






ВІД РЕДАКТОРА 

Три випуски збірки «Золоті ключі» вийшли друком 1926-
1929 рр. (перший і другий - 1926 р., третій - 1929 р.). Іх основу 
склаJІи народні пісні, вміщені в різних публіка:ціях музичного 
фольклору М. Лисенка, А. Єдлічки, П. Сокальського, К. Квітки 
та ін. Поряд з цим упорядник подав ряд власних записів, а також 
узяв багато пісень з рукописних матеріалів інших збирачів, до 
того не відомих знавцям і любителям народної творчос'і"і. 

Укладаючи збірку, упорядник виявив не тільки глибоке знан
ня фольклору, але й високий художній смак. Переважна біль
шість пісень у «Золотих ключах» - це справжні перлини украін
ської народнопісенної культури. 

Любовний підбір в•міщеного матеріалу, його високий мистець-· 
кий рівень обумовили свого часу значну популярність збірки 
серед широких кіл громадськості. Зважаючи на неослабний інте
рес до «Золотих ключів» усіх тих, хто любить рідну пісню, ви
никла настійна потреба перевидання збірки. 

Автор-упорядник збірки «Зол.оті ключі», відомий український 
фольклори·ст, філолог і музикознавець Дмитро Миколайович Ре
вуцький (1881-1941), народився в с. Іржавці, Прилуцького по
віту на Полтавщині, в культурній, музично обдарованій україн
ській сім'ї (його молодший брат - нині видатний радянський 
·композитор, народний артист СРСР, академік АН УРСР 
Л. М. Ревуцький). Змалку вивчав музику під керівництвом •:\fа
тері, а потім брав. приватні уроки у М. В. Лисенка. Загальну ос
віту здобув у Київському університеті, закінчивши у 1906 році 
його історико-філологічний факультет. Після цього Д. М. Ревуць
кий вчителював у гімназіях Ревеля (нині Таллін) і Києва, ви
кладаючи народну словесність. Будучи пристрасним любителем 
фольклору, він завжди прагнув прищепити цю любов своїм уч
ням і, незважаючи на офіційну заборону, постійно знайомив іх 
з украінсь·кими народними піснями і думами. 

Після Жовтневої революції Ревуцький став викладачем Ки
ївського музично-драматичного інституту ім. М. В. Лисенка~ 
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а потім працював в Етнографічній комісії АН УРСР. З 1938 року 
Дмитро Миколайович займав посаду старшого наукового спів
робітника Інституту фолькл·ору АН УРСР. 

Наукові інтереси вченого зосереджувалися в основному нав
коло проблем народної творчості та історії української музики. 
Будучи філологом і прекрасним музикантом, Д. М. Ревуцький 
однаково успішно вивчав поетичний і мелодичний компоненти 
народної творчості. З його наукових праць відомі: «Українські 
ду.ми та пісні історичні», «Шевченко і народна пісня», «С. С. Ар
тє-м·овський-Гулак і йог.о комічна опера «Запорожець за Дуна
єм», «Лисенко - хоровий диригент», «Автобіографії М. В. Ли-
·сенка». . 

Готуючи збірку «Золоті ключі» до другого видання, редактор 
переглянув тексти й мелодії, виправив допущені в першому ви
данні помилки. Особлива увага зверталась на смислову й мет
ричну відповідність нотного тексту словесному, на групування 
поетичних рядків за строфами. Справа в тому, що Д. М. Ревуць
кий інколи припускався загального для старих записувачів не
догляду: він дбав про підтекстовку під ноти тільки першої пісен
ної строфи і мало турбувався про те, як при співі лягатимуть на 
ноти слова інших строф. Тому частина пісень, в•міщених у «Золо
тих ключах», по суті, не піддавалася виконанню. Не все гаразд 
було і в нотному тексті. Крім значного числа друкарських поми
лок, у ньому зустрічалося немало моментів, що не відповідають 
загальноприйнятим нормам і правилам нотног·о запису. Певні 
поправки внесені і в паспортизацію пісень, складену також 
Д. М. Ревуцьким. 

