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КОЛИСКОВІ пІСНІ СХІДНОЇ ВОЛИНІ
(за матеріалами експедиційних записів)

Анастасія Друзюк
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У статті розглянуто колискові пісні, записані авторкою впродовж 2011–2012 років у селах Гощанського 
й Корецького районів Рівненської області; проаналізовано їхні регіональні, музичні та текстові особливос-
ті; окреслено проблему впливу колискових пісень на свідомість і підсвідомість людини; розкрито їх ви-
ховний потенціал. 

Ключові слова: регіональна традиція, дитячий фольклор, колискові пісні, мотив, етнопедагогіка, етно-
музикологія.

В статье исследуются колыбельные песни, записанные автором в течение 2011–2012 годов в се-
лах Гощанского и Корецкого районов Ровенской области; анализируются их региональне, музыкальные и 
текстовые особенности; рассматривается проблема влияния колыбельных песен на сознание и подсоз-
нание человека; раскрывается их воспитательный потенциал.

Ключевые слова: региональная традиция, детский фольклор, колыбельные песни, мотив, этнопедагогика, 
этномузыкология.

The lullabies recorded by the author in 2011–2012 in the villages of Goshcha and Korets districts of Rivne region 
are considered in the article. Their regional, musical and textual features are analyzed. The problem of the influence 
of lullabies on the consciousness and subconsciousness of the person is outlined; their educational potential is 
revealed.

Keywords: regional tradition, children's folklore, lullabies, motive, ethnopedagogics, ethnomusicology.

Упродовж останніх століть технічний 
прогрес, масові міграції населення із села 
в місто та інші фактори суспільно-історич-
ного розвитку країни призвели до транс-
формації, відчуження та згасання автен-
тичної пісенної традиції. Достовірними ін-
формантами сучасних дослідників є стар-
ше покоління – народжені у 20–50-х роках 
ХХ ст. Тому фіксація, дослідження й аналіз 
ще існуючого польового матеріалу є важ-
ливим та необхідним як для висвітлення 
історичних процесів, так і для вивчення по-
дальшого розвитку українців та їхньої мен-
тальності.

Мета статті – дослідити стан збережен-
ня та функціонування колискових пісень, 
охарактеризувати їхні регіональні особли-
вості, визначити моральний та педагогіч-
ний вплив колискових у наш час.

Аналіз наукової літератури та джерел 
засвідчив, що багато видатних фолькло-
ристів України мають у своїх доробках 
записи колискових пісень. Їх перші публі-
кації здійснили М. Максимович (1849) та 
А. Метлинський (1854), виділивши такий 
підтип як «материнські пісні» 1. У свою чергу 
Ф. Колесса використовував назву «прико-
лискові», тобто пісні, що «оспівують любов 
матері до дитини й її піклування <...>, мате-

рину задуму над нерозгаданою майбутніс-
тю дитини, над її долею із натяками на тяж-
ке суспільне становище» [9, с. 99]. Окремі 
праці колисанкам як повноцінному фольк-
лорному жанру присвятили О. Ветухов 
[3], В. Бойко [13], Г. Сухобрус та Й. Федас 
[10]. Фундаментальним дослідженням кін-
ця ХХ ст. стала книга Г. Довженок [5], у якій 
проаналізовано генезу колисанок, їх тема-
тику, персонажі, художні засоби творення 
образів, подано класифікацію колискових 
пісень за основними мотивами. Її послідов-
ники М. Семенова [16], Н. Сиванчук [17], 
О. Марчун [12] у своїх статтях продовжили 
роботу над розширенням образної харак-
теристики колисанок. Вивченню регіональ-
них особливостей маминої пісні присвяче-
но розвідки Н. Плотнік [15] та Л. Яцків [20]. 
До колисанок зверталися Є. Сявавко [18], 
С. Дячук [6], О. Аліксійчук [1]. 

В останні десятиліття дослідники почали 
студіювати проблему впливу музики на сві-
домість та підсвідомість людини, її вихов-
ний потенціал. Деякі з них вважають, що за 
допомогою музики, зокрема музикотерапії, 
можна корегувати поведінку людини, її ха-
рактер та сприйняття світу. Ми виділяємо 
лише декілька праць, у яких безпосередньо 
згадуються колискові пісні як один із фун-
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даментів формування особистості, – це до-
слідження Л. Назарової [14], М. Чепиги та 
С. Чепиги [19], Л. Ігнатьєвої [8]. 

