порядках і поєднаннях [16, с. 38]. 

Варто також відзначити простоту закарпатських народних пісень, що є 

ще однією їх характерною рисою. Зазвичай в основі пісні лежить короткий і 

бадьорий мелодійний заспів, що складається з 2-4, іноді з 8 тактів, на якому 

будується вся пісня. Зазвичай мелодії не виходять за межі поетичного 

періоду. Іноді воно подовжується за рахунок багаторазового повторення 

музичного речення чи фрази, використання постійного приспіву-приспіву, 

використання вставних слів, вставних слів тощо. 
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Вплив угорського фольклору яскраво можна прослідкувати на прикладі 

музично-поетичної конструкції закарпатських пісень. Значна їх частина 

написана у формі періоду, що складається з двох речень по 2 фрази кожне.  

Вона передбачає тоніко-домінантове співвідношення тональностей 

всередині куплету.  

Отже, Закарпаття – це особливий музично-поліетнічний регіон з 

яскравими та потужними багатонаціональними традиціями, що сягають своїм 

корінням у сиву давнину. Це спричинене як особливостями географічного 

положення Закарпаття на перетині торговельних шляхів, так і загальним 

історичним розвитком краю, що постійно перебував під політичним, 

економічним та культурним впливом сусідніх держав [20, с. 858]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗІВ У ПІСНЯХ СІЛ СХІДНОЇ 

ВЕРХОВИНИ 

 

2.1. Весільні образи у піснях Східної Верховини 

 

Традиційний весільний обряд здавна привертав увагу вчених різних 

областей. В етномузиології його вивченню присвячені численні роботи. 

Інтерес до цієї сфери традиційного життя обумовлений значимістю для 

громади весільного ритуалу, який свідчив про перехід молодих людей у нову 

соціально-вікову групу. Тому саме він, а не церковне вінчання, визнавався 

громадою як підтвердження укладання шлюбу. Загальновідомо, що традиції 

кожного етнічного чи етнографічного регіону вирізняються низкою 

особливостей [23, с. 307].  

У цьому підрозділі я зосереджу увагу на традиційних народних 

весільних піснях та обрядях Східної Верховини – краю, що  цікавий своєю 

історією, географічним розташуванням та самобутніми народними 

традиціями. Інтерес саме до цієї території обумовлений малою кількістю 

архівних та друкованих матеріалів із даної місцевості та, відповідно, 

недостатньою дослідженістю тутешньої традиційної культури. Серед відомих 

джерел про традиційну музику Закарпаття немає роботи, цілком присвяченої 

опису весільних традицій та пісенних творів Східної Верховини. 

Слід зазначити, що в кожній окремо взятій локальній традиції подібна 

узагальнена схема реалізується індивідуально та характеризується певними 

обрядовими комплексами та музично-поетичним наповненням. Тому, варто 

спробувати розглянути весільні традиції Східної Верховини з погляду цієї 

концепції. Весілля на Східній Верховині має як ідентичні риси із 

загальноукраїнською традицією, так і низку місцевих особливостей. 
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Тутешній обряд зазвичай проходив у три етапи, які характерні більшій 

частині українських традиційних весіль:  

а) передвесільний: сватання, оглядини (обзори), підготовка до весілля 

(голубці), молодіжні гуляння (заводини, гуски);  

б) власне весілля: плетіння вінків (вінки) та шиття весільного прапора 

курагóу, похід молодого за молодою, дорога молодої до дому молодого, 

весільне застілля, приданці – відправлення посагу молодій сім'ї, зняття вінка, 

розшивання курагоу, танець молодий таниця молодої);  

в) післявесільний: поправки – відвідування родичами молодих за кілька 

днів чи тиждень [26, с. 48]. 

 Майже всі перелічені етапи обряду у місцевій традиції мають 

вокальний та інструментальний музичний супровід. Обрядові та необрядові 

пісні виконувались жіночим, чоловічим та змішаним складами. 

Інструментальний ансамбль (банда, гусляші, гудаки), який супроводжував 

більшу частину обрядових акцій, складався з однієї або двох скрипок (гуслі), 

цимбал (або баяна), бубна та іноді кларнета. Ініціаційна лінія весільного 

обряду складається із трьох етапів:  

1) відділення об'єкта ритуалу;  

2) знищення колишнього стану ритуального об'єкта;  

3) перетворення об'єкта обряду. Перший етап – відділення об'єкта 

ритуалу у традиціях Східної Верховини пов'язаний з випіканням ритуального 

хліба, підготовкою вінка нареченій та шиттям весільного прапора – курагоу 

[29, с. 31]. 

М. Шубравська, відома дослідниця весільного фольклору, підкреслила 

роль пісні у весільному обряді: «Весільну пісню слід розглядати в межах 

єдиної живої організмово-обрядової системи, а якщо вивчати окремо, то 

лише як її невід’ємну частину». , що безперервно супроводжує їх у 

взаємозалежності й взаємозалежності». Тому, важливо розглядати весільні 

пісні з точки зору їх найважливіших етапів, тісно пов’язаних між собою.  
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Обрядові пісні пояснюють або описують різні етапи весільної драми, з 

якими вони утворюють зрощене ціле. У них із покоління в покоління 

передається обрядовий досвід, неписана інструкція, яка розповідає 

послідовність весілля [33, с. 83]. 

Пісенні жарти за весільним столом відзначалися особливою 

різноманітністю і широким побутуванням у різних регіонах України. Цим 

зразкам, як зазначила М.  Шубравська, «властива найбільша активність 

творення, імпровізаційність, що є основною причиною їх переважно 

вузькорегіонального, місцевого побутування». Наприклад, в селах Східної 

Верховини, задля забави, свати дражнили свашок так: 

1. Чом ви, свашки, не співáте, 

Бо ви рíдки зуби мáте. 

Треба глини замісити, 

Свашкам зуби заліпити. 

 

2. Чом ви, свашки, не співáте, 

Бо ви рíдки зуби мáте. 

Треба кáрпельостругáти, 

Свашкам зуби повставляти. 

 

3. Свáшенькі, свáшенькі, 

Самі молόденькі, 

Нич не раді рόб’ят, 

Лем сващи́ ті ходят. 

 

4. На що свашки відповідали: 

Дайте же нам дайте 

По штирі килíшки, 

Будéме співати 

Кожда на пребíжки. 
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5. Я свашка, я свашка, 

Юже м присващи́ла, 

Єденчé пец мáла 

І тотєм пропила [15, с. 12-13]. 

Комізм зображення у цих пісенних передражнюваннях ґрунтується на 

невідповідності форми і змісту в об’єкті зображення (зуби з глини, з 

картоплі), на висміюванні фізичних (беззубі) та моральних якостей (нічого 

так радо не роблять, як відбувають за свах на весіллях). Варто зауважити, 

який би дотепний гумор і жарт не використовували на весіллі чи то в домі 

молодої, чи молодого, він ніколи не має відтінку зневаги, образи або 

приниження і має суто розважальну роль.  

