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У структурi передшлюбних весiльних дiйств
переважної бiльшостi сiл захiдної частини Ук-
раїни особливе мiсце посiдав барвiнковий обряд,
який був давнiм за походженням, а за значенням
i символiкою – тотожний коровайному1. Барвiн-
ковий обряд широко побутував на Поднiстров’ї, у
Карпатах та на Закарпаттi2. Розгалуженiсть дiй,
пов’язаних з виготовленням вiнкiв для молодих,
свiдчить про вияв особливої шани до цiєї вiчно-
зеленої рослини та вiру в її магiчний вплив на
щастя молодих3.
Пропонована етнографiчна розвiдка охоплює

терени сучасного Богородчанського р-ну Iвано-
Франкiвської обл., який за етнографiчним ра-
йонуванням знаходиться, фактично, на перети-
нi трьох етнографiчних районiв – Бойкiвщини,
Пiдгiр’я та Покуття. Щоправда, однi науковцi-
етнологи зачислюють Богородчанщину до етно-
графiчного Пiдгiр’я4, натомiсть iншi не визнають

1Борисенко В. Весiльна обрядовiсть // Українцi:
Iсторико-етнографiчна монографiя: У двох книгах.– Кн. 1.–
Опiшне, 1999.– С. 435.

2Борисенко В.К. Весiльнi звичаї та обряди на Українi
(Iсторико-етнографiчне дослiдження).– К., 1988.– С. 56.

3Там само.– С. 125.
4Кирчiв Р. Етнiчна територiя України // Українське

народознавство: Навч. посiбник / За ред. С.П.Павлюка,
Р.Ф.Кирчiва, Г.Й.Горинь.– Львiв, 1994.– С. 66; Його ж.
Iсторико-етнографiчнi райони України та етнографiчнi гру-
пи українського народу // Етнографiя України: Навч. по-

Пiдгiр’я як окремий етнографiчний район5. Тому
складнiсть дослiдження та опрацювання iнформа-
цiї полягає також у з’ясуваннi приналежностi цiєї
територiї до певного етнографiчного району.
Об’єктом нашого дослiдження є барвiнок як

обов’язковий атрибут карпатського весiлля, пред-
метом – структура барвiнкового обряду. Для роз-
криття пропонованої теми спробуємо охаракте-
ризувати структурно-функцiональнi компоненти
барвiнкового обряду у весiльнiй обрядовостi меш-
канцiв дослiджуваних сiл, прослiдкувати локаль-
ну специфiку цього обряду та порiвняти його з
обрядовiстю плетення вiнкiв для молодої i моло-
дого на теренах сусiднiх етнографiчних районiв.
Вiчнозелений барвiнок символiзував у наро-

дi вiчнiсть кохання та мiцнiсть шлюбу. Тому
часто його збiр нагадував окрему церемонiю, з
якої починався весь весiльний ритуал. У пере-
важнiй бiльшостi дослiджених автором сiл бар-
вiнковий обряд вiдбувався в переддень весiлля i
становив складову ритуального комплексу дiвич-
вечора, який тут називали “першим вечором”:
“Колись давно робили перший вечiр. Наприк-
лад, якшо у четвер весiллє, то в середу ввечерi
збирали гостей”6. Оскiльки за традицiєю весiлля
справляли у вiвторок або у четвер7, то, за словами
респондентiв, “перший вечiр” вiдбувався за день
до початку весiлля. Як стверджувала переважна
бiльшiсть старожилiв, “перший вечiр” влаштову-
вали лише для молодi окремо в хатi кожного з
членiв майбутньої подружньої пари, а заодно ж
окремо готувалися до весiлля.
Одночасно з барвiнковим обрядом, який вiд-

бувався в нареченої, на дослiджуваних теренах
випiкали коровай та iншi види весiльного печива
в молодого. Як зауважила вiдома українська дос-

сiбник / За ред. С.А.Макарчука.– Вид. 2-ге, перероб. i
доп.– Львiв, 2004.– С. 138.