Важливим доробком нашого часу в по-
пуляризації та відтворенні традиційних ко-
лискових пісень стало видання брошури 
та диску «Колискові. Традиційна музична 
культура України…» із записами співу ав-
тентичних виконавців [22]. 

Запропоноване дослідження колискових 
пісень авторка проводить, спираючись на 
власні польові записи 2011–2012 років із сіл 
Симонів Гощанського району та Сапожин 
Корецького району Рівненської області. 
Обстежена територія означається дослід-
никами як історико-етнографічний регіон 
Волинь. Загалом під час експедицій вдало-
ся записати близько 20 колискових пісень 
і одну дитячу забавлянку, яку респонден-
ти виконали як колискову пісню (прикл. 8). 
Опитувані також зазначали, що замість ко-
лискової могли виконувати будь-яку пісню, 
але співали її тихо, використовуючи м’який 
тембр, дотримуючись одноманітного рит-
му. Основною інформанткою в с. Симонів 
Гощанського району була Ярощук Ярина 
Афанасіївна, 1926 р. н. Незважаючи на вік, 
респондентка за один сеанс проспівала 
близько 70 пісень різних жанрів, 9 із яких – 
колискові. Водночас Ярина Афанасіївна 
продемонструвала традиційне виконання 
колисанок – співала без перерви, в одно-
му темпі, розмежовуючи їх поспівками «а-
а» чи «лю-лі». У с. Сапожин Корецького 
району зроблено запис від гурту жі-
нок: Киселюк Олени Іванівни, 1953 р. н., 
Кисилюк Марії Макарівни, 1933 р. н., 
Морозюк Людмили Михайлівни, 1940 р. н. 
та Супрун Марії Олександрівни, 1941 р. н. 
Зафіксовано 6 колискових пісень, що їх  
респонденти виконували поодинці або дуе-
том в унісон. Проте часті паузи, виправлен-
ня одна одної, повторення вже сказаних 
текстів свідчать передусім про занепад у 
цьому населеному пункті традиції колисан-
ня дітей. 

Українські фольклористи відносять ко-
лискові пісні до багатожанрової системи 
дитячого фольклору 2, а саме до тих тво-
рів, що їх виконують для дітей дорослі. 
Російські вчені [2] також виділяють колис-

кові як частину дитячої субкультури під наз-
вою «материнський фольклор» 3. 

Етнопедагогіка задовго до наукових до-
сліджень підтвердила, що у формуванні 
особистості вирішальну роль відіграють 
перші роки життя людини. Дитина, яка ле-
жить у колисці, пасивно сприймає рецепто-
рами шкіри не тільки дотики ззовні, а й рух 
колиски в усіх напрямках. Таким чином, ще 
нічого не усвідомлюючи, вона засвоює всі 
три вектори нашого трьохвимірного про-
стору, її підсвідомо готують до орієнтації 
в ньому [19]. Багато досліджень довели, 
що музика (у нашому випадку – колискові 
пісні) нормалізує обмін речовин, посилює 
або зменшує м’язову енергію, змінює ди-
хання, кров’яний тиск, збагачує емоційний 
стан людини [4]. 

Сучасні батьки передусім зосереджені 
на розумовому розвиткові дитини, нато-
мість її духовність залишається поза ува-
гою. Свого часу колискові пісні слугували 
першими уроками рідної мови для дитини. 
Адже відомо, що в кожної людини, під час 
слухання мови або музики, непомітно ско-
рочуються м’язи голосового апарату, ніби 
беззвучно повторюючи почуті звуки. Пісні 
допомагають малюкові запам’ятовувати 
слова, їх значення, порядок слів у реченні. 
Під час співу мати розтягує слова, акцен-
туючи голосні, що допомагає дітям краще 
засвоювати звуковий лад мови, швидше 
розвивати мовні навички. Тим паче, що за 
висновками сучасного американського пе-
дагога, автора інноваційної системи музич-
ного виховання Едвіна Гордона, найприєм-
нішим звуком для немовляти завжди є звук 
материнського голосу [21].

