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Гаївки у християнській традиції Тлумаччини. 

У статті  відкривається зміст та особливості проведення весняних хороводів – гаївок 

на Тлумаччині. На прикладі окремих населених пунктів продемонстровано неповторне поєд-

нання у хороводах текстів та оригінальних рухів. 
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Гаївки – це дуже стара назва наших хороводів, пов’язаних із воскресінням природи.У 

деяких місцевостях їх звуть “гагілками”, “ягілками”, “ягівками”, “галагівками», “веснянка-

ми“. Весняні обрядові пісні й хороводи в Галичині називали гаївками.  

Де і коли виник звичай водити хороводи, дослідити важко, бо цей звичай належить до 

глибокої старовини - початків культурного розвитку людства. Відомо, що на Україні, як і в 

Греції та Римі, хороводи були частиною поганських звичаїв ще далеко до приходу християнс-

тва [1]. 

Походженням назви гаївок займалось багато дослідників. Серед них відомі нам 

М.Грушевський, Ф.Колеса, С.Килимник,О.Петрицький, В.Гнатюк та інші.Одні вважають, що 

слово «гаївка» походить від «гай» — місця проведення язичницьких  забав, звідси - «гай-гай», 

«ой, гай», «гаю-гаю» та інше. Дехто з дослідників не поділяє такої думки, оскільки поряд з 

терміном «гаївка» існував цілий ряд інших назв цього жанру, що побутували паралельно на 

різних територіях: «ягівка», «гаілка», «гагілка», «ягілка», «магілка», «галанівка», «лаголайка» 

та інші. Філарет Колесса стверджував, що відмінність гаївок полягає в тому, що вони викону-

вались тільки у час великодніх свят, а веснянки, на його думку, «обіймають крім гаївкових 

ігор, ще й цілий цикл весняних пісень, які співаються вже від Благовіщення цілу весну… Про-
те вважається,що «не кожну веснянку можна зачислити до гаївок, хоч кожна гаївка є веснян-

кою». Веснянки співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, які мають «закли-

кати»весну. Мелодії веснянок побудовані на багаторазовому повторенні однієї-двох поспівок 

у межах невеликого діапазону. Різновидом веснянок є гаївки — твори усної народної 

словесності, якими супроводжувались обрядові дійства, весняні ігрища та святкування, що 

відбувались у гаях, лісах чи поблизу водоймищ [4]. 

На початку християнства хороводи переслідувалися церквою. Вони вважалися частиною 

поганських релігійних обрядів. Тому їх ще називали «бісівськими іграми». В сутності гаївки і 

веснянки виявляють наверстування різних історичних періодів і міфологічних вірувань. 

У християнській традиції гаївки відображають радість Воскресіння Христового та при-

ходу Весни. Воскресіння Христове – найбільше і найсвітліше свято усього християнського 

світу. Празник Паски багатий не тільки величними Богослужіннями але й народними звичая-

ми. Після тривалого, великого посту молодіжні забави особливо оживляли кожну сільську 

місцевість. На Великдень, поснідавши свяченим яйцем, паскою і всім, що Бог послав у 

найбільше свято, молодь коло церкви починала водити гаївки. Батьки, діди та діти групува-

лись довкола майдану – милувалися. Жінки мали нагоду наговоритися про всяку всячину, 

чоловіки розмовляли про весняні роботи, про ціни на збіжжя, на худобу, про громадські спра-

ви. Діти хвалились писанками – чия краща. Попри все це молодь забавлялася, ведучи веселі 

хороводи та граючи у цікаві ігри [2]. 

Переважна більшість гаївок – це драматизована гра з розподілом ролей та формою діа-

логу. При їх виконанні виконують ролі згаданих у пісні персонажів. Пісенні тексти, переваж-

но, змістовні і розповідають про якусь конкретну подію, проте за формою вони прості та ко-

роткі. Сама ж пісня у хороводах має, практично, другорядне значення.  
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Тут головним завданням виступають ритм і танці. Під час ігор-забав піднімається настрій, 

пробуджується енергія та передається навколишньому світу. Темп руху хороводу залежить 

від темпу пісні: швидкий або повільний. Більшість гаївок мають веселий, оптимістичний ха-

рактер. Найбільш поширеними є гаївки, в яких закладений зміст весняних, історичних, хлібо-

робських та весільних мотивів [3]. 

На даний час на Тлумаччині є ряд сіл, в яких традиція ведення гаївки підтримується та 

передається молодому поколінню. До таких сіл належать: Буківна, Нижнів, Королівка, Борт-

ники, Надорожна, Яківка, Жуків, Петрів, Ісаків та інші. 

