ПЕРЕДМОВА
Дике поле Слобідська Україна. Слобожанщина. Харківщина.
Саме так у різні історичні часи та епохи називалися землі, на яких
р о зт а ш о в а н а Харківська область. Ці степи перетиналися шляхами. Се
ред них слід відзначити Муравський. який починався від кримського
Перекопу і проходив аж до Тули. Від нього відокремлювався Ізюмський
шлях, який ішов до Ізюма, а звідси до теперішньої Курської області, де
знову з'єднувався з Муравським шляхом.
Слобідська Україна з самого початку заселялася українцями та
росіянами. І сьогодні підтвердження цьому знаходим у назві існуючих
поселень — Черкаська Лозова та Руська Лозова, Черкаські Тишки та
Руські Тишки та інш. Ось уже понад 300 років ці села існують поряд їх
населення додержується своїх культурно-побутових звичаїв і вікова
історія не знає жодного прояву національної ворожнечі.
Саме цими шляхами у останню чверть XX століття пройшли спів
робітники Харківського обласного центру народної творчості дослід
жуючи зразки побутування традиційної культури як українців, так і росіян.
Зібраний у фольклорно-етнографічних експедиціях та опрацьова
ний матеріал і увійшов до представленої збірки «Фольклорні осередки
Харківщини». Вона має на меті фіксацію сучасного стану побутування
пісенного фольклору із урахуванням його обрядового або звичаєвого
контексту.
Відкрива збірку матеріал «Обрядові оповідки» зібраний у селах
Вєликобурлуцького та Ізюмського районів Харківщини. До нього
увійшли обрядові та пісенні оповідки, присвячені народним святам
зимового та літнього календаря, традиційного сільського весілля (у
тому числі й за сучасним обрядом). Під час подання матеріалу упо
рядником враховані особливості діалектів південноукраїнської говірки,
на якій висловлюють свої думки, спогади носії традиції, а також —
наскільки це можливо. — збережений розмовний, монологічний стиль
оповіді.
Продовжує видання матеріал села Киселі Первомайського
району, який належить до пісенних осередків центральної Харківщини.
Традиція села Киселі має консервативний характер В пам'яті
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виконавиць зберігається не дуже великий обсяг фольклорних творів,
але у кожному з них відтворене для нас автентичне звучання, яким
воно було на Слобожанщині, можливо, ще в кінці XVII — на початку
XVIII сторіччя. Приємно відзначити, що нині фольклорний колектив
села Киселі активно виступає на сценах Харкова. Києва, пропагує
саме старовинні пісні свого села
Пісенна спадщина села Новий Мерчик Валківського району
складає новий розділ збірки. Вона систематизована у жанровотематичні групи: козацькі, календарні, ліричні, жартівливі пісні та інші.
У роботі можна знайти деяку інформацію щодо заснування села, тра
диційне народне вбрання, сучасне життя мешканців. Наведені зразкипісенного фольклору записувались на протязі 1989, 1993-2001 років.
Музичному мистецтву села Завгороднє Балаклійського району
присвячений останній розділ збірки. Він знайомить нас з однією з
найменш досліджених південноросійських локальних традицій —
пісенній культурі росіян, що мешкають на території Слобідської України.
Запис народних пісень проводився протягом п’яти років (1979-1984).
У 1979 році фольклорний гурт села Завгороднє був запрошений до
Москви, де був здійснений багатомікрофонний запис пісень. Пісенний
матеріал, включений до дійсного видання, загальний для групи сіл в
яку, окрім села Завгороднього, входять також села Петрівське,
Протопопівка та Волвенкове. Цей матеріал підготовлений мистецтво
знавцем з Москви Є. Дороховою.
Упорядники збірки вдячні головам районних державних адмініст
рацій: Балаклійської— С.І. Масельському. Банківської— В.П. Пересаді,
Великобурлуцької — А.О. Грицишину, Ізюмської — В М. Бєлокудрі,
Первомайської — В.Ю. Полторацькому за підтримки яких відбулося її
видання. Особлива подяка ректору Харківського гуманітарного універ
ситету «Народна українська академія» професору, доктору історичних
наук В.І. Астаховій.
Подані матеріали адресовані у першу чергу аматорам народної
пісні та музикантам-професіоналам. Можуть слугувати для складання
сценаріїв, ілюстрацій та репертуару для занять дитячого фольклорного
колективу як у музичній школі, так і в загальноосвітніх та позашкільних
виховних установах, закладах культури, національних культурних
центрах — як українських, так і інших етносів. Бо, як свідчить великий
Кобзар, пізнання власної культури посилюється знанням інших.
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О Б Р Я Д О В І О П О В ІД К И
Традиція сел Великобурлуиького
та Ізюллського районів

Упорядник В.М.Осадча,
кандидат мистецтвознавства,
зав. кафедрою українського
народного співу та музичного
фольклору ХДАК, пров. наук,
співробітник ХОЦНТ

