Олена Серко. Типи й ареали побутування зимових обрядових наспівів Середньої Волині

УДК 398.332.4:784.4](477.82)
DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219410

Олена Серко
https://orcid.org/0000-0003-4361-2640
Рівненський музичний фаховий коледж
Рівненського Державного Гуманітарного Університету
+380 68 768 8147, e-mail: len922@ukr.net

Типи й ареали побутування зимових обрядових наспівів
Середньої Волині
В роботі проаналізовано мелотипи та ареали побутування пісень зимового обрядового
циклу малодослідженої території Середньої Волині. Ця стаття є спробою авторки апробувати
результати дослідження місцевого традиційного зимового репертуару до класифікації, запропонованої І. Клименко (2017). Розглянуто структурну специфіку творів та виділено 9 мелотипів,
що належать до 7 базових типологічних макрогруп. Картографування результатів дослідження
деталізує та уточнює загальну мелотипологічну картину цього терену та підводить до попередніх
висновків про виявлення окремих сублокальних традицій, кордоном яких є р. Горинь.
Статтю доповнено нотними прикладами та картосхемами, що унаочнюють (ілюструють)
мелотипологічну та мелоареалогічну картину зимових наспівів досліджуваної території.
Ключові слова: зимові обрядові наспіви, Середня Волинь, мелотип, мелоареал
Нотації розміщено після тексту, карти – на с. 176-177

Одним з провідних напрямів сучасних
етномузикознавчих студій є вивчення специфіки
регіональних фольклорних традицій. До цього
часу на етнографічній мапі України залишається
чимало історико-етнографічних областей, які ще
чекають свого дослідження. Однією з таких
«білих плям» є й досліджувана нами територія
Середньої Волині – регіону, що охоплює
Рівненський,
Здолбунівський,
Гощанський,
Острозький, Корецький, східну частину Дубенського районів Рівненської області та Славутський район Хмельницької області (Луканюк,
1990). Невелика кількість наявних музичноетнографічних матеріалів, записаних на цих
теренах, ще донедавна залишалася малодоступною навіть науковому колу. Це спонукало
нас
провести
ґрунтовні
фольклористичні
експедиційні дослідження цього регіону.
У ході вивчення календарної пісенної
традиції Середньої Волині з’ясувалося, що пісні
зимового обрядового циклу посідають тут одне з
чільних місць, адже зимові ритуали в досліджуваних місцевостях продовжують функціонувати
навіть сьогодні.
Пропоноване дослідження є своєрідним
продовженням статті «Зимние напевы Средней
Волыни» (Серко, 2019). Однак тепер, окрім
аналізу та систематизації музичного матеріалу,
реалізується новий підхід до мелотипізації
зимових наспівів (з опорою на концепцію
І. Клименко (2017)). Також пріоритетного
значення набуває мелоареалогічний аспект.
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Вивченню зимового жанрового циклу у
вітчизняній етномузикології приділено чимало
уваги. Переважають регіональні студії – згадаємо
роботи дослідників Полісся та суміжних земель:
Є. Єфремова (1997), А. Колодюк (2017), Г. Коропніченко (2009), Л. Лукашенко (2008), Ю. Рибака
(2001), М. Скаженик (2017; 2018).
Питанням типологізації зимових наспівів у
вітчизняному етномузикознавстві приділяли увагу
й класики: Ф. Колесса (1970), К. Квітка (1971),
В. Гошовський (1971). До недавнього часу найбільш популярною була класифікація В. Гошовського. У другій половині ХХ століття він запропонував розділяти твори новорічно-різдвяного
періоду на «колядкові» (з яких визначив три
найголовніших мелотипи) і «щедрівкові» (Гошовский, 1971). Цією методикою користувалися багато
дослідників, зокрема, Ю. Рибак (2001), В. Коваль
(2006; 2013), Л. Лукашенко (2008).
За останні кілька років етномузикологи
київської та львівської шкіл здійснили значний
прорив у вивченні зимових наспівів. Свідченням
цього є два випуски збірника «Проблем етномузикології», присвячених «пісенній творчості
зимових свят: типології і географії» (Єфремов,
Клименко, 2016; 2017, с. 1). Особливого значення
набули науково-методичні розробки зимової мелотипології І. Клименко (2012; 2013; 2016; 2017).
Вивчаючи
матеріали
українсько-білоруськопольського (2012; 2013) та ширше – слов’янобалтського ранньотрадиційного меломасиву (2016;
2017), дослідниця визначає ареали «ключових»
ритмічних типів українського зимового циклу, дає
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їх детальну характеристику з урахуванням
локальних відмінностей та меж поширення,
докладно картографуючи отриману інформацію1.
Спираючись на базу даних, що нараховує
близько 9000 мелодій, І. Клименко запропонувала
нову класифікацію зимових наспівів на основі
«порядкування мелодій за їх силаборитмічними
типами з урахуванням мелотематичної форми та
контекстових відомостей» і розробила «реєстр з
понад 200 індексованих композицій»2 (2017, с. 8).
У цій статті розглядається традиційний
зимовий репертуар Середньої Волині, спираючись на класифікацію з цифро-літерними
індексами для кожної форми, що були розроблені І. Клименко (2017, таблиця 5). При
картографуванні ритмічних типів (див. карти 1–4
на
с. 176-177)
у нагоді
також
стали
рекомендовані дослідницею графічні символи.
Джерельну базу дослідження Середньої
Волині становить чимала кількість народновокальних обрядових творів зимового приурочення, зафіксованих авторкою в особистих
експедиціях, а також збирачами різного часу в
селах Середньої Волині. Частину матеріалу
залучено з друкованих джерел (Мартиновська,
2005;
Мовчанюк, 2020;
Пастушенко, 2011;
Супрун-Яремко, 2013; Столярчук, 1992; Федоришин, 1993; Цехміструк, 2006). Особливе значення має робота А. Колодюк (2017), оскільки вона
також присвячена типології середньо-волинських зимових наспівів, а саме – мелодіям,
локалізованим у межиріччі Горині та Случі3.
Решта записів походить з фондів кафедри
музичного фольклору Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету4. Усього зафіксовано близько 250 творів,
що виконуються у новорічно-різдвяний період.
У цій статті до аналізу залучено понад 1405