Зупинимося на традиціях та звичаях невеличкого покутського села Буківна Тлумацько-

го району. Особливістю ведення гаївок у цьому селі є їх специфіка та неповторне виконання 

рухів під час виконання хороводів. Говорячи мовою старших мешканців села : « …Та шо 

тут тєжкого є - про шо співают, то і треба робити…». В цьому і закладений основний 

зміст ведення гаївки - при їх виконанні виконують ролі згаданих у пісні персонажів. 

Починаються хороводи вже по полудню першого дня Великодня. Виходячи на галяви-

ну коло церкви співати гаївки, а в Буківні кажуть «гратися гаївки», дівчата і хлопці вбирають-

ся у вишиті сорочки. Дорослі ж виносять із приміщення церкви лавочки та спостерігають за 

дійством. Жінки на знак участі у гаївках постійно підтримують пісню, що значно полегшує 

молоді гратися та водити хороводи. Протягом трьох днів, до самої темноти, чути веселі крики 

дітвори та мелодійний спів біля церкви. Так гучно Буківнянці святкують свято Воскресіння 

Христового. Це про них кажуть: «Як працюють, так і веселяться!». Хоча майже всі буківнян-

ські гаївки із жартівливим змістом, початок свята завжди серйозний і носить глибоко христи-

янський характер. Всі присутні стоячи співають великодну пісню «Согласно заспіваймо…» 

після чого розпочинається свято з першої гаївки-хороводу: «Веселий день нам настав…» 

 

 

 

 

 

 
Ще  одна гаївка, що містить християнські мотиви «Ой на горі жито, жито…» 

 

 

 

 

 

А вже після цього повним ходом починаються руханні хороводи. Для прикладу. У гаївці 

«Вон, хлопці вон…»(Он хлопці, он..) воздається хвала весні, і водночас молодості:  

 

 

 

 

 

 

 Вон, хлопці вон, 

Там на горі льон, 

Там на горі дзеленец, 

На долині барвінец. 

По три гроші жінка,  

Два таляри дівка, 

 

 
 

Веселий день нам настав 

Ісус Христос з гробу встав. 

А ми сі веселимо 

Гаївки си зачнемо. 

 

Гаївка з-під Кийова 

Писала гетьманова 

Писала-друкувала, 

По світу розсилала. 

 

Дівки лист прочитали, 

Весело заспівали. 

Люди сі врадували. 

Гаївки заспівали. 

 

Люди сі врадували. 

Що цего  дочекали. 
 

Ой на горі жито, жито, 

На долині овес ( 2 р.) 

Радуйтеся люди добрі, 

Кажуть Христос Воскрес (2р.) 

Усі дзвони задзвонили 

Чути аж на гору (2 р.) 
 

Збирайтеся люди добрі 

До Божого дому. ( 2р.) 

Збирайтеся добрі люди 

Слухайте науки.( 2р.) 

Ісус Христос за нас грішних 

Терпів тяжкі муки.(2р.) 

 

 
 

Мої милі паніночки 

Просили вас матіночки, 

Поставаймо враз! 

І в долоні трас! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Спостерігаються весняні мотиви також в іншій гаївці «А вже весна воскресла, воскресла!» 

 Пропоную фрагменти з тексту жартівливої гаївки, записаної від Терлецької Ганни, 1928 р.н. в 

с.Буківна Тлумацького району:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буковенських* - буківнянських (мешканців села Буківна) 

  
Також виконуються гаївки, що дають можливість хлопцеві та дівчині натякнути одне одному 

на закоханість (скажімо, при словах: «вибирай си котру з нас…». Гаївка «Ходила Марусі по 

зеленій травці». 

 
 

 

 

 

 
 

Існує гаївка, в якій прослідковуємо також весільні та господарські мотиви, елементи сватання 

та спільного подружнього життя. Як приклад гаївка «Гаю – гаю, гаївкою…» 

 

 

 

 

 

 

 

Хлопці та дівчата рухаються по колу за чергою співу куплетів: за годинниковою стрі-
лкою та проти неї. Цікаво, що  перші вісім рядочків повторюються скільки разів, скі-

льки є заготовлених дій, викладених у дев’ятому рядочку :… поставаймо враз,… пос-

ходімось враз, …обнімімось враз. При чому кожний співаний рядочок супроводжуєть-

ся відповідними рухами-пантомімами: На горі дзеленец..-  руками всі синхронно пока-

зують – вверх;на долині барвінец..- всі разом показують – вниз; по три гроші жінка..- 

показують три пальця на руці;два таляра дівка..- показують два пальця; мої милі па-

няночки..- звертаються до дівчат.. А в десятому рядочку завершення дії, на зразок … і 

в долоні трас! Все це відбувається при середньому темпі хороводу не зупиняючись. 
 