Для сучасних музикантів-педагогів ідеї пропагування
фольклору, обрядово-звичаєвої культури завжди проходять етап
«внутрішнього визнання». Ми виховані на еталонах культури
європейського ґатунку, що зумовлює закріплення певних ідеалів
мелодичної краси, виразності, музичної розвиненості форм,
стильових та жанрових уподобань. Але в сучасну епоху інфор
маційного «вибуху» ми починаємо розуміти, що музичне ви
ховання які повинно проходити на творах різних епох та стилей,
стали невід’ємною складовою музичного побуту. Звичайно, в
таких умовах доречно нагадати, що успіх у засвоєнні матеріалів
традиційної народної культури залежить насамперед від тої
адаптації, яку цей матеріал пройде у вчителя, викладача музики.
У культурно-ситуативному відношенні це адаптація до
специфічних умов існування (соціальної реалізації) культури
усної традиції, пристосування до безтекстової в філософському
сенсі форми існування, взаємодії пасивних і активних форм
побутування, зокрема — стосовно музичного фольклору. Велике
значення має також усвідомлення того, що відтворення
фольклору — це завжди його активізована (спонукальна) форма
побутування. Відомий вислів М.Глінки: «Народ творить музику,
а ми її транскрибуємо» в цьому випадку можна трактувати як
заклик: не індентифікувати себе з виконавцями — носіями
традицій. Тому природною видається максимальна наближе
ність до оригіналу під час його засвоєння та сценічного подання.
У стильовому відношенні зручно взяти до засвоєння тезу
про самодостатність образного буття фольклорного твору,
обряду, ритуалу; обумовленість якості та відбору виражальних
засобів пісні практичним її призначенням, (або — функцією в
традиції). Музичні виражальні засоби замовляння, колискової
різняться від веснянки або колядки, наспіваної тою ж виконави
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цею, і вибухають надзвичайною складністю та своєрідністю
музичного мислення в ліричних протяжних зразках. Легко відчу
ти, що в фольклорі менше діє принцип оновлення, новації, але
більше — стильових нашарувань, що свідчить за полістадіальність складання будь-якого, самого простого наспіву.
Погодьтеся, ці речі загальновідомі, але конче необхідно
їх навести для покордонного розрізнення правил будови пісен
них зразків, що вже кілька століть «перетравляються» народною
світоуявою і системою цінностей, в якій безумовною домінантою
виступає опозиція — природній світ — людський світ, а саме —
традиційною народною культурою.
Уподаному розділі наведені першодруки «польових»
матеріалів фольклорно-етнографічних експедицій по певним
селам. їх головна особливість — бажання залучити до процесу
пізнання матеріалу ОСОБИСТІСТЬ ЙОГО НОСІЯ. Розповісти в
процесі навчання «казку про фольклор». Ішними словами,
вибудувати ланцюжок відносин між поданим матеріалом і
адресатом — вчителем музики в музичній школі, хормейстером,
що шукає нового матеріалу для обробки із обов’язковою
присутністю носія традиції, тобто, засобом УМОВНО КОНТАКТ
НОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
Тому під час подання матеріалу враховані особливості
діалектів південно-української говірки, на якій висловлюють свої
думки, спогади носії традиції, а також — наскільки це можливо, —
збережений розмовний, монологічний стиль оповіді. Вона про
фольклор, фольклор Слобожанщини, ширше — українського
Лівобережжя, Запоріжжя — Степової України, що заселялася
переважно з Півночі , а також з Слобожанщини, Полтавщини.
Але — більшою мірою, — вона — життєвий досвід та пам’ять
Поліни Андріївни Криничанської з с.Плоське, що поруч із
Великим Бурлуком, Антоніни Федорівни Жирнової та Ганни
Сергіївни Сухомлин з с.Бабенкове під Ізюмом та Валентини
Євдокимовни Каширової з с.Новоселівка Оріхівського району
Запорізької області, яка створила в с. Піски під Ізюмом чудовий
колектив співачок — знавців традиції — «Ізюмчанка». Це ті
«фольклорні родичі», яким я висловлюю глибоку вдячність за
7

наданий матеріал. їх лам ять певною мірою доповнить знання
наших бабусів і матерів. І допоможе вчителю музики передати ці
знання, — як свої власні спогади — дітям, учням.
Подані матеріали можуть слугувати для складання сце
наріїв, ілюстрацій та репертуару для занять дитячого фольклор
ного колективу як в музичній школі, так і в загально-освітніх та
позашкільних виховних установах, закладах культури, націо
нальних культурних центрах — і українських, і інших етносів
України. Бо, як свідчить великий Кобзар, пізнання власної
культури посилюється знанням інших.

С В Я Т К О В І О П О В ІД К И
Зимові святки1
Хлопці та дівчата готувалися до святок, робили наряд для
рядження, домовлялися, хто на яку вулицю піде колядувати,
щедрувати. У нас це називали «вертеп», може, тому, що
обов’язково рядилися. Хлопці брали гарбуз великий, з середини
вичіщяли ті семечки всі, потім вирізали очі, ніс та рот. Всередину
вставляли свічку, запалювали. Гарбуза поставе на голову, або
тримає біля обличчя, а сам напнеться —: рядна такі були, що
його і не видно. Темно надворі, і тільки світиться та пика —
страшно було! Гарбуз челядь водив за собою, з ним не боялися
ввечері щедрувать. Бувало, гарбузом нарядиться, та як
загарчить, всі аж тікають! А він гарчить:
«Чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?»
А дівчата відповідаю ть:
«Живі, тільки ти нас не ганяй!»
Ми тоді йдемо з ним щедрувати, не боялися. Раз «Гарбуз»
іде попереду — нічого не страшно. Бувало, хлопці жартували.
Зима холодна, снігу багато, і такі доріжки протоптані. А хлопці
повикопують в снігу такі колодязі, поперекладають чи со
няшником, чи кукурудзинням, і снігом попритрушують. А потім
як нагонять дівчат, вони і попадають в ті ями. І хлопці гукають:
«Дайте колядки!» А дівчата: «Не дамо!»
А тут «Гарбуз» біжить, хлопці полякаються, повтікають.А
дівчат «Гарбуз» повитягає з тої ями.
1 Традиція с.Новоселівка Оріхівського району Запорізької області.
Записано від Каш ирової Валентини Євдокимівни, 1927 р.н.
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гребе, слухає їхній разговор. Уже добалакались вони до того,
сходитися чи розходитися вони будуть. Єслі ж будуть сходитися,
молода йде, виносе платок на дерев’яній тарілці — були такі,
зроблені, на тій тарілці рушник красивий, вишитий молодою,
платок — в’язати свого ряженого. А якщо не договорилися, то
вона несе на рушнику цьому гарбуза, що накритий цим платком.
Приподносе гарбуза. Замотують той хліб знову в рушник , вони
йдуть з своїм хлібом, носи повісили — невдача! А молодий
гарбуза несе, з хвостом, і свічки («хвонарі») потушать.
А якщо договорилися, що вона буде заміж за нього йти,
то розрізають цей хліб, присолюють, обязательно должні цього
хліба з’їсти, хоч потрошку. Цими рушниками молода перев’язує
сватів з лєвого на праве плече, а молодому хустку в’яже на
леву руку. Сватів поки що перев’язують одним рушником, через
леве плече.
І усе село слідкує: якщо йдуть відтіль з «хвонарями», і
поперев’язувані, люди знають — засватали. А як ідуть темно і
гарбуза несуть, не перев’язувані, кажуть: «Гарбуза вчепили,
вчепили гарбуза!» Сватання закінчилось.
Коли сватають молоду, батьки договоряються, в який день
іти до молодого на оглядини. Отдавали молоду, в прийми мале
ходили. На оглядини йдуть дід та баба, рідня. Це було за
тиждень до свадьби, щоб знати, скільки людей і хто прийде,
яку їм хату робити, велику чи малу.
Доповнення РОЗПОВІДІ про оглядини4
У молодого готують стіл, щоб пригостити сватів, чим було.
Приходять свати(батько та мати молодої), дід та баба, хто з
родичів, чужих не кликали на оглядини жениха. Подивитися —
які вони є — чи бідні, що в них є, чим вони розполагають. Сідають
вони за стіл вести розмову: як будуть проводити весілля.Чи кажда
сторона собі, чи вмісті буде весілля. Єслі вмісті — що должні з
одної сторони другій, або друга сторона — чи продуктами, чи
4 Традиція с. Бабенково Ізюмського району Харківської обл.
Записано від Сухомлін Г.С., 1913 р.н.