1

І. Клименко також порушує питання уніфікації
позначок при картографуванні ключових форм
обрядових наспівів (2012; 2017, таблиця 5).
2
З огляду на такий підхід, дослідниця пропонує
відмовитися від «прийнятого початкового розподілу
зимових наспівів на «колядки» і «щедрівки» як
несталого й тому малопродуктивного критерію»
(Клименко, 2017, с. 8).
3
Корецький та Гощанський райони Рівненської
області, Славутський район Хмельницької та західні
села (лівий берег Случі) Новоград-Волинського
району Житомирської областей.
4
Музичний та етнографічний матеріал збирали та
записували І. Бородійчук, Н. Боярська, К. Верещук,
А. Мороз, С. Чернюк, Ю. Гуменюк та ін.
5
При статистичних підрахунках до уваги взято
матеріали, зібрані авторкою (у власних експедиціях,
взяті з друкованих джерел та з колекцій збирачів
різного часу); на мелогеографічних картах враховано

наспівів, переважно ранньотрадиційної стилістики. Всього обстежено близько 80 сіл. Зимові
наспіви зафіксовано у 55 населених пунктах6
(у Рівненському районі –13 сіл, Здолбунівському – 6, Острозькому – 4, Дубенському – 4,
Гощанському – 7,
Корецькому – 9,
Славутському – 12, детальніше див. Таблицю 1).
Серед зафіксованих пісень зимового
календаря Середньої Волині близько 30% складають церковні твори біблійної тематики, що
найчастіше відтворюють в поетичному тексті
легенду про народження Ісуса Христа та
виконуються у період Різдвяних свят. Більшість
цих церковних коляд витворені в християнську
епоху та мають письмове походження, хоча,
незважаючи на це, міцно входять в традиційний
народний репертуар. Такі твори виконуються й
досі в усіх досліджуваних населених пунктах без
особливих мелодико-ритмічних відмінностей.
Найбільш поширеними є «Нова радість стала»,
«По всьому світу стала новина», «Що то за
предиво», «Дивная новина», «Небо і земля» тощо.
Особливий науковий інтерес становлять
питомі зимові наспіви. Вони належать до ранньої
обрядової творчості та є більш давніми. Проте
протягом тривалого співіснування із церковною
творчістю вони зазнали певного впливу, адже під
час зимових обходів дворів традиційні колядки
співаються впереміш із стилістично пізнішими
церковними ко́лядами. Мабуть тому сьогодні
досить часто в одному творі поєднуються тексти
християнського та язичницького змістів, як от
наприклад:
Ой рано, рано кури запіли. Славен єсі!
Славен єсі ще й Христу-Цару на небесі!
(Цехміструк, 2006, с. 108)
Зустрічаються також випадки, коли текст
християнського змісту виконується на давню
мелодію.
Насамперед розглянемо наспіви, що
належать до типологічної макросім’ї висхідних
іоніків (у класифікації І. Клименко – ‹Зм01›).
Найбільш поширеною на Середній Волині є
дворядкова композиція зі структурою тексту7
r
V 44;Р44 та музично-ритмічним устроєм
m
R ||:31122|1122:||
(нотація 1
(далі – нот.)).
Семантична будова таких наспівів – sV аб;рс.
Текст рефрену – «Щедрий вечір, святий / добрий
також результати картографування зимових наспівів
А. Колодюк.
6
Включно з матеріалами А. Колодюк.
7
Тут і далі використовуються такі знаки формалізації:
r
V – ритмічна форма, sV – семантична форма, mR –
музично-ритмічна форма, tM – мелотематична форма;
підкреслення – міжстрофові повтори рядка / силабічної
групи (рефрени), підрядковий індекс – кількість
повторень віршових рядків.
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вечір». Такі зразки мають найвищу статистику (51 приклад з 43 населених пунктів) і
досить велику кількість сюжетів8. Форма побутує
на всій досліджуваній території без особливих
ритмічних змін. У класифікації І. Клименко їй
відповідає реєстраційний індекс ‹Зм01-3.221›9.
У деяких піснях рефрен є нарощеним / розширеним і має 2 рядки (3 зразки), тобто
форма всієї композиції перетворюється на
r
s
трирядкову –
V 44;Р44;44,
V аб;рс;ту
з
рефреном «Щодрий вечор, добрий / святий
вечор, Добрим людям, на здоров’я / на весь
вечір / світ» (‹Зм01-7.24›), (нот. 2). Нарощуватися може й основний вірш: rV 442;Р44,
s
V аб;вг;рс, (‹Зм01-7.623-221›) (нот. 3). Зафіксовано 5 зразків такої форми. Ці твори мають
пізніше походження. Про це свідчить, у першу
чергу, текст, який є християнізованим.
Трапився також зразок, у якому поєднані
дворядкові вірш та рефрен, тобто композиція
стає чотирирядковою Зм01-3.24+27 (нот. 4). Це
єдиний випадок з ритмічною редукцією чотирискладника – вкороченням останньої (четвертої)
m
силабохрони
вдвічі:
R ||:51121|1121:||.
Семантична форма твору – sV аб;вг;рс;ту,
мелічна tM ;;;1γ;.
Дворядкові зразки ранньої стилістики є
загальнопоширеними та побутують на всій
території Середньої Волині.
Трирядкові версії пізнішої стилістики
локалізовані переважно на півночі досліджуваного терену: у Рівненському (с. Жобрин,
с. Обарів, с. Грушвиця), Гощанському (м. Гоща,
с. Пустомити),
Корецькому
(с. Невірків,
с. Морозівка, с. Новий Корець) та Славутському
(с. Дятилівка) районах (див. карту 1 на стор. 176).
Наспіви з ритмом висхідного іоніка
можуть мати як «мажорний», так і «мінорний»
ладовий нахил. «Мінорних» зразків дещо менше
і вони розміщуються у північній зоні Середньої
Волині (див. на К-1 позначки з помаранчевою
скісною рискою).
Наступна група форм належить до
макрогрупи п’ятискладників «колядкового
типу» з чотирискладовим рефреном. Найпоширенішою є однорядкова триколінна форма з
r
V 55р4, sV абр, mR ||611112|11112|1122|| (реєстра-