Цікавим фактом також є те, що в малю-
ків домінантна права півкуля, яка відпо-
відає за образне мислення. Мабуть тому 
наші предки саме в цей період намагали-
ся сформувати в дітей уявлення про ідеа-
лізований світ. У ньому персоніфікуються 
колисочка, котик, птахи, воли, корови, Сон, 
Дрімота – те, що дитина вже встигла пізнати 
за короткий період життя. Використовуючи 
вищезазначені персонажі, дитині ще з ко-
лиски прищеплюють повагу до старших, 
навчають певних законів моралі, сприя-
ють формуванню психологічної рівноваги. 
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Наприклад, котика карають за розбиті гле-
чики, розлиту воду, він повинен допомагати 
в роботі, адже трудовий принцип – це осно-
ва народного виховання.

Зібрані авторкою колискові за сюже-
тами розширюють існуючу класифіка-
цію пісень цього жанру. У досліджен-
нях Г. Довженок [5], Н. Сиванчук [17], 
О. Марчун [12] окреслено чотири основні 
тематичні групи:

про саму дитину, її сон, а також про тва-
рин та птахів, які безпосередньо «виявля-
ють» про неї турботу: «Коточку сіренький», 
«А-а..., чужим діткам дулю», «Лю-лю, дити-
ну» (прикл. 1, 7, 11);

з персонажами тваринного світу, які не 
пов’язані сюжетно з образом самої дитини: 
«Лю-лю, коточку», «Котки два», «Сорока-
ворона», «Пішла киця по водицю», «Пожену 
я телуню» (прикл. 5, 6, 9, 10);

гумористичного змісту, де йдеться про 
діда, бабу, пригоди їхнього життя. Як свід-
чать респонденти, такі колискові адресу-
валися не стільки дітям, скільки дорослим, 
аби піднести настрій, дати вихід емоціям: 
«Колихала баба діда» (прикл. 12);

що відображають думки та почуття ма-
тері, звернені до дитини. Ця група пісень 
наближена до магічних замовлянь – мають 
однотипний мотив, у якому оспівується по-
бажання здоров’я, щастя, розуму:

Ой щоб спало, щастє мало,
Ой щоб росло – не боліло,
На серденько не скорбіло.
Дві рісточки у кісточки,
Розум добрий в головоньку 
  (див. прикл. 2).

У процесі систематизації польового ма-
теріалу стало очевидним, що до цієї кла-
сифікації доцільно додати ще одну групу 
колискових, зміст яких несе в собі значну 
виховну функцію. У них відтворено матері-
алістичний світогляд, культуру й побут пе-
ресічного селянина. Дорослі співають про 
трудові навички, що їх намагаються прище-
пити дітям: «Спечу Миші булю», «Лю-лю, 
дитино» (див. прикл. 3, 4).

Декілька сюжетів колискових Рівенщини 
заслуговують на окремий коментар. 
Приміром, широкого розповсюдження на-

був сюжет про кота. Ще з язичницьких ча-
сів збереглося вірування, що кіт оберігає 
дім та його мешканців від нечистої сили. 
Це підтверджує відомий український об-
ряд новосілля, коли за «магічно-культовою 
системою: першими у нову оселю пересе-
лялися сакральні тварини – як правило, 
півень або кіт… (за давніми язичницькими 
уявленнями так “переселялись” домові ду-
хи разом з господарем)» [11, c. 238–240]. 
За цим же принципом спочатку в нову ко-
лиску клали кота, гойдали його і при цьому 
наспівували колискової пісні. А після тако-
го ритуалу до колиски клали дитину і спі-
вали їй, доки вона не засне [7, c. 16–18]. 
Тому, можливо, у колискових піснях образ 
кота як незмінного супутника життя ди-
тини є домінуючим. Акцентуючи увагу на 
неправильних вчинках тварин, мати за-
кладала основи моральної поведінки ди-
тини, прищеплювала любов до праці (див. 
прикл. 5).

