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Обрядовий фольклор українців півночі Молдови:
трансформаційно-модифікаційні процеси
Для цієї наукової розвідки об’єктом дослідження обрано найтиповіші обрядові наспіви
українців півночі Молдови, які записали на цих теренах О. Харчишин і Н. Пастух упродовж
2005–2009 років у 41 селі й двох містах десяти районів регіону та подані до збірки «Фольклор
українців півночі Молдови: пісні та речитативи», що становить джерельну базу студіювання.
Основна мета – визначення модифікаційно-трансформаційних процесів в аналізованих мелотипах,
виявлення в них спільного та відмінного з аналогами української традиційної музики загалом.
Стан побутування народновокальних творів українців півночі Молдови на сучасному етапі з
етномузикологічного погляду загалом засвідчує типологічну спільність із традиційною
народномузичною культурою українського народу. Єдність цієї культури проявляється навіть у
подібних модифікаційно-трансформаційних процесах типових музично-ритмічних форм та їхніх
складових.
Українці Молдови не тільки змогли зберегти здобутки своєї нації в розвою традиційної
музичної культури, а й примножити їх завдяки засвоєнню та культивуванню іноетнічних
сакраментальних надбань. Відтак вони зуміли витворити свій неповторний багатовекторний
народномузичний стиль.
Ключові слова: музичний фольклор, українці півночі Молдови, трансформаційномодифікаційні процеси.

Одним із надважливих завдань сучасного
українського етномузикознавства є не тільки
фіксація та дослідження традиційної музичної
культури на теренах нашої держави, а й за її
межами: чи то на українських етнографічних
землях, чи ба навіть у віддалених куточках інших
держав, де компактно проживають українці.
У цій царині вже зробили чималий науковий
поступ такі дослідники як Лариса Лукашенко і
Галина
Похилевич
(Північне
Підляшшя,
(Лукашенко, 2006)), Кузьма Смаль та Іван
Кідещук (Південна Буковина (Смаль, 2008)),
Надія Супрун-Яремко (Кубань, (2005)), Василь
Сокіл (Зелений Клин, (1999)), які представили
традиційну культуру, зокрема народномузичну,
з цих теренів у своїх фольклористичних збірках.
Також написано та захищено три дисертаційні
дослідження на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства, автори: Олена
Тюрікова (українські переселенці Новосибірського Приоб’я (1994)), Маргарита Скаженик
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(Середнє Полісся, (2012)) та Ганна Пеліна
(Мараморощина, (2017))1.
На сьогодні маємо низку наукових надбань
і на матеріалах традиційної музики українців
півночі Молдови. Це, передовсім, дві збірки, в
яких вміщено зокрема й українські та молдовські
пісні – «Співає Стурзовка…» (Попович, 1995) та
«В земле наши корни» (Попович, 1997). Та в цих
виданнях не заторкнуто проблем мелотипологічного аналізу наведених народновокальних творів. Уперше стисло подано мелотипологію
календарно-обрядових наспівів у науковій розвідці «Сучасний стан побутування фольклорної
традиції українців Молдови…» у співавторстві
Ольги Харчишин, Надії Пастух та автора цих
рядків (2019). Також викладено короткий
побіжний мелотипологічний аналіз низки
народновокальних творів, що увійшли до збірки
1

Основні положення цих дисертацій викладені в
наступних публікаціях: (Тюрікова, 1996; Скаженик,
2010; Пеліна, 2015).
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цих же науковців «Фольклор українців півночі
Молдови: пісні та речитативи», яка ось незабаром має вийти друком. Тож проблема подання
розгорнутішої мелотипологічної картини традиційної, зокрема обрядової, передусім вокальної
творчості, яка побутує дотепер на цих теренах у
активній чи бодай пасивній формах, і надалі
залишається актуальною.
З огляду на це, для пропонованої наукової
розвідки об’єктом дослідження обрано найтиповіші обрядові наспіви українців півночі
Молдови, які записали О. Харчишин і Н. Пастух
упродовж 2005–2009 років у 41 селі й двох містах
десяти районів регіону. Ці твори подані до
вищезгаданої збірки та становлять джерельну базу
студіювання. Окрім того, розглянута й низка
наспівів, транскрипції яких були надані для
музичного редагування авторові цієї розвідки, але
не ввійшли до збірки. Усі нотації зробили
львівські етномузикологині Анна Черноус та
Христина
Попович.
Предмет
вивчення –
мелотипи
народновокальних
творів,
які
обслуговують календарно- та родинно-обрядові
жанрові цикли. Основна мета – визначення
модифікаційно-трансформаційних процесів в
аналізованих мелотипах2, виявлення в них
спільного та відмінного з аналогами української
традиційної музики загалом.
На теренах Молдови зафіксовано майже
весь жанровий спектр обрядових народновокальних наспівів, притаманних українській
традиційній
музичній
культурі:
колядки,
щедрівки, маланка, веснянки (гаївки), купальські,
народинні (хрестинні), весільні, голосіння й
похоронні пісні. Українцям Молдови властива як
народномузична культура дорослих, так і дитяча.
Традиція представлена питомими й напливовими
наспівами.
Для підтвердження мелотипологічної спорідненості традиційної пісенності україномолдовського пограниччя варто передовсім
детальніше зупинитися бодай би на кількох
музично-ритмічних формах різних жанрових
циклів, відтак побіжно вказати на спільність
мелотипів, які притаманні іншим народновокальним творам.
Календарно-обрядові
пісні
українців
Молдови складають значну частину репертуару,
багату на розмаїття музично-ритмічних форм. На
досліджуваному терені зафіксовано колядки з