5Глушко М. Iсторико-етнографiчне районування Гали-
чини: сучасний погляд // Iсторичнi пам’ятки Галичини
(до 150-рiччя вiд дня народження Iвана Франка): Ма-
терiали Четвертої краєзнавчої конференцiї 10 листопада
2006 року.– Львiв, 2008.– С. 187.

6Зап. 11.07.2008 р. у с. Хмелiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Заруби Магди Василiвни,
1938 р. н.

7Зап. 11.07.2008 р. у с. Хмелiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Дем’янiв Ганни Федорiвни,
1927 р. н.
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лiдниця Валентина Борисенко, барвiнковий обряд
в окремих селах Бойкiвщини виступав у головнiй
ролi, подекуди замiнюючи коровайний, а найчас-
тiше спiвiснував паралельно з ним8. Отже, з цьо-
го погляду можна вважати, що на бiльшiй части-
нi дослiджуваної територiї переважають елементи
етнографiчної Бойкiвщини. Далi в напрямку на
Схiд, зокрема на Подiллi, барвiнковий i коровай-
ний обряди спiвiснували також паралельно. Що-
правда, тут барвiнковий обряд мав свої локальнi
назви: у схiдних районах Подiлля – “головиця”,
“розплiтки”, у захiдних – “вiнкоплетини”, “вiн-
ки”9. У надднiпрянських селах весiлля також по-
чиналось iз “шиття” барвiнкового вiнка, а самий
день називався “зачинайницею”10.
На дослiджуванiй територiї барвiнковий обряд

структурно складався з таких елементiв: вiдбiр
для участi у вiнкоплетеннi жiнок, урочистий збiр
барвiнку, власне вiнкоплетини та гостина, що за-
вершувала цей обряд.
До участi у виготовленнi весiльних вiнкiв за-

прошували найкращих приятельок матерi молодої,
сусiдок, родичок. Тутешнє населення називало їх
“свахами”: “На них свахи казали”11. Цiкаво, що
свахами звалися також й тi жiнки, якi в молодо-
го випiкали коровай. Головна вимога до кожної
з них полягала в тому, щоб були вони щасливи-
ми в сiмейному життi, а також не розлученими,
вдовицями чи вагiтними: “Цi вiночки могли пле-
сти такi жiнки, шо не розведенi, шо не пусту-
вали. А та, шо розведена, покритка, вагiтна чи
вдовиця, то не можна було”12. Про участь у вiн-
коплетеннi лише одружених жiнок стверджувала
бiльшiсть респондентiв. Водночас у с. Пiдгiр’я
зафiксовано iнформацiю про те, що обов’язок ви-
готовлення весiльних вiнкiв покладався на дiвчат
– подруг нареченої: “Першого вечора збирались
дiвки i шили вiнки”13. Схожий звичай побутував

8Борисенко В. Весiльна обрядовiсть...– С. 436.
9Борисенко В.К. Весiльнi звичаї та обряди // Подiлля:

Iсторико-етнографiчне дослiдження.– К., 1994.– С. 220.
10Борисенко В.К. Весiльнi звичаї та обряди на Українi...–

С. 57.
11Зап. 14.07.2008 р. у с. Глибiвка Богородчанського р-

ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Федiв Олени Миколаївни,
1937 р. н.

12Там само.
13Зап. 19.07.2008 р. у с. Пiдгiр’я Богородчанського р-ну

Iвано-Франкiвської обл. вiд Бабiнської Марiї Дмитрiвни,

на теренах Лемкiвщини, де вiнки плели свашки,
серед яких не було вдiв, або дружки14, а також
у с. Лолин Стрийського повiту (нинi Долинсь-
кий р-н Iвано-Франкiвської обл.), де вiнки плели
лише двi свахи: одна для молодої, друга – для
молодого15. Тимчасом на територiї Подiлля, як
i на теренах Буковини, обряд виплiтання, шиття
весiльного вiнка вiдбувався за участю матерi, ба-
тька, старости, дружок, свах у рiзних варiацiях,
залежно вiд мiсцевого звичаю, причому виплiта-
ли вiнок почергово, передаючи його з рук в iншi
руки. У цьому випадку кожний учасник обряду
обов’язково додавав кiлька гiлочок барвiнку16.
Пiсля приходу жiнок у дiм молодої починав-