Не менш важливим у колискових піснях 
є сюжет про корову, телицю («телуню»), 
адже саме ця тварина була запорукою 
здорового життя та харчування дитини. 
У наших зразках цей персонаж згадуєть-
ся лише в пісні «Пожену я телуню» (див. 
прикл. 10). Колискова складається з двох 
частин: у першій – описовій, розповідній – 
змальовано картину випасання худоби, у 
другій відбувається різна зміна подій – па-
дає з печі піп, потім попиха, наймичка, ди-
тина. Закінчується твір надією матері на 
здорове та довге життя дитини: «а як дітки 
підростуть...». У цій колисковій, сповне-
ній динаміки (від розміреного випасання 
телиці до падання з печі, груби), яскраво 
виражається бінарна опозиція світу свій / 
чужий, яку дитина мала освоїти від самого 
народження. Тобто, що світ ділиться на дві 
половини: дружню для дитини і не дружню, 
небезпечну для життя [2, c. 43]. 

Різні за змістом і способом викладу сю-
жети вільно комбінуються в рамках одного 
пісенного тексту. Таку можливість створю-
ють і спільність персонажів різних груп ко-
лискових, і сама манера виконання пісень: 
їх співають тривалий час, практично без зу-
пинок, об’єднуючи мініатюри в єдине пое-
тичне полотно.
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За ритмічними особливостями зафік-
совані колискові пісні поділяються на два 
типи. До першого відносимо більшість по-
даних у додатку до статті зразків (десять із 
дванадцяти). Це одноелементні (односег-
ментні) колискові пісні, що базуються на ба-
гаторазовому варійованому повторі однієї 
ритмомелодичної фрази. Вони спираються 
на чотиридольну ритмоформулу , у  
якій перші дві долі (чвертки) завжди розщеп-
люються на дві вісімки ( ), а третя  
і четверта долі – спорадично (  або  

). Дроблення долей залежить від 
кількості складів у тонічному віршовому 
рядку – від 6 до 8 (див. прикл. 5):

Другий тип наспівів представлено ли-
ше двома зразками «Лю-лю, дитину» та 
«Колихала баба діда», що були зафіксова-
ні в с. Симонів Гощанського району: (див. 
прикл. 11, 12). Ці пісні мають ямбічний 
ритм. Ритморисунок утворений шляхом по-
єднання двох диямбів 4+4: 

Похідною є ритмосилабічна форма 4+3 
(див. прикл. 11): 

Мелодії колисанок досліджуваної тради-
ції мають терцієвий (іноді квартовий) діапа-
зон. Зрідка наспіви розпочинаються із суб-
кварти (див. прикл. 1, 3, 5). У всіх піснях 
чітко визначений основний тон (у нотаціях 
це звук соль), до якого завжди рухається 
мелодія. 

Між творами присутня вокалізація типу 
«а-а, а-а», «лю-лі», що іноді набуває розши-
реного вигляду, який імітує ритмічне погой-
дування. Така наспівна інтонація є своєрід-
ною інтродукцією, що допомагає впливати 

на об’єкт – дитину. Поспівка мимоволі актив-
но діє на композиційно-конструктивному по-
чатку музичного мовлення і підпорядковує 
його періодичності дихання. Постійний рух 
мелодії то вгору, то вниз, почергове акцен-
тування доль нагадують розгойдування ко-
лиски, що сприяє заспокоєнню дитини. 

Отже, колискові пісні створювалися в 
межах міфологічного світогляду людства, 
коли вірили, що слово може матеріалізу-
ватися, дати можливість відчути реальний 
світ, керувати ним. Тому, співаючи колиско-
ву пісню, мати розповідала про всі складно-
щі життя, через вчинки різноманітних пер-
сонажів – закладала основи моралі, розви-
вала логіку мислення, передавала знання 
предків, прищеплювала дитині любов до 
праці, пошану до батька, матері, старших, 
впливала на формування її характеру. 
У наш час, через широке застосування му-
зикотерапії, відомо, що всі ці дії сприяли не 
лише розвитку духовному, але й фізично-
му. Адже під час співу колискових у мами 
знижується ритм серцевих скорочень, нор-
малізується тиск. Беззаперечно, неньчин 
спів позитивно впливає і на дитину.

Матеріали експедицій засвідчують, що 
в наш час колискові пісні виходять з ужитку. 
Більшість сучасних жінок пам’ятають лише 
фрагменти етнопедагогічної традиції на-
ших предків. Ми спостерігаємо втрату ба-
гатовікового емоційного духовного зв’язку 
між матір’ю та дитиною, що завдяки колис-
ковим пісням встановлювався з перших 
днів життя кожного з нас.