V5543 («Пане господарю, вставай та й не спи»4,
«Гей пане, пане, пане Їване» та ін.), що значно
розширює ареал їх побутування, який визначив
не тільки Володимир Гошовський (1971, с. 96),
а й встановила Ірина Клименко (2017, карта 1 на
с. А2). В однорядкових 14-складових колядках
5-складові силабічні групи зазвичай мають
ямбічну (третну) музично-ритмічну форму
11112. Проте подибуються й колядки, в яких у
другому 5-складнику вкорочується остання
силабохрона й кількість часівок зменшується з
шести до п’яти – 11111 (нотації 1, 2). Окрім того,
замість 5-складників іноді наявні 6-складники.
Їхня поява викликає дроблення першої силабохрони – 1/21/21112 чи 1/21/21111 (нот. 2). Для
4-складових рефренів здебільшого притаманні
пеони четверті 1112, у яких іноді видовжена
остання тривалість – 1113, що при компенсації
між третьою та четвертою силабохронами
моделюється до висхідного іоніка 1122, який теж
наявний у колядках цього типу. Щоправда, у цих
зимових наспівах з висхідним іоніком у рефрені
спостерігаємо
розширення
складочислової
будови рефрену внаслідок пронунціації (збільшення чи зменшення складотворних звуків у
складі) – з чотирьох до п’яти складів – «Гой дай,
Бо/ї/же» (нот. 3). Таке розширення викликає
дроблення висхідного іоніка, даючи у висліді
похідну музично-ритмічну форму 11112, що
позірно нагадує 5-складник.
Особливої уваги заслуговують колядки
«Хваливса пан конем перед королем» (нот. 4) та
«Зажурилися гори й долини» (нот. 5). У першій
із них поява 6-складника в початковій силабічній
групі викликає не дроблення, а додавання ще
однієї силабохрони до музично-ритмічної форми
5-складника. Унаслідок пронунціації рефрен, із
якого розпочинається виконання наспіву, розширюється вдвічі – із чотирьох складів аж до
восьми «(Йа гой/йе/, дай, Бо/ї/жи/ги/»). У другій
колядці відбувається редукція (викидання)
складу «же», який заміщається двічі повтореним
«гєй» («гєй, гєй»), із чого й розпочинається спів.
Обидві колядки виконують у чоловічій манері,
хоча першу з них співає жінка, другу – чоловік.
Саме для традиційного чоловічого виконання
колядок, яке притаманне, зокрема, для архаїчного регіону гуцульських Карпат, характерний
повільний тягнучий темп із відкритим гучним
тембром та орнаментальним розцвічуванням
наспіву, де на один склад часто може припадати
rs

2

Під модифікаційно-трансформаційними процесами
передовсім
розуміється
ритмічне
варіювання
(дроблення та злиття силабохрон, що викликане
відповідно збільшенням чи зменшенням кількості
складів у силабічних групах), власне трансформація
(викидання або додавання силабохрон), строга й вільна
агогіка (пролонгація і / чи абревіація тривалостей).