ційний індекс ‹Зм10-1.20›) (нот. 5)10. Текст
рефрену в усіх колядках – «Святий вечір», лише
одного разу зустрічається «Щадрий вечор».
Зафіксовано 15 зразків цього наспіву у
13 селах11.
Цей «колядковий» тип має переважно
«мажорний» ладовий нахил, часто з мелодичною
лінією на основі ходу від 5-го до 1-го щабля з
подальшим поверненням на 5-тий. Лише
2 мелодії є «мінорними» (обидві з с. Нова
Мощаниця). В усіх виконавських версіях
мелотематична форма залишається незмінною –
t
M γ.
Ритмотип з rV 55р4 доволі поширений, він
зафіксований в Дубенському (с. Варковичі,
с. Здовбиця, с. Квітневе), Гощанському (с. Садове, с. Симонів), Корецькому (с. Невірків с. Дивень, с. Великі Межиричі), Здолбунівському
(с. Нова Мощаниця), Рівненському (с. Обарів) та
Славутському (с. Жуків, с. Гориця, с. Шагова)
районах (див. карту 2 на стор. 176).
У с. Садове Гощанського району трапився
варіант, де музичний період розширено за рахунок повторення першої силабічної групи вірша,
тому ритмічна структура наспіву є rV 555р4.
Відповідним чином змінюються решта форм:
m
s
R ||611112|11112|11112|1122||,
V аабр
та
t
M γ. Інципіт цієї пісні – «Ой у кого-то, ой у
кого-то рано свєтіца» (нот. 6)
У терені також зафіксовано дворядкові
композиції з rV 55р42 (‹Зм10-2.41›), щоправда, в
традиціях різних сіл наспіви отримують різне
семантичне та мелотематичне втілення. У зразку
«Ой гулицями да широкими» з с. Садове
(Колодюк, 2017, с. 73) текст і мелодія мають
наскрізну форму sV абр;вгр, а tM γ;δεζ (власне,
саме мелічна форма і утворює дворядкову
композицію). А от у зразку з с. Невірків
(Колодюк, 2017, с. 73) обидва рівні форми
збігаються: sV абр;абр, tM γ;γ1.
Одним із різновидів макрогрупи ‹Зм10› є
дворядковий тип з ритмічною будовою вірша
r
V 55;Р45 (‹Зм10-3›)12. Зафіксовано 10 зразків
цього наспіву у 8-ми населених пунктах
Рівненського
(с. Ставки),
Здолбунівського
(с. Мала Мощаниця, с. Білашів, с. Здовбиця)
Гощанського (с.Симонів, с. Глибочок), Корецького (с. Великі Межиричі) та Острозького
10

8

Характерні словесні інципіти: «Чи є вдома пангосподар», «В полі, полі, плужок оре», «В сінцях, в
сінцях огонь сяє», «Через небо доріженька»,
«Щедрик, щедрик, щедрівонька», «Ой по горах сніги
лежать», «За городом там дзвін дзвонить», «Ой на
річці на Йордані» та ін.
9
У місцевій традиції, як і в типології В. Гошовського,
твори цієї форми іменуються щедрівками.
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У В. Гошовського мелотип із rV 55р4 позначається
кодом А-1.
11
А. Колодюк розвідала, що в деяких селах