18

допомагати, скільки буде гуляющої з одної сторони, скільки буде
з другої сторони. Це вони складаються, і домовляються до всього.
Про що раніш домовлялися? Ось, їдуть по придане. А в
молодої брати, сестри. Кажен зна свій наряд — що йому робити
на цій свадьбі. Сестра сіда на подушки, брат на сундук. До
мовлялися на оглядинах, що кому дарити, і за що. Брат, старший
чи менший, він сіда на сундук. Скільки б не домовилися йому
давати за сундук, а то ж треба подратувати. Беруть жердину
длінну, на неї чіпляють пучечок реп’яхів чи прядіво, це брат
тримає в руці, як на сундуку сидить. А молодий підійде,
кошельком трусе, а дає копійки. А брат каже: «Е, за копійки я
сестри не віддам! Я горобців драв, сестру годував, а тобі дурно
віддам? Не віддам!». А той щось добаве, брат знов не по
годжується. кричить: «Відійди, відійди!» , — а сам реп’яхами й
молодому до чуба, до чуба! Молодий і відійде, ще добавляють,
добавляють, поки не буде того, про що домовлялися.
Домовлялися, що кому дарувати. Ось у нас на селі був
обичай такий: бабушці старій — платок теплий, такі кашемирові
були шалі. Дідові — рукавиці кожушані, це як обично. Чи там і
капелюху, або пояс — кушаки були такі. Ну, батькові — що там —
сорочка, чи на сорочку, матері — платок чи на плаття, сестрі —
тухлі, чи там косинку гарну, чи яку хустинку гарну, як є менші.
На оглядинах домовлялись, скільки давати за місце моло
дого, скільки откуплятися, скільки давати за квітку, яку приши
вають молодому. Саме частіше було — червінець. Кладуть квіт
ку на тарілку, молодий бере, а кладе червінець. Або за нього —
шафер кладе.
Це тільки переговори. А заручини будуть другий раз, тоді
вже там змова, на який день свадьба, як що будем робити, яких
коней брати. Раніше були коні виїзні. На таких тільки до церкви
поїхати, або свадьбу зіграти. Убор був, уздечки всі позолочені, та
фурнітури, та дугу квічали цвітками, дуга на коні, клали красиві
попони коню на спину, квіточки висять. Застеляють повозку
такими ковдрами, сіряками, як їдуть до церкви вінчатися. І зараз —
заручини, оце кажуть — дівчина красива, як заручена, бо
вдягалася у весільне.
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Як готувалися д о свадьби. Весільне печиво
Якщо в суботу весілля, в неділю тещу ведуть, а в п’ятницю
пекли коровай. Готовились дріжджі з хмелю. Заварювали хміль,
туди трошки муки бросали, воно вистоювалось, хорошо
вимішували, клали туди спиртові дрожжі і сходили дрожжі.
Дрожжі ці цідили на сито, туди клали сметану, масло, сахарь,
били яєчки і замішували тісто на коровай та шишки.
Співали боярам:
До бору, бояри, до бору
Рубайте сосну здорову
Та коліть її на тріски
Щоб було пекти нам хоровай та шишки.
Поспівали боярам — тісто зійшло.
Невеста з дружками їде по селу, по всіх сусідах. Низько
кланяються і кажуть: «Сусіда моя дорогенька, прислали нас
батько, прислали нас мати, і я вас прошу — приходьте до нас на
шишки та на коровай! Будемо коровай ліпити та шишки дбати»
Сходяться сусіди, ліплять коровай. Піч горить, дрова
наколоні, дружки накололи. Усе ще тісто висходжується. Піч
нагоріла, починають співати:
А в нашої печі
Золотії плечі
Серебряні крила
Щоб коровай гнітила.
Внесуть коровай до печі, садовлять його, вигрібають жар
з печі, готовлять коровай. Коровай спікся, підкидають ще трошки
дров, бо на коровай здорово піч напікають. Великий коровай, а
шишечка маненька. Підкидають ще трішки дровець, за тим
зойшли шишки, ставлять печуть шишки. А дружки і сусіди, що
коровай та шишки ліпили, складають їх та співають:
Казав же ти, мій батенько (двічі)
Що не віддам я тебе, донечко.
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Не оддам я тебе, донечко, (двічі)
Та й в чужую та й стороночку.
Та в чужую стороночку
За чужую та й дитиночку.
А чи я ж тобі надокучила
По твоєму дворі ж ходючи.
Та по твоєму двору та ходючи,
Та двори замітаючи.
Твої ж двори замітаючи,
Твої столи застеляючи.
Потім коровайниць запрошують, пригощають. У молодого
теж роблять коровай та шишки. А для роду, — діду, бабі, брату,
сестрі, крьосному, крьосній роблять красиве печиво — «пере
пічці», щоб дарити (для обряду «дарування гостей молодим» —
В.О.). Також і у молодої, і в молодого печуть калач — велику
хлібину. З тою, що спекли в молодої, молоді ідуть до вінця, і
дають батькові та матері молодого. Батьки молодого теж
стрічають молодих з «хлібом-сіллю» — калачем, як ті їдуть від
вінця. У батька житня хлібина повинна бути, щоб жизня була.
Як закончиться це, починають готуватися до свадьби.
Наїдки, напитки, готовлять столи, готовлять сідала.
Свадьби й зараз роблять за старим порядком, тільки
раніше обов’язково в хаті гуляли, а тепер — як літо, то робиться
на дворі, або у садку. Як в одній хаті весілля разом (або тільки
в молодого, або в молодої), то заказують два короваї, один
крають в суботу, а другий приховують на неділю. Ріже коровай
дружко, коли дарять молодих. Дружка перев'яжуть рушником,
він ріже. Приймають дари дружко і свашка.
П ередвесільний день
У суботу вранці сходяться дружки і світилка — молода
дівчинка, років 12. їй роблять колосовщину. Скільки років тій
дівчинці, стільки печуть різок. Різочка — це така палочка
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тоненька, хворостинка, обстругана. До неї прив’язуються ко
лоски житні, а потім обмотується тістом, тісто нарізається, і отак
кругом обмотується. А потім беруть за колосочки, щоб ті коло
сочки не обгоріли, і тістом в піч — запікають. Потім ставлять у
глечик. На весіллі ставлять на столі перед світилкою Що це за
ознака? Що молода чесна. А як хто знає, що ні — то обов'язково
цю колосовщину вкрадуть. А невесту тоді на смітник виводять
на свадьбі.
У суботу міряють весільне вбрання, пристосовують, цвітки
заготовляють, щоб все було. Цвітки пришпилюють на груди
дружкам і «шахверам» —хлопцям; «дружба» називається, це
ознак молодості.
Колись у молодої було народне вбрання, тепер плаття
біле, вінок і хвата довга, мітра півтора, світилка його несе. Щоб
жизнь довга була, таке повір’я в народі було.
Віночок для невести робиться разного фасону — по нраву.
Раніше з парахвіну робили, білосніжні. Красиві. Проволочка
обматувалась, в’язалась у пучечки, потім вмочалась у парахвін,
так, щоб крапелька була на кінці. Для цього, бувало, сто раз
треба вмочити в парахвін. А потім із тих пучечків робили красиві
вінки, з довгими краями, і хвата перебиралася вмілими руками,
яка вміла людина припасовувати ці цвіти до хвати. На край