3

Підкреслення цифри чи цифр знизу вказує на
наявність у ритмо-семантичній формі міжстрофових
повторів.
4
Інципіти наспівів подано за першою строфою, хоча в
транскрипціях часто нотована інша строфа.
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три, а то й чотири звуки. Загалом же всі колядки
цього типу є похідними від ямбічного прототипу
з *mR61212|1212|1212||. Трансформаційно-модифікаційні видозміни цього прототипу призвели до
появи похідних форм, які побутують на
досліджуваному терені дотепер. Амбітус цих
колядок іноді сягає октави. Мелодія має в
основному мінорний ладовий нахил та зазвичай
зигзагоподібний контур зі здебільшого притаманним виходом у кінці рефрену на п’ятий
щабель, темп виконання – помірний або повільний. Варто зауважити, що в українців Молдови
записано й дворядковий мелотип з rsV5542, який
побутує тут у кристалічній (однак похідній) музично-ритмічній формі mR6||:11112|11112|1212:||
(«Зажуриласа крутая й гора»), щоправда
з пролонгацією останньої силабохрони в серединному та заключному кадансах (нот. 6).
Зафіксовано на досліджуваній території й
вельми поширений на теренах України дворядковий ямбічний мелотип з rV5532. Музичноритмічна форма цих колядок подибується у двох
різновидах:
1) mR611112|11121|123||11121|11121|123||
(«Пани господарю, чи є ж ти дома?»,
нот. 7) – поява 6-складника 111112
супроводжується додаванням силабохрони
до 5-складника 11112;
2) mR611121|11121|123||11121|11121|123||
(«А в городечку винни яблочко», нот. 8).
Окрім того, як видно із прикладів, у
5-складниках відбувається підміна ямба 12
на хорей 21: у першому випадку тільки в
трьох, у другому – в усіх чотирьох
силабогрупах.
Побутують у селах Молдови з населенням
етнічних українців і колядки з rV55;45, sVаб;рб та
m 6
R 11112|11112||2112|11112|| («Добрий вечір вам,
пане господар!», «Добрий вечір вам! Чи ви раді
нам?» тощо). Рефрени в них зазвичай укорочені з
шести до чотирьох часівок – 411/21/22 (нот. 9).
Подибуються і дворядкові колядки зі
спондеїчною (паристою) музично-ритмічною
формою, які постали внаслідок модифікаційнотрансформаційних
процесів
прототипу
з
*m
R||:42222|2222|224:||. У похідних формах
4-складники можуть розширюватися до п’яти,
шести, семи і навіть до восьми складів. Це, як
правило, відповідно викликає дроблення другої
(21122), першої та другої (111122), перших трьох
(1111¦112) та всіх чотирьох (1111¦1111) силабохрон. Іноді в 5-складниках дробиться не друга, а
перша часівка (11222), а в 6-складниках – не
перша й друга, а перша та третя (112112). Низка
колядок цього типу виконується на два голоси:
терцієва втора з розходженнями у квінту та
октаву в кадансах. Побутують і версії, в яких у
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другій силабічній групі
другого рядка
4-складник заміщається 3-складником, що
супроводжується стягненням (злиттям) третьої й
четвертої силабохрон (224). Видозмінюються й
3-складники внаслідок розширення їх із
відповідними дробленнями до чотирьох (1124) та
п’яти складів (11114). Усі ці видозміни легко
зауважити в наспівах «Пане господарю, йа на
вашім дворю» (нот. 10), «Пане господару, ми на
твоїм двору» (нот. 11), «Добрий вечер, господарю!» (нот. 12), «Пане господарю, йа й на вашім
дворю» (нот. 13). Зафіксовано й інші різновиди
цього мелотипу, у яких, передовсім, наявна
редукція передостанньої (п’ятої) силабічної
групи та інші музично-ритмічні трансформаційно-модифікаційні
процеси,
зокрема,
принципово відмінне розширення 3-складника
до чотирьох складів шляхом дроблення останньої силабохрони («Йа в неділю рано всі дзвони
дзвонили», нот. 14).
Окрім того, на досліджуваній території
колядкам притаманні й гібридні (змішані,
складені) музично-ритмічні форми. Це, зокрема,
наспіви з rsV55;44 чи rsV65;54 («Пане-паночку й
господарочку!», «Ой вставай, не спи, замітай
двори», «Пане господарю, й увставай, не спи»,
нот. 15а, б, в). 5-складники першого рядка мають
музично-ритмічну форму 11112 (6-складник
111111 утворюється внаслідок дроблення її
останньої силабохрони, нот. 15в). У другому ж
рядку (приспіві) наявна ксенотекстизація (перетекстування) вдвічі збільшеної 5-складової музично-ритмічної фігури 22224, що супроводжується дробленням четвертних вартостей на
дві восьмі, приспішенням цих восьмих до
шістнадцяток,
укороченням
половинної
тривалості до четвертної тощо.
Щедрівкам зазвичай притаманні 4-складові
силабічні групи з ритмом висхідного іоніка 1122
(«На щедрий вечір, на Святий вечір», «На
Фіянскій манастире» та інші). Поява 5-складників супроводжується дробленням другої силабохрони (нот. 16). Наявні й щедрівки з
диспондеєм 2222 і тонічним віршуванням.
Заміщення 4-складників 5-складниками теж
відбувається внаслідок дроблення другої часівки,
а 6-складниками – перших двох («Щедри, щедри,
щедрівочка, нот. 17).
Для маланкових наспівів, зрозуміло,
передовсім характерний 4-складовий маланковий
антиспаст 1221, який, до речі, трапляється й у
щедрівкових мелодіях. Заміщення 4-складників
5-складниками призводить до дроблення першої
четвертної на дві восьмі, унаслідок чого отримуємо музично-ритмічну форму з трибрахіємхореєм 11121 (нот. 18). Іноді замість антиспаста
наявний дихорей 2121. Маланки виконують як у
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мінорному, так і в мажорному ладових нахилах.
Для них властиві різні ладові константи – основні
опорні звуки в кожній силабічній групі (за
Ярославом Мироненком (1992, с. 36)), як-от: acag
чи dcbg – найпоширеніші для мінору та dchg –
для мажору. Подибуються й маланкові плєси з
уже відомою ямбічною музично-ритмічною
формою 5-складників 11112 (нот. 19).
Серед весняного жанрового циклу в
українських селах Молдови, як і на території
України, побутують як строфічні (дворядкові),
так і тирадні наспіви. Поміж строфічних
мелотипів найпоширеніші форми з rsV72,
m
R||:91111212:|| («Скакали дикі кози», нот. 20); з
r
V4332, sVабб;вгг та mR||:61111¦211¦112:|| («Йа
довгая лозина, лозина», нот. 21). Музичноритмічний рисунок першого наспіву є рудиментом серединної фрази ямбічних 6(7)-складових
весільних ладканок, які будуть охарактеризовані
вподальшому. Другого ж – похідним мелотипом
від 6-складника 222222, що зазнає дроблень у
першій, другій, четвертій та п’ятій часівках.
Іноді в похідній музично-ритмічній формі
пролонгується (подовжується) п’ята силабохрона. До строфічних також належить мала
колісцева форма – МКФ («На дєн добрий,
Жельман», нот. 22). Усім тирадним весняним
наспівам притаманний розпад великої колісцевої
форми (ВКФ). У повному виді з двома зачинами,
двома ходами, двома кінцівками її не
зафіксовано. Найчастіше подибується ВКФ із
пропущеними зачинами, двома ходами та однією
кінцівкою (‹…› - хх - ‹…›к) (нот. 23).
Купальські пісні, як і весняні, також
представлені строфічними та тирадними (з
рудиментами ВКФ) мелотипами. Серед строфічних наспівів наявні два мелотипи з rV542.
В основі першого з них – маланковий антиспаст
(нот. 24). Генезу ж другого мелотипу, який є
одним із найхарактерніших для купальських
пісень, детально описав у своїй науковій розвідці
Богдан Луканюк (2008). У молдовському варіанті
зауважуємо ще іншу видозміну цього генотипу,
яка, найправдоподібніше, пов’язана з пригадуванням словесного тексту. Вірогідно, що замість
єдиної зафіксованої строфи «А наш Їван Купайло
з вирби, з вирби, а ти, Їванку, прийди, прийди»
мало бути проспівано «А наш Купайло з вирби, з
вирби, а ти, Їванку, прийди, прийди» (нот. 25).
Надмірні два склади в першій силабічній групі
спричинили додавання двох восьмих тривалостей до трибрахія-хорея 11121, унаслідок чого
утворився музично-ритмічний рисунок 1111121.
До того ж, у другій та четвертій музичносинтаксичних стопах пролонговані останні
силабохрони. Строфоїдні наспіви в основному
складено тонічним віршем. Зазвичай мелодії