Особливе місце серед обрядових пісень Закарпаття та сіл Східної 

Верховини, зокрема, займають весільні пісні. В цих піснях відбивається весь 

хід весільного обряду. Їх функція полягає в тому, що вони коментують події 

та символіку весілля [21, с. 119].  

Як правило, весільні пісні починаються згадуванням образу барвінка, 

що є символом дівоцтва, незайманості, цнотливості. Саме тому, поряд образу 

барвінка часто стоїть образ молодої дівчини, або, як кажуть жителі села 

Довге, “молодиці”. 

Наприклад, в пісні “Нарвали-сме бервінку”, записаної в селі Довге 

східно-верховинського регіону, пісня починається саме з цих двох образів, 

що переплітаються: 

“1. Нарвали-сме бервінку 

На поповім зарінку. 

2. А нащо тот барвінок 

Молодиці на вінок.” 

 

Також така тенденція простежується у довжанській весільній пісні “По 

синьому морю плавають качата”: 



27 
 

“1. По синьому морю 

Плавають качата; 

Гарненький віночок 

Сплели ми дівчата. 

2. Віночок з барвінку 

Та він, прото, в’яне; 

Молода дівчина 

Під віночок стане.” 

Пісня “Ой пой, Боже, до нас” , що супроводжує весільний обряд 

плетіння вінків, починається згадуванням образу вінка: 

“1. Ой пой, Боже, до нас, 

Бо теперь у нас горазд. 

2. Та й ти, Божая мати, 

Пой віночки починати. 

3. Два вінки із барвінку 

А третій із василькув. 

4. Горі, сонічко, горі, 

Вийтеся, віночки, скорій. 

Варто зазначити, що образ барвінку саме в порівняльному контексті 

найчастіше зустрічається в піснях села Довге, аніж в сусідніх селах. 

Наприклад, у весільній пісні села Приборжавське “Бервінку, бервінку” хоч 

образ барвінку є головним, проте немає порівняння рослини з дівчиною: 

 

Бервінку, бервінку, 

Не рости в зарінку. 

 

А й стелися по столові, 

На головку Мигальові. 

 

Час би вам ся, віночки, вити, 
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Дві головки сподобити 

 

В багатьох весільних, і не тільки, піснях сіл Східної Верховини часто 

можна зустріти дівоче ім’я Марія, проте, в нетрадиційній закарпатській 

формі. Це зумовлене тим, що ім’я було досить популярним в цьому регіоні, а 

тому в піснях найчастіше вживали саме його [22, с. 349]. Саме тому, склався 

окремий образ дівчини Маріки, про який жартували жителі сіл та часто 

згадували в жартах, розповідях та в побутовому житті.  

Наприклад, в пісні села Довге “Нарвали-сме бервінку” співається 

форма цього імені – Маріка: 

“Ой Маріко, ра-ра-ра, 

Нараю ти фраєра.” 

Ще один приклад в пісні села Приборжавське під назвою “Прийшли за 

Маріков троє сватачів”:  

“Прийшли за Маріков троє сватачів; 

А в Дунай, 

А в Дунай-море, Маріко-зоре, 

Уйди д нам.” 

 

Образ матері у весільних піснях сіл Східної Верховини є чи не 

обов’язковим і згадується майже в кожній пісні. Наприклад, в пісенному 

творі села Довге “По синьому морю плавають качата” у формі діалогу 

оспівано образ померлої матері та доньки, де дівчина просить від неньки 

благословення, але та відповідає, що не може, бо померла: 

“1.  - Ой устаньте, мамко, 

Най на вас поклоню, 

Та й поблагословіть 

Свою рідну доню.” 

2.  - Не устану донько 
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Бо я нездужаю 

Вту землю підняти 

Що на собі маю.” 

В пісні “Нарвали-сме барвінку” образ матері згадується з уст доньки, 

яка на прохання хлопця, а в пісні – “фраєра”, розчесати йому кучері 

відповідає, що вона не може цього робити, коли на неї дивиться мати: 

“1. Ой Марічко, чичири, 

Розчеши ми кучері! 

2. Я бим тобі чесала, 

Кедь би мамка не знала. 

3. Мати буде дивити 

Я ся буду ганьбити.” 

Часто у весільних піснях хлопець називає дівчину “білявиною”, 

“білявочкою”, як, наприклад, в пісні “Ой біла білявина, чомусь би не біла”: 

1. “Ой біла білявина, чомусь би не біла, 

Бо ты в поле ни ходила, лиш дома сиділа. 

2. Ей біла білявина, білява, білява, 

Побанує твоя мати, шо ми тя не дала.” 

Така ж порівняльна назва вживається в пісні “Ей не бануй теперькы”: 

1. “Ей не бануй теперькы, не бануй теперькы, 

За мнов було не ходити (й) у зелены верьхы. 

2. Ей бись не бановала, вбись не бановала, 

Казав-им ти, поберімся, ти ся ваговала. 

3. Добре було пиво пити, погари кланяти, 

Майже будеш, білявочко, за мнов бановати.” 

Ще один приклад вживання такого порівняння є в пісні “Ци ми старі, 

ци молоді, коби сме здорові”: 

“Ей біла білявино, та біла, білява, 

Буде мати бановати, што ми тя не дала.” 
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Символіка образів природи у весільних піснях багата та неординарна. 

У пісні “Ой пой, Боже, до нас” зустрічаємо васильки, які символізують 

святість, чистоту, красу коханої:  

“Два вінки із барвінку 

А третій із василькув.” 

Отже, одними з найпоширеніших образів у весільних піснях  сіл 

Східної Верховини є образи дівчини та хлопця, які постають як закохана 

пара, яка не може бути разом через різні обставини: думка матері, сусідів або 

гордість дівчини, яка не зізнається в своїх почуттях. Також, часто 

зустрічається образ матері, яка виступає третьою стороною між закоханою 

парою і нерідко через неї молоді не можуть бути разом [21, с. 119]. 

 

2.2. Аналіз образів у коломийках Східної Верховини 

 

Коломийка – особливий жанр народної музики на Закарпатті 

(переважно на Рахівщині), поширений лише на Прикапатті (Івано-

Франківська область). На думку В. Гошовського, який досліджував пісні 

коломийкового жанру, коломийка – давніший за сам жанр пісенний жанр, 

корінням якого сягає XVII ст [24, с. 85]. 