Корецького району побутують зразки, які мають
«оригінальний зачин-заспів, що складається із двох,
трьох або чотирьох складів першого піввірша
колядки» (Колодюк, 2017, с. 68).
12
Згідно з системою В. Гошовського, мелотип із
r
V 55;Р45 позначається кодом А-2.
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(с. Новомалин) районів, (див. карту К-2).
Семантична будова буває двох варіантів. У першому варіанті sV аб;рб (текст рефрену «Ой дай,
Боже», «Щедрий вечор»), що відповідає ритмічній
формі з чотирискладовим рефреном, середстрофовим повтором другої силабічної групи
r
V 55;Р45 (‹Зм10-3.210›). У другому варіанті
рефрен є дводільним з sV аб;рс (текст рефрену
«Щедрий вечор, святий Василю»), rV 55;Р45
(‹Зм10-3.221›). Музично-ритмічна форма в обох
випадках – mR ||:611112|11112||1122|11112:|| (нот. 7).
Наспів може отримувати як «мажорне», так і
«мінорне» ладове втілення, проте мелотематична
структура залишається стабільною – tM ;γ.
Як показали останні дослідження, мелотип з
r
V 55;Р45 має досить великий ареал, що
тягнеться на західну Волинь та Прип’ятське
Полісся (Клименко, 2012, с. 117). Згідно з
матеріалами, картографованими І. Клименко,
Середня Волинь є східною межею мелотипу з
r
V 55;Р45 (Клименко, 2017, Карта А-2).
Наступний
мелотип
входить
до
типологічної макросім’ї 5-складників з
3-складником у рефренах rV 55р3;Р55313
(‹Зм11›). Це дворядкова композиція, що має три
коліна з рефреном (індекс ‹Зм11-4.31›). Зафіксовано 8 зразків цього наспіву у 7-ми населених
пунктах. Зустрічаються такі текстові варіанти
рефрену: «Гануню, Гануню, панно говори з нами
стихенька», «місяцю, Місяцю ясний, паничу
красний, Андрійку», «до тебе, Ой просив
Господь, на порадоньку, до себе», «Бог йому дав,
Не завидуйте панове браття, дасть Бог й вам»,
«грай коню, Грай, кониченьку, під молоденьким
паничем»14. Ритмічна будова вірша rV 55р3;Р553.
Семантична форма – sV абр;сту. Музичноритмічна формула відтворюється у наступній
m
схемі:
R ||611112|11112|123 ||11121|11121|123||
(нот. 8). Загалом у модельній формі цього
мелотипу мала би витримуватись наскрізна
ямбічна організація ритму. Проте характерною
стильовою особливістю наспівів Середньої
Волині є заміна ямбу на хорей у першому та
другому колінах другого речення (рефрену).
Наспіви цього мелотипу побутують у селах
Рівненського (с. Ставки, с. Великий Житин,
с. Корнин), Гощанського (с. Садове), Дубенського (с. Здовбиця), Корецького (с. Великі
Межиричі) та Острозького (с. Хорів) районів
(див. карту К-2).