вузькоамбітусні й базуються на ритмічному
дробленні короткої поспівки, що спричинено
коливанням кількості складів у рядку, та
поступовим незначним розширенням амбітуса
(нот. 26).
Хоча «вечорничні паро́ванки», за визначенням Н. Пастух та О. Харчишин, і належать до
зимового жанрового циклу, усе ж з етномузикологічної точки зору їх варто розглядати
наприкінці календарно-обрядових наспівів. Це
спричинено передовсім тим, що вони споріднені
за наявністю парувальних мотивів із гаївками та
купальськими, а також жартівливими піснями.
Аналіз мелотипів, якими послуговуються українці Молдови у «вечорничних парованках», підтверджує це судження. Зокрема, доволі поширеною є мала колісцева форма rV66;446 та
m
R||4111122|111122||1111¦1111|111122||, яка притаманна гаївкам (нот. 27). Зафіксована й ВКФ
(нот. 28), що характерна як для весняних, так і
купальських пісень. Зарекордовано й «парованки» з rsV442 та mR||:61111¦2222:|| («Над річкою,
над водою», нот. 29), яка постає від 6-складника
222222, що зазнає дроблень у першій та другій
часівках. Похідні форми від 6-складника
притаманні й весняним пісням. Наявні й «вечорничні парованки» з тонічним віршуванням.
У цьому випадку їхні наспіви компонуються на
чабарашково-шумкових (1111) та козачкових
(112) музично-ритмічних поспівках (зазвичай у
поєднанні з коломийковими закінченнями
(111122), що прикметно для весільних приспівок
та жартівливих пісень). Іноді в результаті
дроблень, спричинених хиткістю складів у
тонічному вірші, протягом виконання одного
наспіву відбувається перехід від вищезгаданої
малої колісцевої форми до коломийкової
(нот. 30). Амбітус мелодій, які мають як
мажорний, так і мінорний ладовий нахил, може
сягати октави.
Родинно-обрядових наспівів на теренах
Молдови зафіксовано не так уже й багато.
Зокрема зафіксована тільки одна хрестинна
приспівка «Ой вешенька-черешенька», що подана
у збірці «В земле наши корни…» (Попович, 1997,
с. 220). Та й то вона є радше умовно народинною,
бо прямих доказів її приналежності до цього
обряду недостатньо. Ця мелодія має коломийкову
наскрізну ритмо-семантичну структуру вірша
rs
V4462 та складену третно-паристу музичноритмічну форму mR||:12 11|111 2|12 11 14:||, що
найправдоподібніше походить від маланкового
антиспаста 1221. Перший 4-складник виникає
внаслідок абревіації (укорочення) третьої
вартості з четвертної до восьмої, другий –
результат викидання останньої силабохрони
похідного маланкового 5-складника 1112(1).
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6-складник – поєднання першого 4-складника із
2-складником, що є наслідком злиття в одну
тривалість другої, третьої й четвертої вартостей
такого ж 4-складника. Варто зауважити, що така
форма подибується й у піснях звичайного
жанрового циклу як в українській, так і в
молдовській традиційній музиці. Тому вона
може бути й уповні самостійною.
Весільна обрядовість представлена ладканками, піснями та приспівками. Найпоширенішим
серед дворядкових строфічних ладканок є прототип з музично-ритмічною структурою вірша 532
та mR||:611112|123:||, що походить від ямбічної
праформи ||:61212|123:||. Та в кристалічному виді
він не подибується. Змін зазнає передовсім
3-складник, який модифікується в ритмічний
рисунок 112. До того ж, 3-складові силабічні
групи в деяких ладканках заміщаються 4-складниками чи навіть 5-складниками. Це викликає
відповідно дроблення першої (1/21/212=1124) та
першої і другої (1/21/21/21/22=11114) вартостей, як
у згаданих вище колядках. Окрім того,
3-складник може мати й ритмічний рисунок
1 1
/2 /23, який виникає внаслідок приспішення двох
перших силабохрон та видовження останньої.
Базифікований 5-складник завдяки ксенотекстизації розростається до 8-складової побудови з
цезурою посередині (4+4). Це викликає
дроблення перших трьох вартостей музичноритмічної форми 11112, даючи таким чином
похідну 1/21/21/21/2¦1/21/212. Загалом же рядки цих
ладканок можуть мати такі структури: rV443 із
m 1 1 1 1 1 1
r
R /2 /2 /2 /2¦ /2 /212|112||,
V444
з
m 1 1 1 1 1 1
1 1
r
R /2 /2 /2 /2¦ /2 /212| /2 /212||
та
V445
із
m 1 1 1 1 1 1
R /2 /2 /2 /2¦ /2 /212|1/21/21/21/22||. Ці типові пісенні
форми притаманні, зокрема, ладканкам «Йа
сігодня суботочка, сумний день» (нот. 31а),
«Було літо, було літо, йа тепер зима» (нот. 31б)
та «Уже ж мої чорнобривці розцвітают»
(нот. 31в). Амбітус цих ладканок, що мають як
мажорний, так і мінорний нахил із триопорністю
ладових констант ad;ag, зазвичай обертається в
межах квінти, зрідка зачіпаючи субкварту чи
шостий щабель, а іноді й верхню тоніку.
Зафіксовано на теренах Молдови й
строфічні та тирадні ладканки з монохронним 6складником 222222 в основі. Накладання на
нього тексту з 8-складовим цезурованим
посередині (4+4) віршем призводить до
дроблення перших двох силабохрон його
музично-ритмічної форми. Таким чином утворюється похідний трирядковий тип з rV443 та
m
R||:61111¦2222:|| (нот. 32). Типовим для цих
ладканок є завершення в заключному кадансі на
другому щаблі. Для тирадної ж композиції –
поступове заповнення мелодичного ходу від