Коломийки, як вид фольклору, були і залишаються в центрі уваги 

багатьох науковців. Вивчення історіографії має багатогранну спрямованість: 

збиральна робота, видавнича діяльність та аналіз самих текстів. Хоча перші 

тексти коломийок були опубліковані чотири століття тому, вони довгий час 

не виділялися в окремий жанр. Досліджуються жанрові характеристики, 

тематичний спектр, поетика, ритміка тощо. Проводилися дослідження 

порівняльного характеру, які передбачали порівняння коломийок сіл. У селах 

Східної Верховини поширені схожі за жанрами пісні інших народів, 

переважно слов’янських: краков’яки, частівки, днієвки, травниці тощо. 

Питання про походження коломийок та їх ареал залишається дискусійним 
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досі. Традиційно ці ліричні односклади мають вузькорегіональний характер, 

переважно в західних областях України [32, с. 47]. 

Важливо зазначити, що на Закарпатті та у селах Східної Верховини, 

зокрема, найчастіше вживають назву “сколомийка” замість традиційної 

“коломийка”. Так, наприклад, в довжанській коломийці “Ой сколомыйка, 

люде”: 

“1. Ой сколомыйка, люде, сколомыйка, люде, 

Яка буде сколомыйка, як мене не буде. 

 

2. Ой сколомыєчко, й сколомыєчко, 

Яка бла твоя мамка, така і донечка.” 

У коломийках, як і у весільних піснях, найчастіше постають образи 

парубка та дівчини. Хлопець зображений несерйозним та гулящим, який має 

багато дівчат і не думає про серйозні стосунки. Дівчина в коломийках, як 

правило, згадується через уста хлопця, який описує її красу, порівнюючи з 

квітами, як, наприклад, у співанці села Довге “Ой ци я був не легінь”: 

1. “Ой ци я був не легінь 

Гріх було казати, 

До півночі за дівками, 

До полудня спати. 

 

2. Така у ня Марічина, 

Як кой фіялочка, 

Варто із нев постояти 

Коло паланочка.” 
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Поряд образів хлопця та дівчини стоять образи рослинного та 

тваринного світу у формі звертання, які порівнюються з молодими людьми: 

“Ой біла файна рибко, 

Ти солодкий меде, 

Та й уже ми надоїло 

Ходити до тебе.” 

В коломийках образ природи першого рядка за аналогією або 

контрастом підсилює смислове й емоційне значення думки, висловленої в 

другому рядку. Іноді перший рядок виконує роль традиційного зачину, зміст 

якого не завжди пов’язаний з наступним рядком, як, наприклад, в коломийці 

– пісні “Ой сколомыйка, люде”: 

“На высоків полонині пасе баран тирня, 

Дівка горіх розкусила, хлопиць ізів зирня.” 

Велику частку коломийок сіл Східної Верховини становлять співанки 

жартівливого характеру, які, як правило, співають за день до весілля та 

протягом усього весілля аж до пізньої ночі, де частіше присутні образи 

парубка, “гудака” – чоловіка, який грає на музичному інструменті – скрипці, 

або, по-місцевому на “гуслях” як, наприклад, в довжанській пісні “Ой співай 

за гусльома”: 

“Ой гудаку - гудаченьку, 

Хто тя навчив густи? 

Ото буде головочка – 

Хто тя буде скубсти?” 
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Кінець XIX – початок XX століття для багатьох мешканців Закарпаття 

був періодом міграції закордон в пошуках кращого життя. Ці драматичні 

події знайшли своє відображення в закарпатських коломийках: 

1. Ой, Канадо, чужий краю, знайдеш, де нас діти? 

Бо ми в себе на рідному не маєм чим жити. 

Проте, важливо зазначити, що мотив заробітчанського життя не 

притаманний коломийкам Східної Верховини, на відміну від інших регіонів 

Закарпаття, як от Гуцульщини. На мою думку, причиною такої відмінності є 

те, що для сельчан даного регіону коломийка – це насамперед пісня, яку 

співають для розваг під час родинно-обрядових свят, супроводжують ними 

місцеві танці, а важку долю оспівують у піснях про кохання та інших.  

Серед коломийок Східної Верховини часто оспівуються картини 

природи. Слухач ніби бачив сині гори, темні луки, смерековий ліс, чув спів 

солов’я, луну зозулі, дзюрчання гірського струмка. Це невипадково, адже 

природа – найважливіше багатство Карпат. Закарпатці ставляться до неї з 

великим трепетом. 

Отже, найчастіше в коломийках оспівуються образи парубка та 

дівчини, де перший, як правило, є несерйозним до стосунків хлопцем, а друга 

згадується найчастіше з уст молодика, який описує її вроду. Часто, образ 

молодят порівнюються з образами природи, як от дівчина-зозуля, хлопець-

барвінок. 

Коломийки із сіл Східної Верховини люблять і співають у всіх 

куточках України. Ці народні твори з глибини часу не старіють, а навпаки, 

оновлюються новим змістом, щоб ще довго жити серед нових поколінь 

українців. 

 

2.3. Аналіз образів про кохання в піснях Східної Верховини 
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Найчисельнішою групою пісень Східної Верховини є пісні про 

кохання. В їх текстах автори відображають всю палітру почуттів: ніжність, 

любов, ненависть, відчуття самотності, щастя. Як правило, пісні виконуються 

хором на весіллях, родинних зборах, хрестинах, толоці.  

Загалом, пісні про кохання на Східній Верховині мають спільні з 

іншими районами України особливості: 

- романтичний характер реалістичних зображень, що характеризується 

ідеалізацією почуттів ліричного героя (наприклад, закохана дівчина, яка ні 

про що не думає, крім коханого, не їсть, не спить, чекає зустрічі з ним): 

- перебільшення духовної драми (втрата близької людини вважається 

кінцем життя): 

- cентиментальний - персонажі надмірно чутливі (плачуть, зітхають при 

побаченні, козаки плачуть, коли втрачають подружок) [41, с. 204]. 

Також, з спільними рисами характеру та зовнішнього вигляду постають 

образи, оспівувані у піснях Східної Верховини та інших районів. Наприклад, 

у традиційній народній пісні ми часто зустрічаємо зворушливий 

народнопоетичний образ кароокої та чорнобрової дівчини: худорлява, «біле 

та гарне» личко, довгі коси, як от у пісні про кохання “Вийди, дівчино, 

мила!”:  

“Вийди, дівчино, мила! 

Покажи мені свої карі очі, 

Свої стрункі дівочі обійми, 

Поглянь на своє світле личко, 

Подивись на довгі коси, подивися на чорні брови. 

Прийди до мене, голубко мила, 

До гробу кохатиму навік!.” 

 

Так само, у пісні села Приборжавське, під назвою “Чотири воли 

пасуться” вживається фраза “біле личко”, що можна порівняти до “світле 

личко”: 
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“Чотири волки пасу я, 

На них писаное ярмо; 

Ой не єден націлував 

Моє біле личко дармо…” 

 

Проте, варто відзначити яскраву відмінність, яка простежується в 

наведених пісенних творах. Ця відмінність полягає у оспівуванні одних і тих 

самих образів, проте в різних ситуціаціях та з різними почуттями. У другому 

прикладі яскраво відчутно негативні емоції дівчини, яка жаліється на 

молодика, що не цінував її почуття і зрадив її: 

“Ой не єден націлував 

Та й не два ся потішили, 

Прийшло би на них такоє, 

Вби они ся повісили. 