робилась рюшечка мала перебиралась, буфа перебиралась,
по тій буфі ложились цвітки. Якщо цвіти високі, то перебиралась
одна рюшечка і одна буфа, а якщо цвітки маленькі у три рядоч
ки робилися, у три чарисочки, а посередині вони сходилися. От
буфів висіли великі краї, до самої поясниці молодої, красиві
такі робились завитушки, на завитушках же ці бубончики. То
перебиралася хвата у три буфи, і так до половини голови, три
рядочки. Хвата ж підкрохмалена, стоїть вона, як гребешочек у
жайвороночка. В середині голови воно зходилося з обох боків,
лежать цвіти до самої половини голови, а тут вже сходяться в
один чересочок, тут теж цвіточки і краї.
У молодого теж готували столи, наряд молодому, все до
свадьби.
Раніше молода ходила з дружками у суботу. Дружки в
українських костюмах у своїх ідуть, молода теж, але без вінка.
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Вінок тільки під вінець надівався. Іде молода, косичка перев'я
зана ленточкою, і так же дружки перев’язані. Ідуть они від хати
до хати — сусід, рідних. Кажуть: «Здрастуйте цьому дому, хто в
дому сьому. Прислали нас батько, просили і батько, просили і
мати, і я вас прошу, — низько кланяється сусідам, — приходьте
до нас на хліб, на сіль — на весілля». І так із хати в хату. Тіївкло
няються. дякую ть за приглашеніе, кажуть, чи «Ми прийдемо!»,
або «Не прийдемо!».
З
цього рахують, скільки людей прийде на весілля, скільки
не прийде, скільки чого куховарити, скільки чого на стіл ставити,
скільки приборів, тарілок.
Після обід везли «скриню» — придане молодої. Наряжають від молодого хороших, бойких таких, сміливих людей.
Запрягають коні, красиво наряжають, у цвіти, брички цвітами
всі вкрашають, і сіда кучер. На одній бричці буде постіль, на
другій — скриня, чи то стулки дають, чи стіл, якщо багата
невеста. Ідуть до молодої — ще казали — «по постіль». Приїха
ли, откупають постіль (по договору — кому що треба дати). На
скрині обов’язково сидить брат, нема брата — зять, а не зять —
так молодший дядько, який нежонатий. Йому дають палку, на
неї роблять такий комок реп’яхів, він сидить, підперся. Жених
як приходить, то відплачує за скриню. За звичаєм, трошки
пошелестить грошима, ніби задирається до брата молодої. Той
відповідає: «Є, за ці гроші я тобі скриню не віддам. Моя сестра
не спала та придане дбала, рушнички вишивала та в скриню
складала, а я тобі за копійки віддам? Не віддам!»
То молодий подовбеться ще ж в кишені, ще достане там
трошки та добаве, підходе до брата: «А за ці віддаси?»
«Ні, не віддам! Ти думаєш, легко нам сестра досталася?
Я горобців драв та сестру годував, а тобі за копійки віддам? Не
віддам!».Та намагається влучити в чуба молодому цими реп’я
хами. Бува так, що чуб так і влипнеться реп’яхами. Ну нарешті
договоряються, він добавляє, віддають. Там дід та баба сидить.
Поки в хаті порядились, поки відкупилися, там і ворота пе
регородили, не пускають. Давай викуп за придане! Сусіди,
перехожі завалять вулицю верьовками, і жардинами, всім, чим
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попало, нема проходу. Треба викуп. Несуть водку чи там пиво,
шишки дають. Як розгородили — поїхали до молодого. ія к виїзжають за ворота, ті. що забирають постіль, сидючи на возі,
співають:
Загрібай мати жар, жар (двічі)
Коли тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова
Оставайся здорова.
А було таке, що хлопці шуткували. Як везуть постіль, так
хлопці візьмуть, або з колеса притику ізнімуть, щоб переки
нулося, щоб сміху наробити. Щоб таке не робили, рідні молодої
відкупляються, дають півлітру. А їм мало, вони все одно шкоду
зроблять.
Доїзжають до двору молодого, починають співати другу
пісню (батькам молодого):
Одчиняй, батько, двір, двір
Та їде синок твій, твій
Везе собі жінку,
А тобі невістку.
А свекрусі співають:
Свекруха невістки бажала
Докупи пиріжки складала
Докупки,
Для своєї невістки-голубки.
Заносять постіль, скриню, становлять у кімнату, де визна
чили молодим, розстонавлюють, а там готовлять у другій кімнаті
столи, і запрошують тих людей, що привезли їм придане,
почастувати їх. Частують, поспівають якихось там пісень, не
обрядових. А далі вже розходяться спати, а завтра буде неділя,
будуть наряжати молоду до вінця.
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Весільний день за с у часним о б р я д о м
У неділю вранці дружки сходяться до молодої, їм приши
вають цвітки. Наряжають молоду — вінок одягають, плаття
продвенечноє надівають, тухлі. Дожидають молодого. Приїде
молодий по молоду їхати до вінця. Молоду благословляють
вже з молодим, як приїде везти її до вінця.
В молодого то ж — сходяться дружки, сходяться бояри,
пришивають боярам вітки. (А молодому до картуза пришиють
квітку у молодої). Наряжають підводи чи машини цвітами і їдуть.
До того батько й мати благословляють молодого. Розстеляють
поріг якоюсь доріжкою, щоб не з голого порога, в ситі або у
хвартусі змішують обсипання. Що туди мішають? Жито, хміль,
конхвети, гроші. Також хтось мішає гарбузове насіння, але не
знаю, для чого воно. Коли молодий вже собирається їхати до
молодої він кланяється м атері тричі: «Благослови, мати, на
законний брак!» (перший раз); «Благословіть, батьки!» (другий
раз) і в третій раз: «Благословіть!» Батьки його благословляють,
хто іконою, хто просто перехрестить: «Благословляю тебе, сину,
на законний брак». Він обертається, мати і батько сзаді, і проходе
по тій самій дорожці і вони напинають оцим обсипати, і
обсипають до самої машини, чи то підводи. Сіда молодий зі
своїм дружком, і за їм же їдуть машини по молоду.
Приїзжають по молоду — а в їх все закрито. Одкупились
вони — одчинили їм двері. Викупають вони молоду у дружки.
Молодому пришивають квітку. Квітку цю кладуть на тарілку і
приподносять молодому. Молодий бере з тарілки квітку, а на
тарілку червонця кладе їм. Пришивають молодому квітку і
дружкові і їдуть до вінця. До вінця в нас не співають.
Ну а від вінця їдуть вперед до жениха. Приїзжають вони до
воріт, зустрічають їх батьки молодого і молодої, і крьосні, і челядь
там стоїть же. Підходять вони до батьків, ті стоять з хлібом-сіллю,
поздоровляють їх із законним браком. Молоді кланяються
батькам тричі, тоді одщипують трошки хліба, солять соличкою,
по крапельці з’їдять, і цілують батьків. Жених цілує батьків
невести, а молода цілує женихових батьків — нахрест цілують.
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Та й тихо по воді.
Та прибудь, прибудь, мій батечко, прибудь же ко мне.