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тоніки вниз до субкварти (нот. 33). Амбітус може
сягати октави.
Побутують в українців Молдови і ямбічні
6-складові ладканки. Для української традиції
характерними є їх строфічні та тирадні різновиди
із розширеною до семи кількістю складів з rV73(n),
s
VААБ(n) та mR121111233||(:)91111212(:)||121111233|| з
усіченням у другому мелорядку. Така музичноритмічна форма походить від mR12121233||(:)9
121212(:)||12121233|| і виникла внаслідок дроблення другої силабохрони кожного мелорядка вихідної структури. Та на теренах Молдови зафіксовано тільки модифіковані варіанти цих ладканок.
Весільний наспів «Йа в перший раз, йа в Божий
час!» (нот. 34) містить 8-складову передладканку
з цезурою посередині (4+4), яка збігається з
поданим його інципітом та має модельовану
диямбічну музично-ритмічну форму 4-складників 1212. Відтак слідує укорочена (без першого
мелорядка) власне ладканка. У ній у першому
рядку наявний вихідний 6-складник, а в другому – похідний 7-складник. Викидання (пропуск)
першого мелорядка спричинене заміщенням його
передладканкою. 6-складник, зрозуміло, має
вихідну музично-ритмічну форму 121212,
щоправда модельовану, оскільки в реальному
виконанні четверта та шоста силабохрони
пролонговані до четвертної з крапкою й
набувають
ритмічного
рисунку
121313.
У 7-складнику ж замість звиклого дроблення
другої силабохрони 6-складової музичноритмічної форми 121233 до неї на її початку
додається ще одна восьма тривалість, унаслідок
чого він набуває ритмічного вигляду 1121233, як
у так званому «надсянському» мелотипі.
Отже, весільний наспів «Йа в перший раз,
йа в Божий час!» має такі похідні мелотипологічні характеристики: rV44;67, sVаб;ВГ та
m 6
R 1212|1212||9121212||131121233||. Ладканка має
мінорний ладовий нахил. Амбітус не перевищує
гексахорда.
Зафіксована ще одна тирадна ладканка, що
походить від ямбічного 6-складника 121212
(«Шо хтіли – то зробили», нот. 35). Тирада
складається із чотирьох рядків (віршів), з яких
перші два розширено до семи складів (rV72;62).
Незважаючи на наявність середстрофового
безпосереднього повтору (sVААБВ), як це
характерно
для
таких
ладканок
із
m 12
R 121233||(:)9121212(:)||12121233||
чи
m 12
R 1111233||:91111212:||121111233||,
в
аналізованому наспіві пропущено перший та
останній мелорядки. Меліка розгортається тільки
на серединній музично-ритмічній основі. Як
зазвичай, заміщення 6-складників 7-складниками
супроводжується дробленням другої вартості
ритмічного рисунка 121212, даючи таким чином
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структуру 1111212. Натомість музично-ритмічна
форма 6-складника утворюється не внаслідок
злиття другої й третьої вісімок 7-складника до
первинно роздробленої четвертної, а шляхом
викидання його першої тривалості й умовної
компенсації її в останній силабохроні, через що
утворюється похідна музично-ритмічна форма
111213. Амбітус наспіву – у межах квінти. До
того ж, мелодичний контур має низхідний рух: у
першому та третьому мелорядках починається з
п’ятого щабля й закінчується на першому, а в
другому й четвертому – з четвертого й теж
завершується
тонікою.
Ладовий
нахил –
мажорний.
Серед редагованих наспівів виявилося
тільки три весільні власне пісні з нотами.
Музично-ритмічна форма наспівів «Не плач, не
плач, моя мамко за мною» (нот. 36а) та «Куда
рута та й калина зилиненька» (нот. 36б) походить
від прототипу з mR||:42222|224:||=||:41111|112:||.
Вони мають такі мелотипологічні характеристики: rV443(4)2, sVАБ (абв;где) та відповідно
m
R||:41111¦1111|224:|| або ж mR||:41111¦1111|1124:||
чи mR||:41111¦112|1124:||. Прикметно, що в другому
наспіві заміщення вихідного 3-складника
(rV4432) похідним 4-складником (rV4442), як то
зазвичай буває у таких випадках, супроводжується
дробленням
першої
вартості
ритмічного рисунка 224. Логічно було б
припустити, що при накладанні на похідну
музично-ритмічну форму 1124 3-складника дві
восьмі тривалості мали б злитися у первинно
роздроблену четвертну. Проте в цьому наспіві
зменшення кількості складів викликає злиття
двох попередніх вісімок (на що вказує пунктирна
ліга в транскрипції), що призводить до
неспівпадіння музичної та віршової цезур.
Амбітус цих двох наспівів утримується в межах
гексахорда відповідно мажорного чи мінорного
ладового нахилу. Пісня «Світи, місяченько, ще
ясна зора» (нот. 37) є радше умовно весільною, що
мігрувала зі звичайного жанрового циклу й набула
ознак приуроченості. Її ритмічна структура вірша
r
V652, ритмо-семантична форма rsVАБ (аб;вг),
музично-ритмічна – mR||:4111122|11114:||. Зрештою,
ця форма теж походить від згаданого прототипу
двох
попередніх
наспівів,
який
зазнає
відповідних дроблень. Амбітус пісні не
перевищує квінти. Ладовий нахил – мінорний.
Весільні приспівки представлені дещо
ширше. Вони мають як силабічне, так і тонічне
віршування.
Силабічні
приспівки
мають
r
коломийкову структуру вірша з
V4462,
s
m
VАБ (абв;где)
та
R||:41111¦1111|111122:||.
Тонічні приспівки базуються на чабарашковошумкових (1111) та козачкових (112) музично-