 

Я всі поверну дарунки,  

Щ о ти мені подарував,  

Лем ти то вже не поверну,  

Щ о ти мене націлував.  

 

 Слухай, слухай, мій миленький,  

Зима би тя та побила,  

За те, що ти знайшов другу,  

 За те, що я тя любила.” 

 

В першому прикладі навпаки – хлопець має сильні почуття до коханої, 

він готовий кохати її аж до смерті, тобто оспівуються тільки позитивні 

почуття.  

Метафора в центрі обидвох пісень двояка: це емоційний центр 

закоханої людини і водночас архетип його обраниці та обраного. Подібний 
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ряд асоціацій є свідченням кордоцентризму – психологічної детермінанти 

українського народу, яка реалізує такі національно-психологічні риси, як 

емоційність, чуйність, ліризм. Влучно розкриває сутність українського 

кордоцентризму С. Ярмусь: «Це поняття передбачає, що в житті людини, в її 

світогляді головну спонукальну і рушійну роль відіграють не духовно-

розсудкові сили людини, а сила, яку відчуває її емоція, або, наприклад, 

людське серце.» Отже, ця «від душі» образність пісні органічна українській 

любовній ліриці, причому не лише в народних піснях, а й у пізнішій 

літературі, а письменники також багато черпають із фольклору. [39, с. 58]. 

Українські народні пісні про кохання мають свою притаманну їм 

символіку. Поширені символи: зірка – дівчина, місяць – хлопець, зозуля – 

дівчина, сокіл – хлопець. Східна Верховина також має багато пісень у яких 

розкриваються різні образи, які передають настрій пісні та несуть глибоке 

значення в ній. 

Наприклад, у пісні “Місяцю-королю” села Довге, присутні символи 

місяця – хлопця, хмар, що символізують людей, які не дозволяють закоханим 

бути разом,  з протилежного боку: 

“1. Місяцю – королю 

Засвіти по полю 

Най собі уберу, гей, 

Пшеничку з куколю. 

 

2. Місяченько б світив, 

Хмари залягають, 

Ми би ся любили. гей, 

Люди нам не дають.” 

У довжанській пісні “Тече вода ледова” присутній образ води, що в 

цьому тексті символізує чистоту, чесність дівчини, а також, це символ 

парування між хлопцем і дівчиною, їхньої симпатії: 

“1. Тече вода ледова 
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До милої до двора. 

2. Мила моя, встань д’горі, 

Бо вже бетяр на дворі.” 

Нечиста, непрозора вода символізує смуток дівчини в пісні “Тече вода 

каламутна”:  

“- Тече вода каламутна, 

Мила моя чогось смутна.” 

Образ води, що символізує взаємну симпатію також простежується в 

пісні “Тиха вода” записаній в тому ж селі: 

“Тиха вода, тиха вода нив лиш на бистріні. 

Давно, давно я не була з милим на Бискіді. 

Рада была, рада бы я ту водицю  пити. 

Рада бы я, рада бы я з білим говорити.” 

Образ коня, що означає мужність, наполегливість, вірність хлопця та 

символ лілеї (“лелії”), що в наведеному тексті символізує взаємне кохання 

дівчини та парубка, присутні в пісні “Тече вода ледова”: 

“1. На конику несеться 

Шапочка му трясеться. 

2. За шапочков лілея, 

Що му дала Марія.” 

Отже, народні пісні Східної Верховини багаті на образи, що несуть 

своє символічне значення. 

У весільних піснях найчастіше згадується образ барвінка, що є 

символом дівоцтва, незайманості та образ молодої дівчини, або, як кажуть 

жителі села Довге, “молодиці”. Такі пісні, як правило, супроводжують обряд 

плетіння вінків. Також, часто у весільних піснях зустрічається образ матері, 

яка найчастіше згадується з уст доньки [10, с. 68]. 

Характерним та неповторним жанром пісенного фольклору Західної 

України та сіл Східної Верховини, зокрема, є коломийки – короткі, жваві 

співанки. Поширеними в коломийках є образи парубка та дівчини, які в своїх 
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діалогах часто згадують матір дівчини. Часто зустрічаються коломийки 

жартівливого характеру, які, як правило, співають за день до весілля та 

протягом усього весілля аж до пізньої ночі, де замість образу дівчини та 

матері, присутні образи парубка, “гудака”. 

В піснях про кохання зустрічаються поширені образи місяця – хлопця, 

хмар, що символізують людей, як от в пісні “Місяцю – королю”. Частіше 

можна почути образ води, що в різних пісенних текстах передає своє 

символічне значення. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ У ПІСНЯХ СХІДНОЇ ВЕРХОВИНИ 

 

3.1. Мотиви в піснях про кохання Східної верховини 

 

Часто в любовних піснях представлена вся гама почуттів – від 

закоханості, любові до ненависті, а стосунки закоханих часто переплітаються 

з образами батька, матері, брата чи сестри. 

Драматичною для пісень Східної Верховини є тема нерозділеного 

кохання. Іноді об’єкт цієї любові не відповідає взаємністю або просто не 

помічає почуттів іншої людини, що може призвести до душевного болю і, 

можливо, до хвороби чи навіть смерті. Кульмінацією цих тем є пісні про 

дівчину, яка змушена вийти заміж за некоханого, а не про власну долю. Щось 

близьке до цього – кохання двох людей, які через сімейні чвари чи нерівність 

майна (він багатий, а вона бідна) приречені не одружитися [7, с. 229]. 

Найпоширенішою темою пісень Східної Верховини є тема важкої 

жіночої долі. Більшість цих пісень написані жінками, які не знайшли щастя в 

домі та сімейному житті. Іван Франко назвав пісні «гімном невільниці». 

Найпоширенішою першою проблемою дівчини після виходу заміж є 

неприязне ставлення свекрухи і родичів чоловіка. Буває, що невістка з чужої 

сім'ї наймається в служниці, працює вдома і в полі, за примхою свекрухи і 

свекра. Тому в цих творах відтворено широку картину домашньої праці, 

сповнену знемоги й туги за рідним домом, де щасливо й безтурботно живе 

мати. Яскравим прикладом є ця пісня: 

1. Ой пряду, пряду, 

А свекруха йде, як змія гуде: 

Спатоньки хочу. 

Ой, склоню я голівоньку 

– Сонливая-дрімливая, 
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На білую постілоньку, 

До роботи лінивая, 

Може, я засну. 

Невістко моя! 