Як уже зазначалося, переважну більшість вміщених у збірці 
пісень складають вИ'сокохудожні зразки україн1ськ•ого муз·ично
nоетичного фольклору. Поряд з цим серед них зустрічалися і та
кі, що не являють мистецького інтересу для сучасного любителя 
нар·одної творчості. Редактор вва:Жав за можливе обминути ці 
пісні. 

Сподіваємось, що збірка «3олоті ключі» і в новому виданні 
викличе щире зацікавлення всіх. хто любить і шанує рідну пісню. 

М. Г о р д І А ч у к. 



Ой глибокий колодязю, 
золотії ключі ... 

Народна пісня. 

З ПЕРЕДМОВИ ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ 

Славнозвісний французький письменник та знавець музики 
Ромен Роллан, торкаючись народної пісні, писав: «Скоро хочете 
ви зрозуміти 1музичну індивідуальність будь-якоІ'О народу, уяви
ти собі те, що в ньому найтаємнішого, то ось вам найкращий за
сіб - простудіюйте його народні пісні». В цих словах глибока 
правда. Ніщо так не малює українського народу, його вдачі, тем
пераменту, всієї його істоти, як пісня. В супроводі пісні прохо
дить усе життя українця, вона, як у дзеркалі, відбиває зміни 
в його і·снуванні протЯ'гом віків. Характер, О'сновний rон народ
ної пkні, її внутрішня мелодія, безумовно, залежать від змісту 
народного жи.ття, його напрямку, культурного рівня· й оточення. 

Революція внесла бадьорі настрої і ритми в Гущу народного 
побуту, які весь час переосмислюються у процесі творчості на
роду й набувають нових специфічних рис. В.она глибоко сколих
нула народне життя, закрутила в своєму вирі, одірвала від ста
рих основ, утворила нові запити, нові шляхи для творчості. Ми
нули бурхливі часи, почалося будівництво в усіх галузях дер
жавною, громадсь.кого, господарськ,ого, культурного життя. Це 
будівництво відмітає сміттЯ застою, старих канонів, рутини й 
на:v~агається використати в нових умовах усе те, на чому відби
лася робота творчого народного духу. 

Мета збірки - задовольнити попит трудівника на давні слав
Н·озвісні пісні і по змозі внести нові бадьорі ритми з пісень бо
ротьби, волі й праці. Коло двох третин з усієї кількості пісень, 
вміщених у збірці, взято, як найулюбленіші, з відомих публіка
цій Лисенка, Рубця, Сокальського та інших, близько ж вісім
десяти номерів - це нові варіанти і тексти відомих пісень та 
зовсім нові пісні, записані самим упорядником і взяті ним з ін
ших джерел. 

Зазначеного досить для того, щоб виправдати вихід у світ 
даної збірки. Вже не раз підносилося питання про те, чи потріб
но продовжувати роботу по збиранню та записуванню пісенного 
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матеріалу, чи не краще взятися до систематизації та впорядку
вання зібраного, бо вже ніби важко здобути щось нове, а все 
більше трапляються тільки варіанти відомих речей. На це пи
тання сучасна етнографія відповідає, що справу записування 
треба неухильно вести далі. Адже при студіюванні усної творчо
сті цікавий і важливий не тільки текст, але і його з1міни. У сім'ї 
варіантів твір буває значно цінніший, ніж давній одинокий запис 
«без роду і племені». Багатство варіантів свідчить не про кінець 
роботи, воно показує, що праця по дослідженню народної твор
чості тільки ще починається. Особли~о ж це стосується мелодій, 
бо коли зібрані тексти ми рахуємо десятками тисяч, то мелодії 
пісень можемо рахувати лише сотнями. З цього погляду всякий 
опублікований новий мелодичний варіант можна вважати за ко
рисний, як можна вважати за велику помилку опублікування 
у наші часи текстів пісень без мелодій. 