ритмічних поспівках (нот. 38). Їх амбітус може
сягати октави.
Вельми великою несподіванкою є добра
збереженість похоронного обряду в українців
Молдови, адже зафіксувати голосіння поза
самою обрядодією – справа надзвичайно важка,
оскільки виконувати їх без наявності небіжчика
зазвичай вважають неприпустимим, бо можна
таким чином накликати біду. Натомість на
обстеженому терені зарекордована доволі велика
їхня кількість. Їх виконують у синтаксичному
типі ритму. Здебільшого уступи голосінь
починаються з квінтового тону (іноді з першого
чи третього щабля з подальшим виходом на
п’ятий) та завершуються тонікою (зрідка
терцієвим тоном). Таким чином їх амбітус
зазвичай не перевищує квінти. Іноді він може
утримуватися в межах кварти чи навіть малої
терції. Зрідка в рецитаціях з’являється нижній
ввідний тон чи субкварта. Мелорядки голосінь
бувають одно-, дво- та трифразовими. Двофразові іноді представлені 8-складниками
з цезурою посередині (4+4), що свідчить про
наявність ознак силабічного віршування.
4-складники в них мають музично-ритмічну
форму пеона четвертого 1112 (наприклад,
«Встань, мамуню, встань мамуню», нот. 39).
Розширення кількості складів у силабічних
групах супроводжується додаванням до цієї
структури восьмих тривалостей на її початку.
Отже, для багатьох голосінь (у тому числі з
трифразовими мелорядками, як-от: «Мамо моя,
мамо моя, заступа моя» (нот. 40)) властиве
звільнено-силабічне віршування, яке часто іде в
парі з речитативним (вільним). Мелодії мають
здебільшого мінорний ладовий нахил.
Для редагування було надано значно менше
похоронних пісень, ніж голосінь (всього шість).
Усі вони виконуються в акцентно-динамічному
типі ритму. Чотири з них мають вальсову
ритміку в розмірі 3/4 чи 6/8, а дві – 4/4. Із шести
похоронних пісень тільки одна має мажорний
ладовий нахил, інші – мінорний. Чотири наспіви
виконуються на два голоси із терцієвою второю.
Взагалі ж представлені в збірці похоронні пісні
притаманні українській народновокальній культурі
та поширені в більшості теренів нашої держави.
Отже, стан побутування народновокальних
творів українців півночі Молдови на сучасному
етапі з етномузикологічного погляду загалом
засвідчує типологічну спільність із традиційною
народномузичною
культурою
українського
народу. Єдність цієї культури проявляється
навіть у подібних модифікаційно-трансформаційних процесах типових музично-ритмічних
форм та їхніх складових. Зрозуміло, унаслідок
асиміляційних перетворень, спричинених іно-
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національними впливами, та, відповідно,
поступової втрати етнічної ідентичності, такі
видозміни незначно відрізняються.
Тож українці Молдови не тільки змогли
зберегти здобутки своєї нації в розвою традиційної музичної культури (щоправда, часто тільки в
пасивній пам’яті та, безперечно, з незначними
елементами асимілятивного впливу, що передовсім проявляється в ладоінтонаційних мелодич-