Іноді за дружину заступиться її новоспечений чоловік.У таких творах 

мотив кохання органічно поєднується з мотивом взаєморозуміння та 

співпереживання між чоловіком і дружиною. Але чоловік часто ставав на бік 

матері, дорікаючи дружині за те, що вона не встигла зробити всю роботу по 

дому або була недоброю з ним [15, с. 149]. 

Дівчина, прийнята за нелюба, звертається за допомогою до природи. 

Далеко від рідного міста вона благала вітер принести їй нещасний біль до 

матері, а зів’ялу квітку через річку послала до матері, щоб вона зрозуміла, що 

донька зів’яла через чоловіка, якого не любила, і що її нещасливий шлюб 

(«Ой за горами, за долиною»). Візьміть минулу молодість як мотив, до 

минулого, а нещасливе сімейне життя як тему для поширення: 

1. Запрягайте, хлопці, коні, коні ворони, 

Та й поїдем здоганяти літа молодії.  

Ой здігнали літа мої на кленовім мості: 

Поверніться, літа мої, до мене хоч в гості. 

Так з´явились уособлені образи минулих років, які дають відповідь: 

«Не вернемось, не вернемось – не маєм до кого...»; молодості: «Ой де ти, моя 

молодість, де ти загубилась?»; долі: «Доле моя, доле, доле молодая, Чом ти 

не такая, як доля людськая?». Тяжке життя заміжньої жінки протиставляється 

безтурботній долі дівчини до одруження: 

1. Чи я в лузі не калина була, 

Чи я в батька не дитина була, 

Чи я в лузі не червона була. 

Чи я в батька не хороша була, 

Взяли мене поламали, 

Взяли мене повінчали 
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І в пучечки пов´язали — 

І світ мені зав´язали — 

Така доля моя, 

Така доля моя, 

Гірка доля моя! 

Гірка доля моя! 

За важкою домашньою роботою жінка не бачила білого світу, не мала 

радості:  

1. Чи я спила, чи я з´їла. 

Тільки мої всі розкоші, 

Чи гарно сходила? 

Що гірко робила 

Відтак у піснях звучить жаль і смуток, навіть там, де сімейне життя не 

затримується серйозними проблемами, туга жінки за рідним краєм, сумні 

думки про розлуку з бабусею, елегійні роздуми про минулу молодість і 

настання старість співають [13, с. 341]. 

Мотиви в піснях про кохання бувають різні. Серед найпоширеніших, 

що співаються на Східній Верховині є мотив нерозділеного кохання, мотив 

вірності і закоханості.  

Про нещасливу долю закоханих співається в довжанській пісні “Сидить 

потя на черешні”, де у формі діалогу дівчина з парубком звинувачують один 

одного в тому, що вони не разом: 

1. “Сидить потя на черешні 

Та збирає білий цвіт, 

Гей, та ти мені, моя мила, 

Засмутила цілий світ. 

2. Не я ти го засмутила – 

Засмутив-ись собі сам, 

Гей, за два рочки до ня-сь ходив, 

А на третій другу взяв.” 



42 
 

В кінці пісні ми дізнаємося, що парубок зрадив дівчину тому що, вона 

відпустила його до іншої і не боролася за своє кохання: 

“А я би був другу не взяв, 

Друге дівча, лиш тебе 

Гей, а ти мені одписала – 

Жени ти ся про мене!” 

Поширеним в українських народних піснях є мотив, коли мати 

забороняє закоханим бути разом, як, наприклад, у пісні “Тече вода 

каламутна”, де матір покарала дівчину за те, що вона зустрічається з  

парубком: 

“1. - Тече вода каламутна, 

Мила моя чогось смутна. 

- Я не смутна, лем сердита, 

Через тебе’м сночи бита. 

2. Била мене мамка сночи, 

За Йванкові карі очі, 

Ше й казала буде бити, 

Щоб Іванка не любити.” 

У пісні села Довге “Місяцю – королю” такою перешкодою постає 

думка чужих людей, односельчан, щодо закоханих:  

“Місяченько б світив, 

Хмари залягають, 

Ми би ся любили, гей, 

Люди нам не дають.” 

В кінці пісні любов між парубком та дівчиною й підтримка матері 

дівчини перемагає й вони вирішують попри все бути разом: 

“Люди нам не дають, 

Мамка нич не каже, 

Любімся, серденько, гей, 

Най нам хтось розкаже.” 
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Такий мотив у пісні свідчить, що давно закохані не могли вільно 

бачитись, любитись, а якщо про їх любовні зустрічі дізнаються сусіди чи 

хтось з села, то й для хлопця і, особливо, для дівчини це був сором на все 

село [36, с. 99]. 

Доволі часто в піснях про кохання присутній мотив зради.  В пісні 

“Чотири волки пасу я” хлопець зрадив дівчину й знайшов собі інші 

“Чотири волки пасу я 

У зеленому садочку; 

Знайшов собі милий другу, 

Залишив ня, фраїрочку.” 

Дівчина настільки важко переживає зраду, що промовляє слова-

прокльони в сторону парубка, що зрадив її та в сторону інших хлопців, які в 

неї були й теж втекли: 

“1. Ой не єден націлував 

Та й не два ся потішили, 

Прийшло би на них такоє, 

Вби они ся повісили.” 

2. Слухай, слухай, мій миленький, 

Зима би тя та побила, 

За те, що ти знайшов другу, 

За те, що я тя любила.” 

Кульмінацією пісні є короткий діалог хлопця й дівчини, в якому 

простежується еротичний мотив: парубок згадує, що дівчина гнала з ним 

волки, що, очевидно, означає, що вони мали можливість побути наодинці 

один з одним: 

“ - Фраїрочко, що-сь думала?, 

Коли-сь зо мнов волки гнала? 

- В мене була думка моя, 

Що ти не мій, я не твоя.” 
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Мотив взаємного кохання присутній в пісні “Тече вода ледова”, де  

парубок – “бетяр” приїхав до милої на коні й кличе її до себе: 

“ 1. Мила моя, встань д’горі, 

Бо вже бетяр на дворі. 

2. На конику несеться, 

Шапочка му трясеться. 

3. За шапочков лелія, 

Що му дала Марія.” 

Отже, найпоширенішими в піснях про кохання є мотив  нерозділеного 

кохання, мотив вірності і закоханості. Часто оспівується мотив зради та 

мотив, коли мати забороняє закоханим бути разом. 

 

3.2. Аналіз мотивів весільних пісень Східної Верховини 

 

Встановлено, що зміст весільних пісень Східної Верховини зберігає 

давні сюжети й образи спадщини українського репертуару, а характерний для 

них широкий пісенний ряд виражає зміст весільного обряду, морально -

духовний стан народу. молода пара та їх життя. Родина, різноманітна 

поетична символіка та стилі. Тривалий симбіоз культурних, економічних і 

соціально-політичних контактів між сусідніми етнічними групами призвів до 

взаємозв’язку елементів весільних пісень і обрядової драматизації як у 

словацькому весільному пісенному репертуарі, так і в польському гуралі 

(особливо в старовинних піснях) [44, с. 112]. 