13

Згідно з типологією В. Гошовського мелотип з
V 55р3;Р553 позначається кодом Б-1.
14
У цих рефренах слова «Гануню», «Місяцю», «Ой»,
«Не» «Грай» пишуться з великої літери. Це означає
початок нового рядка в тексті колядки.
r

У зразку з с. Корнин зустрічається наспів із
розширеним віршем, що втілюється за рахунок
дроблення першої силабохрони на дві коротші в
перших двох колінах першого речення.
Мелодична лінія наспіву має «мажорний»
ладовий нахил з опорою на 5 ступені, часто
починається нижньою субквартою: tM γ;δεγ. У
трьох зразках (с. Здовбиця (Дуб.), с. Садове,
с. Хорів) зустрічається чотирискладник (замість
трискладника) у третьому коліні першого
речення з відповідною музично-ритмічною формою: замість |123| утворюється |1212| (нот. 9)
або ж |2112|.
Типологічна
група
на
основі
чотиридольника (диспондея) представлена
двома видами форм. До першого належать твори
з рефреном rV 44;Р44 ‹ Зм03-2.221›, яким
відповідає базова музично-ритмічна форма
m
R ||:42222|2222:||, sV аб;рс (нот. 10) (16 зразків у
14 населених пунктах, карта К-3).
Другий тип форм налічує 12 зразків із
9 населених пунктів (див. карту К-3). Це
мелотип, обрамлений рефреном, зі структурою
вірша rV р4;44;р4 ‹Зм08.51›. Зустрічаються такі
текстові версії рефренів: «Гей Рождество» (9
зразків), «Святий вечір, свят» (2 зразки), «Гей,
славен Бог» (1 зразок). Їх типова музичноритмічна
форма mR ||64224||2222|2222||4224|| з
s
V р;аб;р, tM ;γ;δ. Такий «повний» зразок
зафіксовано лише в одиничному екземплярі – у
с. Омеляна Рівненського району (нот. 11).
Решта
прикладів
побутують
із
переміщенням початкового рефрену у кінець
строфи rV 44;Р44 ‹Зм08.52› (5 зразків, нот. 12)
або ж із його випущенням на початку твору
r
V 44;Р4 ‹Зм08.50› (6 зразків).
Особливістю творів з с. Білашів Здолбунівського району (3 зразки) є вкорочення першої
та останньої складоноти рефрену, в результаті
чого втілюється наступна музично-ритмічна
форма mR ||42222|2222||2222|| (нот. 13).
Твори такої ритмо-композиційної форми у
«чистому» вигляді не зустрічаються, а
найчастіше побутують у вторинних версіях, з
розщепленням перших двох або однієї силабохрони кожного коліна. У таких випадках отримуємо реальну ритмічну структуру rV 66;Р55
m
R ||4111122|111122||622224|22224|| (нот. 12).
Наспіви базової типологічної групи ‹Зм08›
побутують у всьому досліджуваному терені15
Мелотип ‹Зм03› частіше зустрічається на захід
від р. Горинь. (див. карту 3 на стор. 177).
Наступні групи мелотипів представлені
малою кількістю зразків (менше 10-ти), проте є
15