них зворотах та міжетнічній спільності низки
мелотипів), а й примножити їх завдяки засвоєнню та культивуванню іноетнічних сакраментальних надбань, які можуть бути об’єктом
окремих наукових студій. Відтак вони зуміли
витворити свій неповторний багатовекторний
народномузичний стиль.
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Нотні приклади
1.

Яблоана (Молдова: Глодяни)

2.

Наславча (Молдова: Окниця)

3.

Кодряни (Молдова: Окниця)

4.

Берлінці (Молдова: Бричани)

5.

Боросяни (Молдова: Дондюшани)

6.

Стурзовка (Молдова: Глодяни)
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7.

Марамонівка (Молдова: Дрокія)

8.

Унгри (Молдова: Окниця)

9.

Молдаванка (Молдова: Фалешти)

10.

Дану (Молдова: Глодяни)

11.

Первомайське (Молдова: Дрокія)
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12.

Берлінці (Молдова: Бричани)

13.

Кодряни (Молдова: Окниця)

14.

Дану (Молдова: Глодяни)

15а.

Чапаївка (Молдова: Дрокія)

15б.

Кодряни (Молдова: Окниця)

15в.

Баронча (Молдова: Дрокія)
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16.

Малиновське (Молдова: Ришкани)

17.

Проданешти (Молдова: Флорешти)

18.

Проданешти (Молдова: Флорешти)

19.

Голяни (Молдова: Єдинці)

20.

Первомайське (Молдова: Дрокія)

21.

Унгри (Молдова: Окниця)
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22.

Кодряни (Молдова: Окниця)

23.

Наславча (Молдова: Окниця)

24.

Мошана (Молдова: Дондюшани)

25.

Марамонівка (Молдова: Дрокія)

26.

Кодряни (Молдова: Окниця)
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27.

Кодряни (Молдова: Окниця)

28.

Марамонівка (Молдова: Дрокія)

29.

Стурзовка (Молдова: Глодяни)

30.

Марамонівка (Молдова: Дрокія)
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31а.

Малиновське (Молдова: Ришкани)

31б.

Николаївка (Молдова: Синжерея)

31в.

Молдаванка (Молдова: Фалешти)

32.

Николаївка (Молдова: Флорешти)

33.

Николаївка (Молдова: Синжерея)
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34.

Наславча (Молдова: Окниця)

35.