У неділю вранці обидві родини робили останні приготування до 

весілля. Дружки співали без упину і одягали молоду на кухні, розплітаючи їй 

коси і зав'язуючи вінок. Маршалки, дружки і музиканти збиралися в хаті 

швагра, брали звідти коровай і йшли до хати молодого, де вже зібралася 

рідня і гості. Дійовими особами передвесільних гостин хлопця є сват і 

свекри. У цей важливий для них момент життя вони всіляко намагаються 

підняти настрій своїм близьким. Як правило, ця церемонія в домі молодого 
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чоловіка в районі Лимської Бухти містить петлю жартівливих пісень сватів і 

сватів [39, с. 55].  

Слід зазначити, що на цьому етапі заходу жартівливі, жартівливі 

пісенні твори не характерні для польського та словацького весілля. Пісенні 

жарти за весільним столом відомі особливою різноманітністю та широким 

використанням у різних регіонах України. Як зазначає М. Шубравська, цим 

зразкам «властива найбільша творча активність, імпровізація, що є основною 

причиною їх домінуючого вузькорегіонального, ендемічного побуту». 

1. На Лемківщині свати дражнили свашок так: 

Чом ви, свашки, не співáте, 

Бо ви рíдки зуби мáте. 

Треба глини замісити, 

Свашкам зуби заліпити. 

Чом ви, свашки, не співáте, 

Бо ви рíдки зуби мáте. 

Треба кáрпельостругáти, 

Свашкам зуби повставляти. 

Свáшенькі, свáшенькі, 

Самі молόденькі, 

Нич не раді рόб’ят, 

Лем сващи́ ті ходят. 

На що свашки відповідали: Дайте же нам дайте По штирі килíшки, 

Будéме співати Кожда на пребíжки. Я свашка, я свашка, Юже м присващи́ла, 

Єденчé пец мáла І тотєм пропила.  

Ці пародії на образи в піснях ґрунтуються на неузгодженості форм і 

змісту об’єктів зображення (зуби грязьові, зуби картоплі), на насмішці над 

тілом (без зубів) і моральних якостях (нічого не люблять), які роблять 

більше, ніж бути присутнім на весіллі зятя) [35, с. 58]. Зауважте, який би 

дотепний гумор і жарти не використовувалися на весіллі, ні в домі нареченої, 

ні в молодого, воно ніколи не прикрашене презирством, образою чи 
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приниженням. Окрема обрядова пісня супроводжує обряд благословення 

батьків молодої перед вінчанням. За психологічним призначенням і 

поетичним стилем вони виразно перегукуються з величальними одами, 

присвяченими конкретним особам: 

1. Треба би нам стільця широкóго, 

Бо наша Марися роду великóго. 

Роду великóго, вíтця багатóго, 

Треба би нам стільця широкóго. 

«В усьому цьому хвилюванні, в опосередкованому або 

безпосередньому бажанні, - як зазначає Ю. Круть, - виразно відчуваються 

відгомони попередніх вірувань у всемогутню силу поезії, ніби вона може 

впливати на природу, приносити Щастя, Забезпечити щастя Далі дослідники 

стверджують, що люди вірять, що все, пророчене піснею, має здійснитися 

[23, с. 319]. 

Окрему семантичну групу складають пісні, які співають дорогою до 

церкви та дорогою з церкви додому. Це переважно жартівливі пісні, у центрі 

гумору яких – молода жінка. Іноді їхня комедія будується на сатирі 

величальної пісні. Наприклад, у селі Ільці по дорозі до церкви співають: 

1. Пані млóда наша Поїмáла птáша. 

Тáке поїмáла, Што з ним буде спала. 

Тáка наша пані млóда, 

Як на ярку бистра вóда. 

Тáка óна весела, 

Якби мала зо три села. 

Цей весільний пісенний жарт не поширений серед поляків і словаків. 

Інші пісні, у звичайній манері розповіді, зображують тяжке становище 

священика, який повинен викупити ключі від своєї церкви, можливо, спогад 

про сумний час, коли орендарі повинні були платити за вхід. 

Загалом весільні пісні Східної Верховини характеризуються різними 

мотивами, що можуть мати або тужливий, або жартівливий характер. 
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Іван Франко, ознайомившись із весільними піснями села Лолин 

Стрийського повіту, зібраними Ольгою Рошкевич у 70-х роках XIX століття, 

захоплено писав: «Але кілько там пречудових образів, кілько чуття, кілько 

геніальних порівнянь, кілько глибоко старинних споминок та окрушин, 

становлячих цінний матеріал соціологічний, етнологічний і язиковий. А 

кілько здорових, ясних і правдиво людських поглядів на життя! З якою 

теплотою оспівана доля женщини перед шлюбом і по шлюбі! Якими 

широкими чертами змальований стан народу, бувший колись у глибокій 

старині! Мені слів не стає на похвалу тої епопеї селянського життя» [36, с. 

106]. 

Трагічний мотив туги дівчини за померлою матір’ю присутній у 

довжанській пісні “По синьому морю плавають качата”, де молодиця, 

плачучи, звертається до померлої за благословенням перед весіллям: 

“1. Як буду ставати, 

То буду плакати: 

В гробі мою мамку 

Буду споминати. 

2. - Ой устаньте, мамко, 

Най на вас поклоню, 

Та й благословіть 

Свою рідну доню.” 

В іншій пісні “Нарвали-сме барвінку” зустрічається мотив, поширений 

у весільних творах майже кожного регіону, про важку долю невістки в чужій 

хаті та сум всієї родини, коли дівчина покидає рідну хату та стає невісткою: 

“1. Ой весела хижечка, 

Заки є в ній дівочка. 

2. А як буде невіста, 

То наплачеться доста.” 
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Також, є багато весільних пісень, які не пов’язані з обрядом і 

виконуються за столом. Так пісні, як правило, мають жартівливий характер і 

виконують їх частіше парубки.  

Є пісні з спонукальними мотивами, де або наказують, або радять, або 

бажають  щось хороше. Вони за змістом прості, без ніяких обрядових 

таємниць. В пісні села Довге “Ци ми старі, ци молоді” є мотив побажання 

міцного здоров’я виконавцям пісні та їхнім товаришам: 

“1. Ци ми старі, ци молоді, коби сме здорові, 

Даме собі починити стільці яворові. 

2. Ци стульчикы яворові, а лавкы дубові, 

Будеме ся миловати, кобы сме здорові.” 

В кінці пісенного твору виконавець звертається до дівчини й ніби 

пророкує, що її мати буде шкодувати – “бановати” за ним: 

“Ей біла, білявино, та біла, білява, 

Буде мати бановати, што ми тя не дала.” 