двору а їх там не відразу пускають — вимагають одкупляться.
То ж бояри / співають:

Та й прибудь же ко мне.
Та й(і) дай же мені порядочок, бідній сироті.

Ой доки ж ми та стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобіточками.
Золотими підківочками.

Епізоди традиційного весільного о б р я д у 6
У нас в селі ліпити коровай та шишки збиралися не тільки
в п’ятницю, а і в четвер, і в середу ліплять, як багате весілля.
Коровай був, шишки, в невести «плаксій» був, великий калач,
він довгенький, а в середині велика шишка. В неї встромляються
гроші, чи 10, чи 15 копійок, як починають різати його — дивляться,
кому попаде — чи молодому, чи молодій? Хто щасливий?
Розрізають плаксій у молодої в хаті, як погуляють. До того вона
схиляється над ним — ніби плаче, коли співають весільних
пісень.
Я к виходе заміж дівчина — сирота, в я ко ї немає батька,
або неньки, їй співають:
Походила, походила та й Ганечка по крутоій горі,
Забачила сіре вутя на тихій воді.

Прибирайся, матінко, прибирайся,
До себе дружечок сподівайся,
До тебе дружечки молоденькі,
Як ягідки, червоненькі.
Коли гуляють за весільним столом, жартують. Боярин
намагається вкрасти в молодої тухоль, роззують її за столом і
заховають, а молодий щоб шукав. Не відшукає — відкупляється.
Ставлять «колосовщину» на стіл — дві однакові бутилки — одна
з горілкою, друга з водою, встромляють туди цвіточки, в бутилку,
і дивляться — яку дружко вкраде. То ж сміха скільки — ті ж п’ють
всдку. а ті — воду. Жартували, сміялись, весело було на свадьбах.
А як погуляють на свадьбі, вже подарять у молодої в хаті,
тоді дружки собираються виходити з хати. Пісеньку співають:

Пливи, пливи, сіре вутя, тихо по воді,
Прибудь, прилинь . мій батенько, тепера к мені.
Ще у молодої печуть сову і борону. Сажають у піч,
випеклось, хранять пильно, на свадьбі дарять батькові —
борону, а матері — сову. Кажуть батькові та м атері: «Оце
даруємо тобі сову, що ти виховала хорошу дочку, а тобі — борону,
щоб ти волочив і сіяв, і щоб хліб був хороші»...
Коли приїзжають по молоду в весільний день, заходять до
ь Традиція с.Іванівка Ізюмського району Харківської обл.
Записано від Найденко Антоніни Іванівни, 1910 р.н. та Ситник Ніни Яківни
1908 р.н.
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Молодежь і «в котка» грали, і «в битка». У котка грали так: до
щечка жолобком, по ній котили яйце. Один хлопець стоновить
яйце на кінці желобка, другий пускає зверху своє. Як стукнеться
яйце об яйце — той, що клав — програв, а як не стукнеться — ні.
«В битка» так грали: ти держи яйце і я буду держати, і стукають.
Чиє розіб’ється — той програв, віддає своє. Красили яйця більше
в цибулинні, в порошках. Були й писанки, малювали вздовж яйця
різними смугами.
Після Великодня в понеділок на наступному тижні були
Проводи. їхали на кладовище, брали з собою паску, водку, і
всіх наїдків, крашанки. Крашанки і паски кладуть на могили.
Поминали, обідали разом на кладовищі, після служіння.
Розповідь про Трійцю
Трійця — то 50-й день після Паски, на кожний рік буває у
свій день. У суботу — казали — клечальна субота, — запрягали
тато волів, привозили із лісу і становили великі гілляки — кленок,
в хаті виквітчують, і долівку зеленню вистеляють. І чабрецем
пахне в хаті хорошо. Клечали і коло хати, і на дверіх, і на воротіх
іскрізь. Коло худоби над дверьми гілку обов’язково устромлять —
щоб відьма до худоби не заходила.
Розповідь про Купала
На Купала ізрізають гілку з вишнями, і робили куклу таку
здорову — звали її Маринка. Робили куклу з лоскутків, на цю
гілку сажали. Дівчата нарядяться і ходять з цією гілкою по селу,
співають, йдуть до ставка. Там плигали через кропиву, жарту
вали. Потім цю гілку з куклою топили. Співали:
Потонула Маринонька, потонула.
Тільки її руса кісонька зринула.
Ми були малі, дивилися, і собі гралися. Плигали через
кропиву, через вогонь — ні, не дозволяли.