У 28 населених пунктах, включно з матеріалами
А. Колодюк.
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важливими для формування загальної мелотипологічної картини Середньої Волині. Один із
них – спондеїчний триколінний тип rV 4432
‹Зм04›, з mR ||:42222|2222|224:||, sV абв;где,
t
M γ;δεζ (нот. 14, див. карту К-4). Відомо про
побутування такого мелотипу в «світській та
церковній версіях» (Клименко, 2012, с. 117). На
території Середньої Волині зустрічаються лише
твори з християнізованим текстом, тобто
«церковні».
Інший
мелотип –
дворядковий
двоколінний десятискладник із структурою
вірша rV 552 (без рефрену) (карта К-4).
Мелоритмічна формула має два варіанти –
m
R ||:611112|11112:|| (наспіви із с. Обарів та
с. Білашів), або ж mR ||:611121|11121:|| ‹Зм12›
(с. Бабин, с. Симонів, с. Межиріч), sV аб;вг,
t
M ;γδ. У зразках з mR ||:611121|11121:||
спостерігається стала ритмічна зміна – у другому
коліні другого речення вдвічі подовжуються
четверта та п’ята силабохрони. Відповідно
реальна музично-ритмічна форма є такою:
m
R ||611121|11121||611121|911142:|| (нот. 15). Такі
твори також зафіксувала А. Колодюк у
Славутському районі (с. Колом’є, с. Нараївка,
с. Дятилівка, с. Шевченко, с. Маралівка) (Колодюк, 2017, с. 68, Карта А-11). Розташування
мелотипу з rV 552 на мелогеографічних картах
підводить до попереднього висновку про те, що
на Середній Волині зустрічаються два різновиди
десятискладника, кордоном для яких є р. Горинь.
Врешті останній мелотип, що зафіксований в селах Рівненського, Здолбунівського
та Острозького районів (4 зразки з 4 сіл,
див. карту К-4) – rV 342;42;3 ‹Зм05›. Це дитячі
жартівливі твори з великою колісцевою
формою (ВКФ), з двічі повтореним зачином,
ходом і кінцівкою. Це єдиний мелотип, що
представляє дитячий репертуар Середньої
Волині. Музично-ритмічна будова виглядає

так – mR ||4:224 |2222:||:2222:||224 ||, мелотематична форма – tM  (нот. 16).
Проведене дослідження зимових наспівів
Середньої Волині дає змогу зробити такі висновки.
На досліджуваних теренах дотепер побутують твори зимового календарно-обрядового
циклу – частіше в пасивному, а рідше – в активному вжитку. Домінують пісні церковного
походження, хоча досить чисельно представлені
й питомі обрядові наспіви. Серед питомих
дорослий репертуар переважає над дитячим.
Мелотипологічний стрижень традиційного
зимового календарного циклу представлений
значною кількістю наспівів, що належать до
семи базових типологічних макрогруп (усього 9
мелотипів). За чисельністю зафіксованих творів
на Середній Волині домінують тридольний
чотирискладовий висхідний іонік з rV 44;Р44
(‹Зм01›) та макрогрупа на основі чотиридольника
(диспондея) з rV 44;Р44 (‹Зм08› та ‹Зм03›).
Перший побутує на всій досліджуваній території.
За попередніми висновками, у макросім’ї
висхідного іоніка виділяються 2 групи творів, що
розрізняються за ладовими ознаками. Мелотип
з rV 44;Р44 (‹Зм08›) є загальнопоширеним, а
наспіви з індексом ‹Зм03› розташовуються
більше на західній частині Середньої Волині.
Достатньо широко побутують також
триколінні композиції з рефреном rV 55р4 та
різновид rV 55;Р45. Дворядковий мелотип на
основі п’ятискладника з віршем rV 55р3;Р553
частіше зустрічається на лівому березі р. Горинь.
До менш розповсюджених мелотипів
належать дворядковий тридільний з rV 4432,
дитячі твори у великій колісцевій формі з
r
V 342;42;3. Двоколінний десятискладник без
рефрену з rV 552 зустрічається з двома варіантами музично-ритмічної форми, які розмежовує
р. Горинь.
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Таблиця 1. Адміністративні коди населених пунктів (подано за довідником (Гринюк, 1987)).
код
село
Дубенський район
206 Варковичі
218 Збитин
219 Здовбиця
254 Квітневе
Гощанський район
128 Гоща
129 Бабин
146 Глибочок