А вже весна воскресла, воскресла 

А що вона принесла, принесла 

На дівочки віночки , віночки 

На жіночки хусточки, хусточки… 

 

А на хлопці шлиєщі, шлиєщі 

На їх довгі шиєщі, шиєщі 

А на ґазди чоботи , чоботи 

До всякої роботи , роботи… 
 

Ой дивно нам дивненько, дивненько 

Буковенських* парубків не видко. 

Пішли вони на лови, на лови 

Тай забули голови, голови. 

 

Ой на горі корито, корито, 

 Повне води наллєто, наллєто. 

 Дівки ноги помили, помили, 

Холопці юшку випили, випили… 
 

А на Марусині  

Золотий віночок. 

А хто єї купував 

Маріїн синочок… 

 

А на Іванкові 

 Вишита сорочка. 

А хто єї вишивав  

Галинина дочка… 

 
 

Ой поїхав Іванко 

В поле волочити, 

За ним, Марусина 

Пішла грудки бити… 
 

Гаю – гаю, гаївкою,  

До Галини за дівкою. 

А Галина лиха жона 

Свою доню кийом дома…  

 

А Іванко гарний хлопець 

До Марусі як в городець. 

А він єї любив, любив 

Тай він єї вінець купив… 

 
 

Ходить хоровод.… вибирають дівчину, і 

знову співають з початку, до того часу, 

поки не візьмуть хлопця. Тут здійснюєть-

ся так званий «вибір». 

 Це означає закінчення цієї гаївки. 

 

 

Ходила Марусі по зеленій травці  

А за нев дівчата, по цілій муравці. 

Гей-гей, мало нас, 

Вибирай си котру з нас… 

і так вибирають свіже ім’я… 

Ходила ……….по зеленій травці… 

 
 



В гаївкових хороводах часто беруть участь не тільки дівчата, а й хлопці. Наприклад, у гаївці 

«Вилетіла з-за Дунаю качка»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В наведених вище текстах ми спостерігаємо поєднання історичних та весільних мотивів. Але 

є багато гаївок, де весільні мотиви - залицяння, сватання, заклики одружуватися, протистав-

лення молодого-старому утворюють головний зміст пісенних текстів. У таких гаївках, як : 

«Жона», «Коструб». Для прикладу гаївка «Жона». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вилетіла, вилетіла 

З-за Дунаю качка ( 2 р.) 

Тай винесла, тай винесла 

Четверо яєчок ( 2р.) 

Тай вивела, тай вивела 

Четверо діточок. ( 2р.) 
 

Перша ми дитинка 

То в Марусі Іванко…(1-й хл.) 

Друга ми дитинка 

То в Ганусі …..…(2-й хл.) 

Третя ми дитинка….(3-й хл.) 

Четверта дитинка….(4-й хл.) 
 

 
 

А в .. 1-го хлопця …довгі ручки 

Ячмінь вибирати 2 р. 

А в .. 2-го хлопця …довгі ніжки, 

Ячмінь запихати 2 р. 

А в .. 3-го хлопця …чорні брови 

На дівок моргати 2 р. 

А в .. 4-го хлопця …тонкі губки 

Дівок цюлювати 2 р. 

 
 … Особливістю цієї гаївки є відображення хлопцями і дівчатами, що почергово 

тримаються за руки у колі, поведінку спочатку каченят, а потім вже…і парубків... 

…качка вивела четверо діточок… І одразу йде порівняння їх із …дітьми у сім’ї… в 

Марусі Іванко… і т.п. Дівчата ж при назві відповідного імені, беруть хлопця під руки 

і представляють його глядачам. Після чого з поклоном покидають середину кола, 

вступаючи місце наступним учасникам…На завершення хороводу, як і на початку, 

ланцюжком всі із прощальними рухами руками, наспівуючи… полетіла до Дунаю ка-

чка… покидають місце танцю… 
 

Я по торгу ходжу  

Свою жону гляжу. 

Ви панове, міщанове,  

Чи виділи мою жону на торгу. 

відповідають: 

А ми жону видимо, видимо, 

Тобі жону не дамо, не дамо. 

тут господиня перераховує одяг.. 

Ой піду я від торгу до торгу, 

Куплю жоні … 

Сорочку.., Спідницю..., Запаску…, Хусти-

ну…, Помело…, Кочергу… та перстенець. 