Схожий мотив є в пісні “Ей не  бануй теперькы”, де хлопець 

звертається до дівчини, щоб та не сумувала за ним, бо це її провина, що вони 

не разом: 

“1. Ей не бануй теперькы, не бануй теперькы 

За мнов було не ходити (й) у зелені верьхы. 

2. Ей бись не бановала, вбись не бановала, 

Казав-им ти, поберімся, ти ся ваговала. 

3. Добре було пиво пити, погари кланяти, 

Майже будеш, быялвочко, за мнов бановати.” 

Отже, у весільних піснях найчастіше присутні сумні мотиви, коли 

описується важка доля дівчини в чужій хаті, коли дівчина тужить за 

померлою матір’ю, коли сім’я проводжає дівчину в хату чоловіка і 

розлучається з нею.  

 

3.3 . Мотиви в коломийках Східної Верховини 
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Коломийки – коротка, як правило, дворядкова пісня, кожен рядок із 14 

складів із паузою, і восьмискладова пісня з жіночим римуванням. Грається за 

мелодією заданого жанру. Може використовуватися як хор танків, або може 

існувати незалежно від танків. Коломийки, як правило, об’єднують у в’язку, 

однак вона не має сталого змісту, а залежить від настрою виконавця, техніки 

виконання, багатства запасу, а також середовища і мети співу [22, с. 359]. 

Стійкість і простота коломийкової форми сприяє виконанню творчого 

завдання співака, оскільки дозволяє поетично виразити той чи інший штрих у 

психологічному стані особистості, оцінити будь-яку подію в житті людини. 

Важливою якістю Коломийки є всебічне поєднання поетичних 

елементів пісні з елементами пародії та танцю, завдяки чому вона здобула 

всенародну симпатію. Це надає йому особливої динамічності, драматизму, 

динамічності та енергії у відтворенні. 

Тематично-настроєвий діапазон Коломийок широкий. Вони прості, 

нехитрі і мудрі. У їхніх піснях горить дзвінкий сміх співака під голосним 

дзвінким тарілкам, а за тужливим звуком скрипок розливається тихий сум. 

Самі творці коломийок відзначали їхнє вміння виражати радість чи смуток: 

1. Ой Матію та Матію, відколи тя прошу 

Зроби мені коновочки, най співанки ношу. 

Зроби одну, зроби одну, та зроби ще й другу; 

Одна буде про веселість, а друга про тугу. 

Хоча основними мотивами давніх радянських коломийок були 

нарікання на долю, бідність. Поняття щастя в їхній свідомості ніколи не 

пов’язувалося з багатством. Бідна дівчина рішуче відкинула залицяння сина 

багатої сім'ї, бо «у багатої сім'ї нова хата, поріг високий, а це велика справа». 

Людська гідність понад усе: «Не був і не буду на ласці багатого» за сухий 

хліб панна не скориться. Народна мораль схиляється до рішення дівчини 

«дозволити йому одну сорочку для того коханця» [14, с. 175].  
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Велика група коломийок відображає життя в родинному колі. Співали 

про родинну злагоду, радощі материнства, стосунки батьків і дітей, стосунки 

з сусідами, кумами, братами та сестрами, колискові для тихих дітей і голосні 

приспівки під чарки, коли рідні й далекі збираються святкувати свята. 

Більшість колумністів цього форуму – жінки з неблагополучними сім’ями. У 

піснях «ми зустріли стільки горя, стільки нещастя, стільки нещастя, що 

відкрилося нам, що, озираючись на ті пісні та життя, які їх створили, ми не 

можемо не жахнутися і не запитати себе: чи це правда? – писав І. Франко у 

дослідженні образів жіночої неволі в українських піснях [40, с. 505]. 

В давніх часах шлюб із багатим нелюбом часто був єдиним порятунком 

для зубожілої родини. Дівчина йде на цю жертву, але потім цілий вік нарікає, 

виспівуючи свою болючу тугу: 

1. Було б мене, моя мати, в купелі втопити, 

Ніж я маю, нещаслива, із нелюбом жити. 

Ой не маю я серенчі, не маю, не маю, 

Камінь би ся розжаловав, як я заспіваю... 

Якщо сімейно-родинні коломийки охоплюють коло подій, найбільш 

пов’язаних зі співаком, то створення коломийки соціального звучання 

потребує ширшої перспективи. Необхідно, щоб автор персоніфікував певну 

соціальну групу, міг вийти за межі особистих інтересів для оцінки явища 

громадського порядку. Іван Франко зазначав, що народна поезія 

віддзеркалює «безпосередню увагу, вражаючи не тільки окремі одиниці, але 

всю масу місця чи цілого краю, і має господарський вплив»  [40, с. 502]. 

Кріпацтво було тяжким тягарем, який багато років гнобив народ. 

Коломийки на панщині – обурена скарга на скривдженого безправника, 

поневоленого непосильною працею та побоями. Твердим каменем ненависті 

написані слова до господаря «негідних», «проклятих», «псів».  

Розвиток капіталізму приніс і розчарування в селі, що відбивається в 

оповіданнях Коломийка про долю робітничого класу, працю, мандри та 

еміграцію. Основні мотиви цих віршів – скарги на безпорадність, важку, 
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виснажливу працю, ненависть до жадібних багатіїв. Сповнені гіркої скорботи 

і жалю дівочі коломийки, зроблені чужою працею, забирають здоров'я, 

розлуку з родиною і коханням [21, с. 129]. 

Наприклад, у коломийці “Ей, мадьярськоє поле”, записаної в 

східноверховинському селі Приборжавське, так описуються ці часи: 

1. Ей, мадьярськоє поле 

Сім раз би горіло: 

На нім моє здоровлячко 

Навіки посіло. 

[…] 

2. Бодай пани панували, 

Бодай пани жили, 

Бодай пани поміж люди 

З торбами ходили. 

 

Земля вже не підтримує тих, хто працював на землі. Селяни, які були 

настільки бідні, що не мали куди подітися, розпродалися й пішли до міста 

просити допомоги. Борислав з його нафтовими кар'єрами та штольнями 

видобутку воску став осередком багатьох робітників і голодуючих. І. Франко 

згадує, що до батькової кузні щодня доходили звістки про те, як гинуть, 

закопані в землю чи задушені совами, робітники: 

1. Ой, бодай же погоріли борисласвькі шиби,  

Що вони нас та забили у тяженькі диби. 

Аналогічні процеси проходять і в нинішньому колгоспному селі, де 

людей мордують тяжкою працею, а платять надзвичайно мало, порівнюючи з 

міським робітником, який заробляє мізерні гроші в порівнянні з робітником у 

капіталістичних країнах. 