Гралися у глечика, у красної дівиці.
У ГЛЕЧИКА — вибирають, хто буде «Вовк» (вовк один був),
та «Мати», інші — «діти» — сідали у кружок. Посадовить їх мати,
з як тільки одійде куди-небудь, «Вовк» прибіжить і перекидає
дітей — «глечики». Дітвора лежать — і булькотять — «Буль, буль,
буль», ніби молоко з глечиків повиливалось! А як тільки
поперекидає — тікає. А мати прибігає — підійма «глечики»,
сажає, щоб не все молоко вилилось. А «Вовк» ізнов.
У КРАСНО! ДІВИЦІ. Усі за руки беруться і йдуть кругом.
Двоє стають, підняли руки, як ворота. Всі проходять, всем дають
цвет — ти — жовтий, а ти — зелений, і усіх оставляють, поки не
дойдуть до последнего. Одна ведуча (що тримає руки «воротцями») оставляє цвета собі, друга — собі. Потім вони кланяються
ігра починається спочатку.
Весільний ОбрЯА
Свадьби завжди грали восени, називалися «м’ясниці».
Після 14 жовтня, після Покрова, заговін був, свадьби вже не
грали до Різдва. Пилипівка починається. Як колись було — у
м'ясниці свадьби грають, а в Пилипівку — ні, у Великий Піст —
ні. як Піст кончиться — після Великодня — гуляють, в Петрівку
теж не йшли.
Колись не договорялись із молодими — чи вони хочуть, чи
ні. а так — старі схочуть — і сватають. Сватати кого коли возьмуть — то дядька, то батька, брат іще. Молодий був десь на
вечорницях, а сватать не ходив. Або стояв у сінях, дослухався.
Ходили сватать в суботу вечором, хлібина в рушнику за
мотана. Якщо согласні — віддають хлібину. Якщо посидять і віддає
хлібину — не буде весілля. Як договоряться, то тоді вже «на
согласіє» кличуть обох. Починають рушники чіпляти старостам,
молода виносить рушники і перев’язує — то вже засватали. А
молодого нема. Сідають, гуляють, її рушники заберуть. Як рушники
пов’язали — молодого кличуть. Він підходе до молодої, чіпляють
йому хустку за поясок.
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Як зап’ють — то вона вже засватана. Договоряються, коли
свадьба. На оглядини ходили до молодого не дуже багато, а
рід іде. Домовлялись коли свадьбу будуть грати.
У п’ятницю запрошували жінок, збирались шишки ліпити.
Утром збираються. Коровай був круглий, заквітчаний, шишка
зверху, його прикрашати калиною. Лежить він все весілля, тоді
на другтй день розрізають його, дають всім по шматочку. Шишок
пекли цілу торбу. Як їдуть до молодого, свашка везе оберемок
шишок, роздає дружкам. У молодої в хаті те ж саме роблять.
Коли коровай зліпили, діжу носили. Хто-небудь — якісь п’яндижки поносять діжу по хаті, їм за це по чарці-другій наллють.
В суботу вранці молоду рядять, стіл ладять. Дружки,
дівчата приходять, вона йде кличе на весілля. Наряжають її як
під вінець. Колись наряжання було — лєнти, намиста повні
груди, підперезають красним смугастим рушником, як фартух
прив’язують. На косі заквітчана, і лентів повна спина. Вінок
робили з бумаги, були і воскові. Попереду молода зачесана,
коса одна закручена, шпильками переколота, до неї чіплялись
лєнти, зверху — заквітчана. Більше були вишиті сорочки, плахти,
рушник «королевський» чіпляли замість хвартуха.
Ходила молода кликати на свадьбу, кланялася: «Просили
батько, просили мати, прошу і я — приходьте до нас на весілля»
Ввечері в суботу ходе кланяться. Гільце було. Приходять
дівчата зранку в суботу, наряжають ті, що в хаті, ті, що коровай
рядили. Гільце — це йолка така, і її прикрашають, як ялинку,
зараз — цвітами, конхветами, і ставлять на столі. Ставить хтось
з рідні — може — батько, може — мати, може — брат. У суботу
вечором стоїть вже наряжене.
За сундуком у нас приїзжають у суботу на ніч, їде брат мо
лодого. Сундук викупають. Хтось — чи брат молодої, чи сестра —сидить на сундуку, ширяє у волосся палкою з реп’яхами, щоб
брат молодого гроші давав. Сундук викупають і все, що дається
у придане. До молодого ніхто не йде, тільки ті, що приїхали за
сундуком. Як молода прийде, то вона вже сама порядкує.
В неділю вранці наряжали молоду до вінця. Приїде поїзд.

беруть молоду, старшу дружку, боярина, їдуть вінчатися. Тоді,
як привозять від вінця, молоду лишають на вечорницях, там
дівчат повно.
Як молодий їде забирати молоду, батько і мати його
випроваджують і обсипають, і бласловляють. Поїзд тричі обходе
бричку молодого і мати тричі обойде (по сонцю), з хвартуха
обсипає. Бояри обзиваються: «Обсипають молодого!» — і
дивляться.
Як він приїде з поїздом, у двір не пускають, одчиняють
ворота, тільки коли він дає викуп. Тоді молодого перед порогом
становлять, а дружко іде «молоду заганяти», веде молоду і
дружок з тих вечорниць, де вона його дожидає. Дружки співають,
поки у двір її введуть.
Молода, як приходе у двір, кланяється. Свита молодого у
порога стоїть.
Дружки їм співають •
Чого ви, бояри, наїхали
Що ви, бояри, наїхали,
У нас дружки не під ваші мислі.
Не під ваші мислі,
А в нас дружки не під ваші мислі
У нас дружки все чернявої.
Все чернявої,
У нас дружки все чернявої,
На личеньку все білявії.
Все білявії.
На личеньку все білявії
У нас столи все тесовії,
Все тесовії,
У нас столи все тесовії,
А скатерті все парчовії
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Все парчовії,
А скатерті все парчовії.
У нас лави з тонкої соснини

Із Києва ш вачка

З тонкої соснини
У нас лави з тонкої соснини
Як сядете, та й уломете
Нам шкодоньки та й наробете

По торгам іжжала,

Із Києва швачка
Із Києва кир’яночка

Шовки купувала
Вінок пришивала,
Зятя дарувала.