ся наступний етап барвiнкового обряду – похiд
по барвiнок. За традицiєю, на дослiджуваних те-
ренах по барвiнок вiдправляли брата нареченої,
малих хлопчикiв або юнакiв iз родини молодої,
причому вони обов’язково брали з собою кошик i
калач, а подекуди i повiсмо. Респонденти зi с. Са-
джава зазначали: “Посилали брата чи когось з
родичiв, давали калач i кошик”17; “Посилали по
барвiнок в лiс брата, а як нi, то сестриного хлоп-
чика. Давали йому калач, кошечок”18. За слова-
ми iнформаторiв, “микання” барвiнку було цiлим
ритуалом: хлопчик мав прикласти калача до бар-
вiнку i через його дiрку вирвати кiлька галузок:
“Мав покласти той калач на барвiнок i так через
нього намикати”19. Заготовляли барвiнку стiльки,
щоб кошик був цiлком повний. Лише пiсля цього
вони мали право повернутися в дiм молодої.
Респонденти не змогли дати чiткої вiдповiдi на

запитання, що робили з тим калачем, через який
смикали барвiнок. Зафiксовано два варiанти по-
яснень: дiти його дiлили мiж собою i з’їдали по

1930 р. н., Верстюк Євдокiї Iванiвни, 1920 р. н.
14Гузiй Р., Вархол Н., Вархол Й., Остапик О. Весiльнi

обряди // Лемкiвщина: Iсторико-етнографiчне дослiдження:
У 2-х т.– Т. 2: Духовна культура.– Львiв, 2002.– С. 79.

15Весiлля: У 2-х кн.– К., 1970.– Кн. 2.– С. 79.
16Борисенко В.К. Весiльнi звичаї...– С. 220; Весiлля.–

Кн. 2...– С. 215.
17Зап. 13.07.2008 р. у с. Саджава Богородчанського р-

ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Курелюк Парасковiї Дмит-
рiвни, 1930 р. н.

18Зап. 13.07.2008 р. у с. Саджава Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Галабури Наталiї Михай-
лiвни, 1932 р. н.

19Там само.
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дорозi, повертаючись до дому, або залишали на
мiсцi зiрваного барвiнку. У науковiй лiтературi
знаходимо свiдчення лише про те, що в багатьох
обрядодiях барвiнок виступав разом з хлiбом. На-
приклад, на Бойкiвщинi по барвiнок вирушали з
хлiбиною i посипали його вiвсом20. Першi китицi
барвiнку зрiзав дружба або хлопець-пiдлiток че-
рез весiльнi перснi21. За звичаєм, вiн тричi про-
мовляв: “А то на дiвку, а то на хлопця”22. Нато-
мiсть на теренах Лемкiвщини, залежно вiд мiсце-
вої традицiї, збирати барвiнок йшла сама молода
або її дружки зi старостою. У деяких закарпатсь-
ких селах по барвiнок вирушала кожна весiльна
дружина на чолi з молодими й музикантами23.
Вiдомо також те, що мiсце, де рвали барвiнок,
скроплювали водою i обсiвали зерном, щоб вiн i
далi добре рiс. Однак у селах Богородчансько-
го р-ну Iвано-Франкiвської обл. такий звичай не
зафiксовано.
Бiльшiсть респондентiв iз Богородчанщини за-

значила, що для збирання барвiнку вiдводилися
спецiальнi мiсця: сонячна галявина у лiсi. Кате-
горично заборонялося збирати барвiнок для весi-
льних вiнкiв на кладовищi: “То треба було рвати
барвiнок в лiсi, на сонячних мiсцях, а на цвин-
тарi не можна було”24. Пояснюється це тим, що
люди вiрили в магiчнi сили землi. Тому там, де
спочивали покiйники, всi рослини, зокрема i бар-
вiнок, були аж нiяк непридатнi для використання
в повсякденному життi, отже i збiр барвiнку для
весiльних вiнкiв засуджувався та не дозволявся.
Пiсля того, як барвiнку було заготовлено до-

статньо, хлопчики поверталися в дiм молодої, де
їх уже чекали свахи. На дослiджуваних теренах,
на жаль, не вдалось зафiксувати iнформацiї про
урочисте внесення барвiнку до хати. Однак поде-
куди в селах етнографiчної Бойкiвщини побутував

20Борисенко В.К. Весiльнi звичаї та обряди на Українi...–
С. 125.