Николаївка (Молдова: Синжерея)
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Ritual folk vocal art of Ukrainians of Northern Moldova:
Transformation and Modification Processes
One of the most important tasks of modern Ukrainian ethnomusicology is fixation and study of traditional
musical culture not only in our country but also abroad: in Ukrainian ethnographic lands aswell as in remote corners of
other countries, where Ukrainians are compactly settled. Considerable scientific progress has already been made in this
area.
Today we have a number of scientific achievements on the materials of traditional music of Ukrainians in the
north of Moldova. However, the problem of presenting a more detailed melotypological picture of traditional, in
particular ceremonial and especially vocal creativity, that still exists in these areas in active or at least passive forms,
remains relevant.
Given this, most typical ritual melodies of Ukrainians of northern Moldova, recorded by O. Kharchyshyn and N.
Pastukh during 2005-2009 in 41 villages and two cities of ten districts of the region and submitted to collection "Folklore of
Ukrainians in northern Moldova: songs and recitatives",arethe object of this research.Also considered is a number of
melodies, which transcripts were provided for musical editing by the authors of this study, but were not included in the
collection. Melotypes of folk vocal works, which serve the calendar and family-ritual genre cycles are subject of study. The
main goal is to determine the modification and transformation processes in the analyzed melotypes, to identify what is
common and different in comparison to the analogues of Ukrainian traditional music in general.
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Almost the entire genre spectrum of ceremonial folk vocal melodies inherent in Ukrainian traditional music
culture has been recorded in Moldova: carols (kolyadka, shchedrivka), malanka, spring songs (haivkas), Kupala,
baptismal, wedding, mourning and funeral songs. Ukrainians in Moldova have both child and adult folk music culture.
The present state of life of folk vocal works of Ukrainians in the north of Moldova from the ethnomusicological
point of view generally testifies to the typological commonality with the traditional folk music culture of the Ukrainian
people. The unity of this culture is manifested even in common modification and transformation processes of typical
musical-rhythmic forms and their components. Of course, there is a slight difference, as a result of assimilation
transformations caused by foreign nation influences and, accordingly, the gradual loss of ethnic identity.
Therefore, Ukrainians of Moldova were not only able to preserve the achievements of their nation in the
development of traditional musical culture (often only in passive memory, however, and, of course, with minor
elements of assimilative influence, which is manifested primarily in intonation melodic inversions and inter-ethnic
community of melotypes), but also to multiply them through the assimilation and cultivation of foreign ethnic
sacramental acquisitions. As a result, they were able to create their own unique multi-vector folk music style.
Keywords: musical folklore, Ukrainians of the north of Moldova, transformational-modification processes.
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Обрядный фольклор украинцев севера Молдовы:
трансформационно-модификационные процессы
Одной из сверхважных задач современного украинского этномузыковедения является не только
фиксация и исследование традиционной музыкальной культуры в нашем государстве, но и за его пределами:
как на украинских этнических землях, так и в отдаленных уголках других государств, где компактно
проживают украинцы. В этой сфере уже достигнут определенный прогресс.
На сегодня имеем ряд научных достижений и на материалах традиционной музыки украинцев севера
Молдовы. Но проблема воссоздания более развернутой мелотипологической картины традиционного, в
частности обрядового, прежде всего вокального творчества, бытующего до сих пор на этих территориях в
активной или хотя бы пассивной форме, продолжает оставаться актуальной.
С учетом этого для научных изысканий объектом исследования избраны наиболее типичные обрядовые
напевы украинцев севера Молдовы, записанные О. Харчишин и Н. Пастух в течение 2005–2009 годов в 41 селе
и двух городах десяти районов региона. Эти материалы, вошедшие в сборник «Фольклор украинцев севера
Молдовы: песни и речитативы», и послужили фольклористической базой для исследования. Кроме того
рассмотрен и ряд напевов, транскрипции которых были предоставлены для музыкального редактирования
автору этой статьи, но не вошли в сборник.
Предмет изучения – мелотипы народно-вокальных произведений календарно- и семейно-обрядовых
жанровых циклов. Основная цель – определение модификационно-трансформационных процессов в
рассматриваемых мелотипах, выявление в них сходства и различий в сравнении с аналогами украинской
традиционной музыки.
На территории Молдовы зафиксирован почти весь жанровый спектр обрядовых напевов, характерных
для украинской традиции: колядки, щедровки, маланка, веснянки (гаивки), купальские, крестильные,
свадебные, причитания и похоронные песни. У украинцев Молдовы присутствует народно-музыкальная
культура как взрослых, так и детей.
Состояние бытования народно-вокальных произведений украинцев севера Молдовы на современном этапе
с этномузыковедческой точки зрения свидетельствует о типологической общности с традиционной народномузыкальной культурой украинского народа. Это единство проявляется даже в подобии модификационнотрансформационных процессов типовых музыкально-ритмических форм и их составляющих. Ясно, что
вследствие ассимиляционных преобразований, вызванных инонациональными влияниями, и, соответственно,
постепенной потерей этнической идентичности, такие процессы отличаются, хоть и незначительно.
В целом украинцы Молдовы не только смогли сохранить до наших дней достижения своей нации в
сфере традиционной музыкальной культуры (правда, преимущественно в пассивной памяти и, несомненно,
с незначительными элементами ассимилятивного воздействия, что прежде всего проявляется в ладоинтонационных мелодических оборотах и межэтнической общности ряда мелотипов), но и приумножить их,
благодаря усвоению и культивированию иноэтнических сакраментальных достижений, которые могут быть
объектом отдельных научных изысканий. Результатом стало то, что украинцы Молдовы создали свой
неповторимый многовекторный народномузыкальный стиль.
Ключевые слова: музыкальный фольклор, украинцы севера Молдовы, трансформационномодификационные процессы.
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