Українська пісня живе в широких 1юлах нашого народу, на 
що вказує ~великий попит .'На різні старі з'6і1рки, я~кі вже вийшли 
з продажу. Вона становить творчий матеріал для наших компо
зиторів, хоч, безумовно, пісні М. Леонтовича, П. Козицького, 
М. Вериківського та інших авторів слід розглядати .1ише як 
вільну художню творчість на тлі народної мелодії, а не як зраз
ки суто народної колективної творчості. Проте наша пісня є 
запліднюючим ферментом не тільки для композиторів: у народ
ному побуті, в матеріалах записувачів є ЧИ'мало зразків, які свщ
чать про постійну роботу в широких колах над перетворенням 
старого художнього матеріалу в нові, сучасні форми. 

У збірці «Золоті ключі» мелодії пісень подаються в одному 
голосі, за винят1юм тих, де підголоски також записані безпосе
редньо від народу чи взяті з оригінальних композиторських 
творів. 
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Ще П. Сокальсь~ий зазначаІВ, що народ опіває у натуралЬІних 
інтервалах (піфагорійських квінтах), а ми псуємо ці інтервали 
темперованими тонами нашої музичної системи. Таким· чином, 
народна мелодія змінюється вже при записуванні ЗІ'Іаками нашої 
звичайної нотної системи. Тому, щоб не змінювати їх ще більше, 
упорядник не брав пісень у композиторських розкладках. 

Колись гармонізації Івана Прача ( 1790 р.) здавалися сучас
никам народними, а ми їх ніяк не можемо сприймати такими 
зара·1. Можна вважати, що гар-~юнізації, які тепер нам подоба
ються і здаються народними, теж 1юлись перестануть задоволь

няти наших нащадків. Принаймні наш музичний смак не сприй
має вже, як народні, гармонізації П. Сокальського, деякі 



М. Лисенка і т. ін. Лінія історичної еволюції у гармонізації вже 
з'ясувала.ся: треба якомога менше затушковувати мелодію пkні 
гармонічними співзвуччями. Відсутність гармонії у старовинній 
народній пісні є естетична вимога, що полягає у самій її природі. 
Зазначаючи тремтіння життєвості'в мелодіях Г. Берліоза Р. Шу
ман писав: «Кожен їх звук, взятий окремо, має у собі таку на
пруженість, що не витримує, подібно багатьо'М старовинним на
.радним пісням, жодної гармонізації, і а~юмпанемент часто шко
дить їхній повноті». Взагалі, спів багатоголосий у нас, як це 
д·оведено - явище пізнішого походження, і багатоголосі записи 
з уст народних співаків подають матеріал для характеq)ИІстики су• 
часного нам стану народної музики. 

Народна творчість є одна·з форм анонімної творчості, тому 
пригадав я дещо зі старої української дилетантської 1 пісн1, зви
чайно, те, що у свій час користувалося широким успіхом, хоч 
слід тим підкреслити ще раз, що трудно іноді буває розмежува
ти дилетантську пісню від народної, особливо коли дилетант· 
,ська - улюблена народом. 

Всі пісні, з огляду на популярний характер збірки, передано 
звичайним літературним правописом. Особливо це стосується 
пісень, зібраних О. Курило, що дотримувалася у своїх заrіисах 
точної фонетичної транскрипції ... 

У збірці подано назви розділів: «Пісні обрядові», «Пісні чу
мацькі» та ін, Розділи ці досить умовного характеру. 
1924 р. 

Д. М. Р е в у ц ь к н А. 