21Здоровега Н.I. Народнi звичаї та обряди // Бойкiвщи-
на: Iсторико-етнографiчне дослiдження.– К., 1983.– С. 243.

22Левинський В. Бойкiвське весiлє в Доброгостовi (Дро-
гобицького повiта) // Матерiяли до українсько-руської
етнольоґiї.– Т. X.– Львiв, 1908.– С. 102.

23Гузiй Р., Вархол Н., Вархол Й., Остапик О. Весiльнi
обряди...– С. 78.

24Зап. 14.07.2008 р. у с. Глибiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Гоголь Парасковiї Василiв-
ни, 1936 р. н.

звичай, згiдно з яким доставлений барвiнок спер-
шу подавали через вiкно, а вже потiм клали на
стiл25. Це, очевидно, мало вберегти його вiд злих
сил26. Вiдтак починався наступний етап барвiнко-
вого обряду – власне “шиття” вiнкiв. Для цього
свахи ретельно вiдбирали кращi листки барвiнку,
щоб вiнки були гiдною окрасою весiльного вбра-
ння молодих. Виготовлення вiнцiв традицiйно су-
проводжував цiлий комплекс обрядових барвiнко-
вих пiсень – ладканки. Починаючи свою роботу,
жiнки спiвали:

Благослови, Боже, (2 рази)
I ти, Божа Мати,
Вступи нам до хати,
Будеш нам помагати
Весiллє зачинати27.

Спiвали горобчики,
Спiвали пташки,
Весiллє сi зачинає,
Дай їм, Боже, щастє28.

Зачєло сi весiллєчко,
Зачєло, зачєло,
Щоб в радости, веселости
Аби сi скiнчєло29.

Процес виготовлення весiльних вiнкiв, як уже
зазначалося, називається “шиттям”, оскiльки гiл-
ки барвiнку не переплiтали, а саме пришивали до
бiлої полотняної стрiчки. Респондентка зi с. Са-
джава описала це дiйство так: “А вже як шили,
то брали так три листочки, а далi другi три i
так прикривали, щоб було першi трохи видко, i
знов так само”30. У селах Богородчанського р-ну

25Кузеля З. Бойкiвське весiлє в Лавочнiм (Стрийсько-
го повiта) // Матерiяли до українсько-руської етнольогiї.–
Т. Х.– Львiв, 1908.– С. 123.

26Борисенко В.К. Весiльнi звичаї та обряди на Українi...–
С. 57.

27Там само.
28Зап. 15.07.2008 р. у с. Глибоке Богородчанського р-

ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Лешко Любовi Петрiвни,
1958 р. н.

29Зап. 13.07.2008 р. у с. Глибоке Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Гаврилюк Марiї Дмитрiвни,
1929 р. н.

30Зап. 13.07.2008 р. у с. Саджава Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Галабури Наталiї Михай-
лiвни, 1932 р. н.
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весiльний вiнок “шили” лише з барвiнку. На-
томiсть на теренах Лемкiвщини, Бойкiвщини до
нього вплiтали ще й вiвсяне колосся, аби забез-
печити молодятам щасливе подружнє життя31.
Щоб вберегти молодих вiд злих сил, у вiн-