Влучно про жанр коломийка висловився І. Франко, який писав, що 

"коломийки перекочують й мерехтять, наче перли розсипаного намиста”, і 

тільки «зведені докупи в систему, що гуртує їх відповідно до змісту, вони 
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складаються на широкий образ нашого сучасного народного життя, безмірно 

багатий деталями й кольорами, де бачимо сльози, й радощі, і спочивки, 

турботи і забави, серйозні думки й жанри нашого народу в різних його 

розверстуваннях, його сусідів, його  соціальний стан, його життя громадське 

й індивідуальне від колиски до могили, його традиції і вірування, його 

громадські і етнічні ідеали». 

У коломийках розкривається світ краси, почуттів, дотепів, іронії, 

жартів – доброзичливих або й дошкульних [9, с. 510]. Прикладом цього є 

коломийка “Ой сколомыйка, люде”, яку співають в селі Довге, де в 

жартівливій формі зображено звертання парубка до інших хлопців, що ніби 

погрожує їм, якщо вони будуть заглядатись на його кохану: 

“1. Ой Василю й Мигалю, Василю й Мигалю 

Не беріт ми рыбку йграти, бо вас порубаю. 

 

2. Ой Петрику та й Петьку, Петрику та й Петьку, 

Мати їла солонину, тобі дала ридьку.” 

 В кінці цього пісенного твору є мотив крайніх ревнощів парубка до 

дівчини, коли хлопець не дозволить, щоб його кохана була з кимось іншим: 

“Горі селом, долі селом бігала кучія, 

Кой ни будеш дівко моя, не будеш ничія” 

Мотив серйозного розмірковування парубка над своїм життям 

присутній в довжанській коломийці “Ой ци я був не легінь”: 

“1. Ой ци я був не легінь 

Гріх було казати, 

До півночі за дівками, 

До полудня спати… 

 

2. Коли собі заспіваю, 

А далі заплачу, 

Літа мої молоденькі, 



53 
 

То вас дармо трачу.” 

 

Отже, пісенні твори різних жанрів села Довге та інших сіл Східної 

Верховини мають свої характерні для них мотиви. Серед найпоширеніших в 

піснях про кохання є мотив  нерозділеного кохання, мотив вірності і 

закоханості. Часто оспівується мотив зради та мотив, коли мати забороняє 

закоханим бути разом. 

Весільні пісні Східної Верховини можуть мати як тужливий, так і  

жартівливий характер. Серед перших зустрічається трагічний мотив туги 

дівчини за померлою матір’ю, мотив про важку долю невістки в чужій хаті та 

сум всієї родини, коли дівчина покидає рідну хату та стає невісткою. Є пісні з 

спонукальними мотивами, де або наказують, або радять, або бажають  щось 

хороше. Вони за змістом прості, без ніяких обрядових таємниць  [8, с. 49]. 

Мотиви коломийок частіше передаються у жартівливій формі, навіть 

якщо йдеться про погрози чи знущання з інших. Трапляються мотиви 

серйозного розмірковування парубка над своїм життям та над почуттями до 

дівчини. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Отже, на основі даного дослідження, попередньо проаналізувавши 

наукову літературу пов’язану з темою дипломної роботи, можна зробити 

такий висновок, що важливим фактором популярності української народної 

пісні в сучасних соціокультурних умовах є розуміння її актуальності. Форми 

і жанри української народної пісенної творчості відірвані від побуту: 

наприклад, не потрібні ні язичницькі веснянки, ні гурткові пісні («Гей, 

ходімо» тощо), бо ці форми дуже породжені і ці вже не існують види 

фольклорного жанру (водночас самі пісні не втратили своєї художньої 

цінності). Натомість деякі жанри і форми народної музичної культури 

зберегли свою життєздатність, оскільки збереглися й їхні функції. 

Найяскравішим прикладом є сучасне весілля, яке немислиме без 

народних пісень, танців і ритуальних рухів, особливо в традиційних місцевих 

варіантах. Для поширення та популяризації української народної пісні 

значущими були наступні інноваційні зміни в культурній політиці останніх 

десятиліть: відхід від жорсткої тенденції до єдиної, нав'язаної "зверху" 

ідеології, державна підтримка культурних норм, правові положення, які 

передбачають гарантії невтручання держави у творчий процес, затвердження 

регіональної культурної політики автономії, встановлення системи заходів 

щодо охорони та розвитку традиційних форм народної культури. 

Опрацювавши фольклорний матеріал зібраний Вікторією Кляп в селі 

Довге та матеріали із збірників Гошовського і Василенко з’ясовано, що 

народні пісні сіл Східної Верховини багаті на образи та мотиви. 
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Виявлено, що у весільних піснях найчастіше згадується образ барвінка, 

який є символом дівоцтва, незайманості та образ молодої дівчини, або, як 

кажуть жителі села Довге, “молодиці”. Такі пісні, як правило, 

супроводжують обряд плетіння вінків.  

Щодо мотивів весільних пісень, то вони, як правило, мають тужливий 

характер, бо розповідають нам про тугу дівчини за померлою матір’ю, про 

важку долю невістки в чужій хаті та сум всієї родини, коли дівчина покидає 

рідну хату та стає невісткою. Серед весільних пісень є кілька зі 

спонукальними мотивами, де або наказують, або радять, або бажають  щось 

хороше. Вони за змістом прості, без ніяких обрядових таємниць.  

Характерним та неповторним жанром пісенного фольклору Західної 

України та сіл Східної Верховини, зокрема, є коломийки – короткі, жваві 

співанки. Поширеними в довжанських коломийках є образи парубка та 

дівчини, які в своїх діалогах часто згадують матір дівчини. Зустрічаються в 

селі коломийки жартівливого характеру, які, як правило, співають за день до 

весілля та протягом усього весілля аж до пізньої ночі, де замість образу 

дівчини та матері, присутні образи парубка, “гудака”. 

Мотиви східно-верховинських коломийок частіше передаються у 

жартівливій формі, навіть якщо йдеться про погрози чи знущання з інших. 

Зустрічаються мотиви серйозного розмірковування парубка над своїм життям 

та над почуттями до дівчини. 

Більшість пісень про кохання, на відміну від інших регіонів, або не 

містять символи взагалі, або не несуть великого значення в ній. Проте, 

зустрічаються поширені образи місяця – хлопця, хмар, що символізують 

людей. Частіше можна почути образ води, що в різних пісенних текстах 

передає своє символічне значення. 

Серед найпоширеніших в піснях про кохання є мотив  нерозділеного 

кохання, мотив вірності і закоханості. Часто оспівується мотив зради та 

мотив, коли мати забороняє закоханим бути разом. 
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Існує ще багато пісенних творів сіл Східної Верховини, які мають 

право бути почутими та описаними, тому тема дослідження образів та 

мотивів пісень цього села є невичерпною і її можна досліджувати в 

майбутньому, щоб автентичні твори не забулися, а збереглися в пам’яті 

народу. 
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