Зять дає гроші за те, що пришиють квітку. Як вже погу
ляють, свашка роздає дружкам шишки.
Співають:

Та й наробете
Нам шкодоньки та й наробете
Та й сядете, та й поїдете
Та й поїдете
Та й сядете, та й поїдете
Та й Марійку з собой возьмете.
За стіл молоду заводе старша дружка, бере за рушник, і
тричі обведе кругом столу — по сонцю, за стіл сажає. У молодо)
є менший брат — тиче в молодого шаром з реп'яхів. каже: «За
сестру давай мені гроші!» Каже: «Я горобців драв, сестру
годував, а даром не віддам!» Як молодий викупає молоду у
брата молодої, то й його сажають. Молодого заводить дружко,
теж по сонцю. За столом тільки бояри, і дружок повно. Гуляють.
С вітилці співають:
Світилка шпилька при стіні
На їй сорочка не її
Прийшла сусіда — торкає
Скидай сорочку — смеркає.
Поспівають — пришивають квітку молодому, пришиває
свашка. Квітка — звичайна з бумаги, беруть її у молодої, десь
понесуть, пришиють. Вимагають гроші за квітку. Дають гроші
тому, хто пришиває, сестра молодої. Молодий передає картуза,
як починають співати:
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С ваш ка-недіпаш ка
Свашка-неліпашка (двічі)
Шишок не ліпила
Дружок не дарила

Одну ізліпила,
Зеленого сіна,
Та й ту сама з’їла.

Свашка достає з сита шишки, дарить дружок. Як ще погу
ляють — покривають молоду. Покривають дві жінки (свашки), в
них голови пусті. Вони становляться одна проти одної і держать,
що покривать. Одна бере лєнти на голову, а друга — картуз у
молодого. Я к покривають, співають тільки ц ід в і ж інки:
П окриванка плаче
Покриванка плаче
Покриватись хоче
Не так покриваться,
Як поцілуваться.
Молоді цілуються. Тричі покривають молоду, другий раз
як покривають — міняють — тій картуз, а тій — лєнти.
А тоді хустку, що молодий перев’язаний (ще на сватанні —
В.О.) у нього вдома знімають, і молоду напинають цією хусткою —
тепер вона молодиця. Напинають ті ж , що і в хаті молодої. Як
покриють — це вже «напнули молоду».
Після цього дружки вже вилазять з-за столу, прощ аються з
молодою. співають:
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Не с иди. М а р ійко, з ба б ам и
Не сиди, Марійко, з бабами,
Ходімо, Марійко, із нами
Ми ж тебе до Дунаю доведемо.
Ми ж тобі кісоньку заплетемо.
І,
як вилазять, молоду тягнуть до себе, а бояри — до себе,
не пускають. Молодий хватає її, а бояри пособляють. Дівчата
повилазять і пішли.
Після того — дарять. Молоду дарять. а молодого — у
молодого в хаті. Дарять всі, кого покличуть. Батько і мати за
столом наливають по чарці, а гості — рідні, хрьосні, сусіди
дарять.
Після того мати виряжають молоду в дорогу. Виносять
ікони батько і мати, благословляють молодих. Ікони у рушниках
дають в руку молодому і молодій. Як виходять молоді з іконою,
так і всі гості йдуть з хати. Ворота на виїзді не перетинають,
тільки на в'їзді.
Як доїзжають до двору молодого, на воротіх палять вогонь.
Первий боярин вже через вогонь коней погоня. Як дуже великий
вогонь — розкидали. К а ж у ть «Уже молоду привезли! Реп’ях
паліть! Реп’ях паліть!»
Стрічають молодих батько з матір’ю, з хлібиною, сіллю.
Беруть молодого — батько за руку, молоду — мати за руку і
заводять. Молода у платку. І тоді вже гуляють цілу ніч.
Спати ідуть до сусід, боярин веде. Узнавали, чи чесна
молода. Будили молодих — дружко іде будить, і так рано іде,
щоб не було ніде нікого.
У понеділок їдуть «коровай дарити». Коровай ріжуть на
другий день. «Ходили снідати» — т і , що в молодого гуляли, до
молодої їдуть. Карагодом їдуть і співають — що хочеш — аби
не мовчки.
А цигани понаряджуються. У кого яка совість— ті по дворах
і курей ловлять, де хазяїн багатий — прикаже. щоб такого не
було: « Ідіть, ловіть, хто гуляє на весіллі!». Є такі, що через паркан
перескочуть і гоняють курей. Гуляли і більше, це у кого який
достаток.
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О Б Р Я Д О В А ТА П ІС Е Н Н А
Т Р А Д И Ц ІЯ С Е Л А К И С Е Л І

Упорядник В.М.Осадча,
кандидат мистецтвознавства,
зав. кафедрою українського
народного співу та музичного
фольклору ХДАК, пров. наук,
співробітник ХОЦНТ