ки, за традицiєю, вплiтали зубцi часнику: “Чес-
нок пришивали до вiнка, аби злi очi не брали”32;
“До цего вiночка пришивали часнок, щоб всякi
злi духи вiдганяв”33, що було характерно i для
iнших етнографiчних районiв. Цiкаво, що на те-
ренах Богородчанщини часник у весiльному вiнку
виконував не лише захисну функцiю, а й ще за-
свiдчував незайманiсть нареченої. Оскiльки тут
традицiйний обряд комори у весiльному ритуа-
лi був вiдсутнiй, то, за словами мiсцевого на-
селення, про ознаки незайманостi дiвчини мали
свiдчити певнi елементи весiльного одягу та го-
ловного убору нареченої. Респонденти зi с. Гри-
нiвка зазначили: “В цей вiнок часник запихали;
то означало, що дiвчина чесна. I ше такi чер-
вонi ниточки купочками складали i прив’єзували
до вiнка”34; “Потом клали вiночок на голову, час-
ник до нього прив’єзували, бо то чесна молода”35.
Вiдповiдну iнформацiю пiдтвердила респондент-
ка зi с. Невочин: “Вбирали її [молоду. – Л.Б.]
у вiнок. А до вiнка, як чесна дiвчина, то чеснок
клали”36.
Оскiльки на територiї етнографiчної Бойкiвщи-

ни часник як складова весiльного вiнка викону-
вав лише захисну функцiю, то використання йо-
го у вiнку як ознаки чесностi молодої може бу-
ти унiкальним явищем, яке потребує додаткового
дослiдження.

31Гузiй Р., Вархол Н., Вархол Й., Остапик О. Весiльнi
обряди...– С. 79; Здоровега Н.I. Народнi звичаї...– С. 85.

32Зап. 16.07.2008 р. у с. Космач Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Мельник Марiї Федорiвни,
1930 р. н.

33Зап. 18.07.2008 р. у с. Глибiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Загiрняк Ольги Iванiвни,
1951 р. н.

34Зап. 17.07.2008 р. у с. Гринiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Паранюк Євдокiї Василiв-
ни, 1924 р. н.

35Зап. 17.07.2008 р. у с. Гринiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Сенич Марiї Василiвни,
1938 р. н.

36Зап. 17.07.2008 р. у с. Невочин Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Говери Юстини Iванiвни,
1930 р. н.

За мiсцевим звичаєм, листки барвiнку змащу-
вали медом: “Медом листки мастили i до сухо-
злiтки прикладали, аби позолотити вiнок”37. Як
вiдомо, цей звичай побутував також на Бойкiв-
щинi38. У дослiджених селах сухозлiткою нази-
вали золотистий порошок, який використовувався
для прикрашання листкiв барвiнку: “I ше була та-
ка позлiтка, то нею листки золотили”39; “Був та-
кий папiр позолочений, то ним золотили вiнок”40.
Локально побутував звичай, згiдно з яким у весi-
льний вiнок додавали вовну, зокрема в с. Саджа-
ва: “Ше були такi ключки з вовни, то їх наши-
вали до вiнкiв”41. Виготовляючи весiльнi вiнцi,
свахи часто виконували рiзнi пiснi, в яких оспi-
вували вiнок:

Журили сi сусiдоньки,
Журили сi люди,
Що на мої головонцi
Вiночка не буде.
Не журiт сi, сусiдоньки,
Не журiт сi, люди,
Ще на мої головонцi
Злотний вiнок буде.
Ой чи злотний, чи не злотний,
А позолочений,
Бо мiй милий, чорнобривий,
То є мiй суджений.
Ой чи злотний, чи не злотний,
А з барвiнку буде,
Таку мене молоденьку
Господь не забуде42.

37Зап. 17.07.2008 р. у с. Гринiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Паранюк Євдокiї Василiв-
ни, 1924 р. н.

38Гнатюк В. Бойкiвське весiлє в Мшанци (Старосам-
бiрського повiта ) // Матерiали до українсько-руської
етнологiї.– Т. Х.– Львiв, 1908.– С. 16.

39Зап. 17.07.2008 р. у с. Невочин Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Мартинюк Марiї Iванiвни,
1937 р. н.

40Зап. 16.07.2008 р. у с. Космач Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Мельник Марiї Федорiвни,
1930 р. н.

41Зап. 13.07.2008 р. у с. Саджава Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Галабури Наталiї Михай-
лiвни, 1932 р. н.