Примітки
1 Деякі колискові пісні з історичним та глибоким 

ліричним змістом М. Максимович називав «материн-
ськими піснями» [13, с. 13].

2 Термін «дитячий фольклор» як багатожанрову 
систему, що складається з прозових, речитативних, 
пісенних та ігрових творів, першим почав широко 
вживати Г. Виноградов у 20-х роках ХХ ст.

3 Цим терміном називають ту частину дитячої суб-
культури, яку створюють для дітей дорослі: колиско-
ві, забавлянки.
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РЕЗЮМЕ / SUMMARY

Активний за останні століття розвиток суспільства, привів до трансформації та зату-
хання автентичної пісенної традиції. Тому в даній статті на власних записах автора, здійс-
нених у 2011–2012 роках (с. Симонів Гощанського р-ну та с. Сапожин Корецького р-ну 
Рівненської обл.), висвітлюється рівень збереженості та функціонування колискових пі-
сень, їхні регіональні особливості. Із змісту колискових пісень малюки отримують перші 
уроки рідної мови, дізнаються про основи поведінки в соціумі, на емоційному рівні пізна-
ють та вивчають світ. 

Зібрані авторкою колискові пісні за сюжетами розширюють існуючу класифікацію, ви-
значену Г. Довженок. Окремим пунктом  ми виділили групу пісень, тексти яких відіграють 
значну виховну роль. В основі їх сюжету – опис трудового процесу, як ідеалістичної моде-
лі поведінки дорослої людини. Найпоширеніші персонажі записаних пісень: котик (оберіг 
дому, його жителів) та корівка («телуня»). 

За ритмічними особливостями зафіксовані колискові пісні поділяються на два типи: 
1) одноелементні чотиридольні (ритмоформула ), що базуються на багаторазо-
вому варійованому повторі; 2) однорядкові ямбічні (на основі здвоєного диямбу: ). 
Мелодії мають терцевий (іноді квартовий) діапазон, спорадично наспіви розпочинаються 
з субкварти. Між творами присутня вокалізація типу «а-а, а-а», «лю-лі», що іноді набуває 
розширеного вигляду, який імітує ритмічне погойдування.

Експедиційні дані засвідчують, що в наш час колискові пісні виходять з ужитку (біль-
шість інформантів народилися в 1920–1950-х рр.). Ми спостерігаємо втрату багатовіко-
вого, емоційного, духовного зв’язку матері та дитини, який через колискові пісні встанов-
лювався з перших днів існування кожного з нас.

Ключові слова: регіональна традиція, дитячий фольклор, колискові пісні, мотив, етно-
педогагіка, етномузикологія.

The active community development for the last centuries has brought to the transformation 
and attenuation of the authentic song tradition. Therefore in the given article  according to the 
materials of the author’s own recordings done in  2011th–2012th in Symoniv village of Goshcha 
district and Sapozhyn village of Korets district, Rivne region the level of safety and functioning 
of lullabies, their regional characteristics are ascertained. From the matter of lullabies the 
babies get the first lessons of the mother tongue and learn about the basics of behaviour in the 
society, explore and master the world on the emotional level.

The plots of the collected lullabies expand the existing classification determined by 
G. Dovzhenok. A group of songs the lyrics of which have an important educational role was 
selected to the separate point. Their plot is a description of the working process as an idealistic 
type of adult’s behaviour. The most extended characters of the recorded songs are a cat (the 
guardian of the house and its inhabitants) and a cow («telunya»). 

According to rhythmic features the recorded lullabies were divided into two types: 1) which 
are based on multiple varied repetition of one section (rhythm ); 2) with one line on 
iambic dimeter (on the origin of binary diambus) ( ). The melodies have range of third 
(sometimes fourths) range. There is a vocalization between the songs like «a-a, a-a», «liu-lie» 
which sometimes gains broadened form imitating the rhythmic swinging.

The expeditionary data certify that nowadays the lullabies are growing out of use (the 
majority of informants were born in 1920s–1950s). We are witnessing the loss of centuries-
old, emotional, spiritual connection between a mother and a child, which was establishing from 
the earliest days of our being through lullabies. 

Keywords: regional tradition, children's folklore, lullabies, motive, ethnopedagogics, 
ethnomusicology.
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