І Під дилетантською творчістю ав:оJ> розуміє пісні й романси літератур
ного походження. (Ред.). 











































































































































































































































































Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі 

Було видно, було чути, } Д .. 
Як реве ревучий. вtчt 

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте, 
І вражою злою кров'ю } 
Волю окропітеІ Двічі 

І ~ене в сім'ї великій. 
В сім'ї вольній, новій, 
Не забудьте пом'янути \ 
Незлим 'Тихим слово.м! J Двічі 

Вірші Т. Шевченка, музика Г. Гладкого в гармонізації Я. Степового. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 

А ще сонце не заходило 79 
АА ну, коте-котино. Колискова 107 

Без тебе, Олесю, пшеницю возити 65 
Болить, болить голівонька '73 
Було літо, було літо 29 

Вийди, вийди, Іванку. Веснянка 13 
В місяці іюлІ випала пороша 88 
В ЦарІградІ на риночку 35 

Гей, був в С!ч! старий козак. Гаtlдамаиька 44 
Гей, виїхав Ревуха 18 
Гей, гей, ковалі! 137 
Гей, колись була розкіш-воля 52 
Гей, у ліс!, в ліс! 62 
Гей, юнаки. 125 

Дивлюсь я на .небо 23 
Добре було жити, першу жінку мавши 69 
Добривечір тоб!, зелена дібров0 §l 

За городом качки пливуть 121 
За Немань іду 16 
За Сибіром сонце сходить 19 
Задумав дідочок І ОО 

Задумала вража баба 104 
Зажурилась Укра'іна 33 
Закипіла в морі ·піна. Матроська 116 
ЗаповІ'Р 139 
Згода - воля, згода - щастя 131 
Зеленая та діб~Івонько. Весільна 9 
Зеленее жито, зелене 62 

Із-за гори, да із-за гори 82 
Ішов козак дорогою 117 

Тхав козак за ДунаіІ 18 

Йшли корови Із діброви 81 

Кину кужіль на полицю 97 
Козаченько впився, на гриву схилився 51 
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Коли. б мати не била 94 
Коло млина, коло броду 65 
Копав же я та криниченьку 61 
Кроком крицевим 127 

Лугом іду, коня веду 112 

Мандрувало пахоля 122 
Ми - ковалі 129 
Ми молоді 124 
Може, ми, гості, вам надокучили. Бурсацька 22 

Над залитою кров'ю землею 135 
Над річкою бережком 26 
Не пора 132 

Ой а в городі 108 
Ой весна, весна. Веснянка 12 
Ой вже чумак дочумакувався 31 
Ой давно, давно я в батька була 77 
Ой дівчино, дівчино 100 
Ой за двором за новеньким 118 
Ой з-за гори, з-за крутої 60 
Ой з-за лісу Із-за темного 38 
Ой зацвіла червона калина 76 
Ой іду я лугом, лугом-долиною 83 
Ой і зійди, зійди, ти, зіронька та вечірняя 58 
Ой їхав Харко та із Жаботина 42 
Ой ковалю 120 
Ой косить хазяїн та на сіножаті 26 
Ой на горі василечки сходять 123 
Ой на горі-горі 92 
Ой на горі та женці жнуть 37 
Ой не знав козак 33 
Ой не рости, кропе. Веснянка J 3 
Ой не світи, місяченьку 114 
Ой не спав я нічку 36 
Ой не шуми, луже 57 
Ой піду я попід лугом 72 
Ой по ролі, по ролі 109 
Ой пила, пила та Лимериха 84 
Ой поїхав Королевич на полювання. Балада 48 
Ой полети, галко 46 
Ой послала мене мати 90 
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Ой попливи, вутко 
Ой пора, вже пора 

Ой сів пугач на могилі 

Ой стану-гляну на чорну хмару 

Ой там за яром 

Ой ти дівчино, горда та пишна 

Ой тихая погодонька з моря 

Ой у полі та три доріжки різно 

Ой устану я в понеділок 

Ой через гору та в лісок 

Ой чи чуєш ТИ, дубе 

Ой що тепер я в превеликім горі 

Ох і не стелися, хрещатий барвінку 
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