дівчата не погоджуються… 

Ми Сорочку…, Спідницю..., Запаску…, 

Хустину - сходимо, зносимо. 

 Помело – зметемо,  

Кочергу- спалимо…  

Твоїй жоні не дамо, не дамо. 

а в кінці:  

Ми Перстенець на палець 

Твою жону у танець.. 

 

 

 

 

В цьому дійстві спостерігаємо діалог між 

«господинею» та «дочкою.. Один із ключів, 

що складається із молодих дівчат, утворює 

коло, стоячи спинами одна до одної. А в се-

редині кола знаходиться молода пані - жона. 

«Жона» тому, що збирається виходити за-

між і поведінка вже повинна її бути не як 

дівчини, а як господині…Принаймні цього 

вимагає мати , котра перераховує весь необ-

хідний одяг, який звичайно повинна мати дів-

чина, що збирається заміж. Проте дівчата 

не дозволяють дівчині-жоні вийти, доти по-

ки не буде весь одяг покладений до скрині… 

Це відображено словами пісні … Ми спідни-

цю чи сорочку сходимо, а твоїй жоні не да-

мо… 

Під час назви кожного елементу одягу, чи 

іншої речі дівчата рухаються по колу, три-

маючи за спинами «жону», а хлопці демон-

стративно виносять названу річ та примі-

ряють її до дівчат, пробиваючись до кола.  

 
 Дівчата не пускають нікого із словами: …ми сорочку сходимо.., аж поки не буде назване 

ключове слово - перстенець. Після чого коло розмикається і дівчина-жона виходить. На 

неї ж чекає  повна скриня приданого. Не обходиться і без жартів: куплю жоні помело, 

кочергу..Адже не тільки одяг потрібен молодій господині, але знаряддя для роботи та-

кож... 
 

 



У весняних обрядових піснях збереглися згадки про історичні події та персонажі. До 

історичних хороводів відноситься хоровід «Жельман». Жельман - це не якийсь символ, а 

конкретна особа, та ще й «з усією родиною». Згідно розповідей це був син дрогобицького 

кушніра Вольфа - Зельман. В середині XVIII ст. Зельман був фактором  старостині Тарновсь-

кої і головою жидівського кагалу в Дрогобичі. Зельман (від Zollmann - митник) орендував 

старостинські доходи: пропінації, млини, солярні, фільварки та села. Був жорстоким і наглим. 

Відомий «Жельман» на Волині а також в Польщі та Чехії [1].  В Галичині спостерігається кі-

лька варіантів ведення гаївки «Жельман». А як же вели з цим Жельманом торги наші предки – 

розповідає буківнянський «Жельман».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Діляться на три ключі: два ключі - «Жельманова» родина і «братова» родин, а третій 

ключ – всі інші тримають панєнку. Учасники хороводу  двома ключами підходять до 

третього – там захована панянка, і ведуть перемовини між господарями. Кожного разу 

на вимогу .. за чим прийшов Жельман звучить відповідь - …за панєнков Жельман. В проце-

сі торгу чуємо:… на який хліб…тобто за яку ціну дівчина. У відповідь лине перелік… на 

ячмінний, вівсяний та кукурудзяний. Після невдалого торгу два ключі: «Жельманова» ро-

дина і «братова» повертаються на попереднє місце. Роблячи це, своєю ходою,  описують 

букву «Ф» і повертаються знову лицем до третього ключа з пропозицією купити панян-

ку… коли ж лунає ..на пшеничний хліб, тоді третій ключ розходиться і родини Жельма-

нові забирають дівчину. Бавляться такою ходою з гордовито піднесеними головами від 

родини Жельман доти, поки не закінчиться арсенал..хлібів.. у Жельманових, добавляючи в 

кінці кожного співаного фрагменту: «жельманова і братова і цілая родина…». Була згад-

ка старших людей про саму назву : «… Ходит його брат» співалося «…ходит вікобран». 

«Вінкобрани» - так називали парубків (під час весілля), що передавали вінок молодому, 

сплетеного в молодої. Обмін вінками символізував кінець парубоцтва для молодого  та, 

відповідно, дівування для молодої. Тобто присутність весільних мотивів очевидне. 

  

  

 

1 і 2 ключі :  
Ходит, ходит Жельман 

Ходит, ходит його брат, 

Жельманова і братова  

І цілая родина. 

3і4 рядки повторюються по-

стійно під час кожного пе-

респіву. 

3 ключ :  

За чим прийшов Жельман?  

За чим прийшов його брат?  