код
село
Корецький район
465 Великі
Межиричі
466
482
484

Дивень
Морозівка
Невірків

486

Новий
Корець

495

Сапожин

163
167

Малятин
Пустомити

496
499

Світанок
Стовпин

175

Садове

506

Щекичин

178

Симонів

код
село
Острозький район
717 Грем’яче
725 Межиріч
740 Новомалин
758 Хорів
Здолбунівський р-н
404 Білашів
426 Здовбиця
431 Мала
Мощаниця
442

Нова
Мощаниця

код
село
Рівненський р-н
770 Великий
Житин

код
село
Славутський р-н
906 Великий
Скнит

773
780
789

Омеляна
Городище
Грушвиця

907
916
917

Нараївка
Гориця
Красностав

794
797
801

Жобрин
Углища
Грабів

920
923
924

Мирутин
Жуків
Маралівка

802
809

Дерев’яне
Корнин

941
947

Шевченко
Дятилівка

812

Кустин

953

Шагова

444

Спасів

830

Обарів

955

Колом’є

456

Дермань

831

Ставки

967

Бесідки

842

Тайкури
Усього: 55 населених пунктів

Нотні приклади
1. Тип Зм01-3.221

Великі Межиричі (Рівне: Корець)

2. Тип Зм01-7.24

Гоща (Рівне: Гоща)
(Пархоменко, 2008, с. 140)
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3. Тип Зм01-7.623-221

4.

Тип Зм01-3.24+27

Обарів (Рівне: Рівне)

Нова Мощаниця (Рівне: Здолбунів)
(Пастушенко, 2011, с. 37)1

1

5. Тип Зм10-1.20

Симонів (Рівне: Гоща)

6. Тип Зм10-1.20спец

Садове (Рівне: Гоща)

7. Тип Зм10-3.210

Білашів (Рівне: Здолбунів)

8. Тип Зм11-4.31

Великий Житин (Рівне: Рівне)

У транскрипції А. Пастушенка мелодія записана квартою нижче, з устоєм «ре».
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9. Тип Зм11-4.31

Садове (Рівне: Гоща)

10. Тип Зм03-2.221

Грушвиця (Рівне: Рівне)

11. Тип Зм08.51

Омеляна (Рівне: Рівне)

12. Тип Зм08.52

Корнин (Рівне: Рівне)
(Пастушенко, 2011, с. 28)

13. Тип Зм08.50

Білашів (Рівне: Здолбунів)

14. Тип Зм04-5.623

Дерев’яне (Рівне: Рівне)
(Столярчук, 1992, с. 26)
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15. Тип Зм12.622

Симонів (Рівне: Гоща)