42Зап. 17.07.2008 р. у с. Лисiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Тимкiв Ганни Андрiївни,
1949 р. н.
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Традицiйно барвiнковий обряд завершувала
гостина, що було своєрiдною подякою свахам за
їхню роботу.
Весiльний вiнок виконував важливу роль про-

тягом усього весiлля i навiть пiсля його завер-
шення. Iз шлюбними вiнцями населення дослi-
джених сiл пов’язувало ряд прикмет та вiрувань.
Зокрема, люди вiрили: якщо пiд час вiнчання вi-
нець спаде з голови одного з наречених, то не
буде щастя в подружньому життi: “Як вiнчали
сi молодi, то дружба тримав вiнець над головою
молодому, а дружка молодiй. Молода мала стоя-
ти тихонько, щоб вiнок не впав з голови, бо як
впаде, то не буде з молодим жити”1. Iнше вiрува-
ння було пов’язане з родильною обрядовiстю. За
звичаєм зберiгали весiльний одяг, отже i шлюб-
ний вiнець, який використовували пiд час першої
купелi дитини: “Перший раз як дитину уродит,
то в купiль клали кусочок вiнка i завоєм втира-
ли, аби дитина чиста була”2. Все це пiдтверджує
те, що весiльний вiнок був надiлений символiчно-
магiчними функцiями не лише пiд час весiлля,
але й зберiгав їх протягом тривалого часу.
Отже, на територiї Богородчанського р-ну

Iвано-Франкiвської обл. барвiнковий обряд був
неодмiнним компонентом передшлюбних дiйств,
вiдбувався поетапно i мав чiтку структуру. До
барвiнкового обряду належали: вiдбiр та запро-
шення жiнок-свах, якi брали участь в обрядi, уро-
чисте збирання барвiнку, власне “шиття” вiнцiв
та гостина-подяка жiнкам за виконану роботу.
Як елемент передшлюбного дiйства барвiнко-

вий обряд традицiйного весiлля мешканцiв Кар-
пат, зокрема i Бойкiвщини, символiзував про-
щання молодих з дiвуванням i парубоцтвом, ви-
конував важливу соцiальну й моральну функцiї.
Смислове значення цього обряду полягало в обря-
довому вiдокремленнi наречених вiд неодруженої
молодi, емоцiйно-психологiчнiй пiдготовцi моло-
дих до переходу в новий, сiмейний статус.

1Зап. 11.07.2008 р. у с. Хмелiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Дем’янiв Ганни Федорiвни,
1927 р. н.

2Зап. 14.07.2008 р. у с. Глибiвка Богородчанського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. вiд Федiв Олени Миколаївни,
1937 р. н.
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У статтi розглядаються iсторико-куль-
турнi умови, що справляли вплив на розви-
ток української пiсенної естради ХХ ст.
та пiдвищення публiчностi жанру.

Постановка проблеми дослiдження. У струк-
турi й функцiонуваннi сучасної української ес-
традної пiснi останнiм часом вiдбулися вiдчутнi
змiни. Вона трансформувалася в особливий оригi-
нальний жанр, що змусило переглянути ряд есте-
тичних канонiв, переосмислити вiдтворену в нiй
художню концепцiю свiту i людини, сприйняти
нову концепцiю масової участi людей у пiсенно-
му руховi.
Аналiз публiкацiй, на якi спирається автор.

Аналiз iсторiографiї за пiдходами до вивчен-
ня проблеми дозволив виокремити як провiд-
нi наступнi напрямки: iсторико-культурологiчний
(Л.Кулаковський, А.Сохор, Є.Уварова, О.Са-
пожнiк, Л.Тихвинська), методичний (В.Зайцев),
критично-музикознавчий (А.Жебровська, I.Леп-
ша, О.Баташев, В.Яшин). Окремий напрям ста-
новлять бiографiчнi працi, присвяченi творчiй
дiяльностi естрадних спiвакiв – К.Шульженко,
Л.Утьосова, Н.Яремчука (I.Iвсiлiна, Д.Гордон,
Я.Кибiч, В.Краскова, Г.Скороходов).
Варто звернути увагу на низку цiкавих до-

слiджень соцiологiчного, психологiчного, куль-
турологiчного, музикознавчого напрямiв, у яких
зроблено важливi узагальнення. Так, характе-
ристицi окремих його етапiв присвяченi науко-
вi працi А.Жебровської, I.Лепши, О.Сапожнiк,