1 і 2 ключі разом : 

 За панєнков Жельман … 

За панєнков його брат… 

3 ключ: 

 На який хліб Жельман? 

1 і 2 ключі разом :  
«На ячмінний Жельман!»  

На ячмінний його брат..  

далі почергово …вівсяний, 

гречаний, кукурудзяний…) 

 

 

 

1 і 2 ключі разом : 

 «На пшеничний Жель-

ман!»  

 3 ключ:  
Ми панєнку маємо, 

На такий хліб даємо, 

Беріть собі. 

і на завершення… 

 Всі разом: 

 Пішов пішов Жельман  

 Із панєнков його брат, 

Жельманова і братова  

І цілая родина. 

 

 

3 ключ:  
Ми панянки не маєм, 

На такий хліб не даєм, 

Геть собі йдіть. 

1 і 2 ключі разом:  
Ми за то вам не дзінькуєм,  

Ми си далі помандруєм 

Держіть собі… 

3 ключ:  
Ой вернися Жельман,  

 Ой вернися його брат….  

Далі повторення тексту:  

Жельманова і братова  

І цілая родина. 

3 ключ:  
«За чим прийшов Жельман…» 

 1 і 2 ключі разом :  
« За панянков Жельман…» 

 3 ключ:  
« На який хліб Жельман…»  

і так поки не назвуть правди-

вий- пшеничний ! 

  

 



Діти та молодь граються у різноманітні ігри-забави та водять хороводи під звучання таких га-

ївок: «Грушка», «Сам ходжу, сам..», «Журило», «Коструб», «Чабан вівці випасав», «Вербовая 

дощечка», «Воротару, воротарчику», «Огірочки», , «Грай жуче, грай» та інші.  

А завершуються гаївки  у Великодний вівторок  «Гаївкою – Хвостом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі вище згадані гаївки були віднайдені та записані у с.Буківна Тлумацького району і 

відтворені у виконанні Народного аматорського фольклорно-етнографічного колективу «Бу-

ківнянські скарби» (кер. Р. Рибчин). Протягом останніх років всі ці аудіо,- та відеоматеріали 

були записані на цифрові носії.  

На сьогоднішній день відбувається відродження стародавніх традицій у вигляді фольк-

лорно-етнографічних свят, зокрема, Великодніх гаївок. В Тлумацькому районі були проведені 

фестивалі гаївок в селах Остриня, Надорожна, Яківка. Ці свята пробуджують інтерес до 

народної творчості, сприяють відродженню оригінальних, призабутих пісень, оскільки, кож-

ний фольклорний колектив намагається бути неповторним, віднайти цікаву самобутню про-

граму, а це можливо лише при глибокому знанні й використанні місцевого матеріалу та 

збереженні народного колориту.  

Хочеться вірити, що ця чудова традиція наших предків приживеться і добре вкоре-

ниться в кожному українському селі, і вже в наступних роках довкола величних церков за-

кружляють у Великодніх хороводах-гаївках наші діти та онуки. І було б дуже добре, щоб  

кожна дитина, молода людина вивчила для себе, для своїх дітей, а діти передали нащадкам, бо 

народна творчість дуже багата й різноманітна. І кожний має пам’ятати, нагромаджувати 

безцінне надбання свого народу. 
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The article reveals the content and features of the spring dance – havoc in 

Tlumach area. For example, the separate settlements demonstrated a unique 

combination of dance texts and original movements. 

 Key words: traditions, customs, haivka, dance, vesnyanka, folk art. 

 
 

Це така гра, коли підчас хороводу, старший хлопець, що був обраний на цьогорічних  
іграх, веде за собою, так би мовити, довгий ланцюг із учасників хороводу. Чимдуж 

розганяється і починає виписувати «зигзаги» та «викрутаси», змушуючи всіх повто-

рювати всі рухи за ним. З рештою останній учасник такого «Хвоста» знаходиться 

майже в повітрі, не встигаючи за іншими. Цього дня всі завершують гаївки зі слова-

ми : «Від Неділі до Вівтірка, нема паски- лише шкірка…». Так  закінчується святку-

вання Великодніх свят на церковному подвір’ї. Дякуючи одні одним народ розходить-

ся. У Провідну Неділю, як Бог дасть дочекати, в такий самий спосіб святкують - ві-

дпроваджують свята. Всі називають цей день пам’ятним. Рік великий, хто зна? чи 

всі дочикают?. А треба добре запам’ятати слова пісень та рухи під час ведення гаї-

вок – щоб було кому нарік водити ще краще… 
 

 