16. Тип Зм05.-3.81

Омеляна (Рівне: Рівне)
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Melotypes and areals of winter ritual songs of Central Volyn
Among the songs of the calendar-ritual cycle of the territory of Central Volyn, as well as most other regions of
Ukraine, the genres of the winter calendar show the greatest prevalence and optimal preservation to this day. However,
so far they have not received a thorough systematic analysis in ethnomusicological works. Therefore, the aim of the
study is to determine the types and distribution areas of songs of the winter cycle of the Central Volyn region in
accordance with their structure and style, as well as mapping the materials obtained during the study taking into account
their melotypological and meloarealogic characteristics.
The research methodology is based on the application of the method of frontal-field research of winter folklore
in the villages of Central Volyn, structural-typological, analytical, static, comparative methods and mapping method.
The scientific novelty of the article is determined by the fact that the proposed study covers the winter-song
tradition of Central Volyn, a region still little studied by ethnomusicologists. The analysis and systematization of a
significant number of melotypes taking into account the limits of their distribution, melogeographic maps reflecting the
spatial processes of the studied phenomenon are made.
In the course of melotypological analysis of songs of the winter cycle of Central Volyn we come to the
conclusion that the melotypological core of the winter calendar cycle consists of 7 basic typological macrogroups,
which are represented by a significant number of samples. According to the number of recorded works in Central
Volyn, the three-part four-syllables ascending ionic rV 44;R44 (‹Зм01›)) and the four-part four-syllables rV 44;R44
(‹Зм08› and ‹Зм03›) are dominate. Three-element five-syllables with the refrain rV 55r4 with variety rV 55;R45 and
r
V 55r3;R553 are also widely used. Less common melotypes include a two-line three-element rV 4432, two-element tensyllables without a refrain rV 552, children's songs in a large wheeled form rV 342;42;3.
The reflection of the obtained results on melogeographic maps leads to the preliminary conclusion that in the
macrofamily of the ascending ionic there are 2 groups of songs that differ in harmony. Melotype rV 55r3;R553 is more
common on the left bank of the Goryn River; two-line two-part songs without a refrain rV 552 are found in two versions
of the musical-rhythmic form, the border for which is Goryn River.
Keywords: winter ritual songs, Central Volyn, melotype, meloareal.
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Типы и ареалы распространения зимних обрядовых напевов Средней Волыни
На территории Средней Волыни, как и в большинстве других регионов Украины, среди песен
календарно-обрядового цикла до сих пор наибольшее распространение и оптимальную сохранность
демонстрируют жанры зимнего календаря. Однако местные их разновидности до нынешнего времени не
получили основательного системного анализа в этномузыковедческих трудах. Поэтому целью исследования
является определение типов и ареалов функционирования песен зимнего цикла региона Средней Волыни в
соответствии с их структурой и стилистикой, а также картографирование материалов, полученных в ходе
исследования, с учетом их мелотипологических и мелоареалогических характеристик.
В публикации представлены песенные материалы традиционных зимних обрядов, собранные в селах
Средней Волыни в результате фронтально-полевого исследования. Научный аппарат статьи базируется на
структурно-типологическом, статистическом, сравнительно-аналитическом методах, а также использует
разработанную украинскими етномузикологами методику картографирования.
Научную новизну статьи определяет то, что предлагаемая работа охватывает зимне-песенную традицию
Средней Волыни – региона, до сих пор малоизученного этномузыковедами. Осуществлен анализ и
систематизация большого количества произведений, выделены основные мелотипы с учетом границ их
распространения, составлены мелогеографические карты, которые отражают пространственные процессы
изучаемого явления.
В ходе мелотипологического анализа песен зимнего цикла Средней Волыни автор приходит к выводу,
что его стержень составляют 9 мелотипов, принадлежащих к 7 базовым типологическим макрогруппам (по
систематике И. Клименко, 2017 г.). Они представлены большим количеством образцов. По численности
зафиксированных напевов на Средний Волыни доминируют произведения на основе четырехсложника –
трехдольный восходящий ионик с rV 44;Р44 (‹Зм01›) и четырёхдольная макрогрупа с rV 44;Р44 (‹Зм08› и
‹Зм03›). Достаточно широко бытуют также композиции на основе пятисложника с рефреном – односрочная
r
V 55р4, ее строфическая разновидностью rV 55;Р45 и другой двухстрочный тип со стихом rV 55р3;Р553.
К менее распространенным мелотипам принадлежат двухстрочная строфа с трёхколенными стихами rV 4432,
двухколенный десятисложник без рефрена rV 552 и большая кольцевая форма rV 342;42;3, характерная для
детского репертуара.
Отображение полученных результатов на мелогеографических картах подводит к нескольким
предварительным выводам. В макросемье восходящего ионика выделяются две группы произведений, которые
различаются по ладовым признакам. Мелотип rV 55р3;Р553 чаще встречается на левом берегу р. Горынь.
Двухстрочные на основе сдвоенного пятисложника без рефрена (rV 552) существуют в двух вариантах
музыкально-ритмической формы, границей распространения которых является р. Горынь.
Ключевые слова: зимние обрядовые напевы, Средняя Волынь, мелотип, мелоареал.
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