Село Киселі Первомайського району належить до пісенних
осередків центральної Харківщини, які зберегли архаїчні риси
новопоселянської фольклорної традиції. На відміну від сусідніх
українських сіл, наприклад, Дмитрівки, Ржавчика, Закутнівки,
Веселого, тут в пісенній традиції кількість новітніх привнесень
обмежена, старовинні обрядові пісні побутують в унісонногетерофонному викладі. Можна стверджувати, що традиція села
Киселі має консервативний характер. В пам’яті виконавиць зберігається не дуже великий обсяг фольклорних творів, але у
кожному з них відтворене для нас автентичне звучання, яким
воно було на Слобожанщині, можливо, ще в кінці XVII — на
початку XVIII сторіччя. З цього погляду найбільш близькою за
рівнем збереженості і якості культурних, зокрема пісенних,
пам’яток до фольклорної спадщини с.Киселі наближається
традиція сусіднього селища Лиман Зміївського району1. Сто
совно окремих прошарків архаїчного фольклору ці села ніби
«доповнюють» одне одного. Наприклад, лиманські співачки
зберегли обрядові пісні весняно-літнього періоду календарних
народних свят — весняні ігри, купальські пісні і танки.
Але найбільш повно збереженим і розгорнутим серед
обрядового циклу є музичний виклад традиційного сільського
весілля. Музичний супровід весілля сіл Киселі та Лиман
збігається між іншим, і за типами «групових» наспівів, або
«наспівів-формул», на кожну із яких розспівується велика
кількість весільних текстів. На музичному матеріалі можна
підтвердити спільність витокових традицій для формування
культури цих фольклорних осередків, можливо — єдність
походження сіл Лиман і Киселі. Але для традиції с.Киселі при
1 Див. публікацію Муравським шляхом. Частина 1. Етнографічний опис та фольк
лорні матеріали с. Лиман Зміївського району Харківської обл. Харків, 1996.
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таманна відмінна варіантна розробка весільних наспівів,
використання іх окремих комбінацій при розспіві поетичних
текстів (наприклад, комбінація 1 та 2 формул у наспіві «Гадала
матінка, гадала»).
У поданій роботі текст весільного обряду наближено до
мови розповіді, збережено діалектні особливості, лексику, типові
мовні звороти. Зокрема це використання в живій мові пере
роблених російських лексем. Пісенні тексти подані так, як вони
розспівуються.
Робота уявляє собою публікацію матеріалів фольклорних
експедицій в с.Киселі. Вона має на меті фіксацію сучасного стану
побутування пісенного фольклору із урахуванням його обря
дового або звичаєвого контексту. Виїзди до с.Киселі були
тематичними і цільовими. Це виїзди фольклориста-методиста
з метою підготовки фольклорного колективу до виступу на
фольклорному святі або фестивалі, підготовки репертуару та
сценарію для телебачення.
Для харківських фольклористів притаманно поєднувати
процеси «забору інформації» із послідовним намаганням
«віддати» належне місцевій пісенній культурі — вшановувати
виконавську майстерність її носіїв. Для повноцінного пропагу
вання ф ольклорної традиції окремих пісенних осередків
відбираються найбільш самобутні і музично яскраві зразки. Друга
мета — реставрувати пісенну культуру цього «утаємниченого»,
заповідного куточка Слобожанщини. В якому можна почути
народну пісню такою, як її чули Сковорода, пізніше — Срезнєвський, Метлинський, Костомаров та інші харківські мовознавці,
історики — збирачі фольклору XIX ст. Тому в роботі з фольклор
ним матеріалом цього унікального села-заповідника основною
метою є баланс між «активізацією» характера його побутування
та «реставруванням» напівзабутих наспівів. Відновлені наспіви
реставрувалися і типізувалися подібно до вже зафіксованих,
що мають тирадну будову (серед весільних — це наспівиформули №№1-2 з варіантами) або строфічну структуру
(частіше — триколійну однорядкову, як це у формулах №№3-5).
Розрізнення пісенного обсягу весілля на наспіви-формули
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спирається в поетичних текстах на єдність будови вірша та
типову відповідність загальноукраїнським зразкам. Так, фор
мула №1 «Наша піч регоче» уявляє собою силабічний шестискладовик 6+6, №3 «Думай думай тай Марійко, думай та й
гадай» — 4+4+5, розспівано у триколійній однорядковій строфі
із межиспівом. Наспів-формула «Куди донько, собираєшся» в
традиції села Киселі побутує із будовою вірша 4+5 тричі і
типовим ритмом наспіву .
Унікальна для слобожанської традиції весільна пісня «Ой
у лісі, в лісочку», яку зафіксовано тільки в с.Киселі та сел. Лиман,
символізує перехід молодої від дівочого до жіночого стану,
співається, коли у понеділок ідуть будити молодих. На відміну
від соромицьких пісень та текстів весільних віршів із еротичними
натяками, які притаманні цьому періоду весільного гуляння,
поетичний текст цієї пісні обмежений колом символічних пі
сенних образів. Фривольність тексту — хіба тільки у рядкові «Да
розсукин син човник». Це вказує на давність походження пісні,
перевагу в семантиці їі музично-поетичного образу ствердження
події, що відбулася в житті молодого подружжя і характеристики
емоційно проникливого, не глузливого ставлення до цієї події.
Це ставлення батьків, що турбуються про емоційне співпере
живання. «жаліють» свою, хоча і дорослу, дитину. На мою дум
ку, цей зміст в даному випадку переважає над гедоністичним —
тобто, традиційними веселощами, які мають прадавню магічну
основу показу людської енергетичної переповненості, відобра
жають прагнення до продовження роду.
Своєрідною є і музична фактура наспіву, архаїчна манера
виконання весільних пісень. Це унісонна фактура з октавним
подвоєнням основного голосу («басів») і нечастими гетерофонними розгалуженнями — підголосками. Доречі, вона є домі
нуючою стильовою ознакою, так як впливає на місцевий розспів
календарно-обрядових пісень, а також ліричних та баладних
сюжетів. Схильність кисильських співачок до «протягування»
звуків наспіву, стриманий темп виконання характеризує навіть
звучання весільних приспівок, жартівливих пісень. Характерним
є також збереження манери «тягти» звук, співу «на весь голос»

із сильною грудною опорою і рівним (без вібрато) звучанням в
нижньому регістрі, а також пронизливого співу «мікстом» у
верхньому регістрі. Це складає контрастну «дворівневу» фактуру,
розширює відчуття часопросторового буття наспіву. Прикладом
звичайності такої фактури є запис посівальної пісні «На Василя
заросився», яка взагалі виконується чоловіками. Жіночий гурт
прилаштував і сюди «дворівневу» фактуру з мікстовим звучанням
верхнього голосу.
Для вивчння культури слобожанського гуртового співу
велике значення має врахування стародавнього стилю розспіву,
основою якого є не розвинена мелодія, а ланцюжок інтонаційно
виразних поспівок. В традиції села Киселі це унікальна пісня
«Туман поле покриває», лірична за жанровим визначенням і
«протяжна» за мелодійним розгортанням. Мелодійна виразність
таких ліричних пісень ніби поділена між усіма голосами,
«басами» і «горяком» (місцеве визначення верхнього сольного
голосу — «брати верх», «тягти», нижнього — «баси», «басу
вати»). Цей стиль розспіву, який зберігся тільки у окремих
пісенних зразках, притаманний слобожанській фольклорній
традиції.
Приємно відзначити, що нині фольклорний колектив села
Киселі активно виступає на сценах Харкова, Києва, пропагує
саме старовинні пісні свого села, серед яких — мелодійні перлини
Слобожанщини — пісні «Куди, донько, собираєшся», «Ой у лісі,
в лісочку». Вони вперше публікуються у цій збірці поряд із іншими
наспівами- формулами кисільського весілля.
Першу експедицію в с.Киселі було здійснено мною в серпні
1979 року. Серед 8 експедицій і більше десяти виїздів органі
заційно-методичного характеру слід відзначити спільну роботу
із американською фольклористкою Сюзі Крейт (червень та
листопад 1990 року), після якої залишилися технічно якісні
аудіозаписи пісенного репертуару фольклорного колективу
села, а також фахівський аудіозапис за допомогою київських
фольклористів М.Хая та М.Семинога (червень 1991 року). Ці
матеріали, а також відеозапис весільного обряду, інсценованого
у старовинній кисільській хаті, зараз зберігаються у фондах
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проблемної лабораторії музичної етнографії Національної му
зичної академії ім.П.І.Чайковського та чекають на видання
(тиражування). Частково матеріали експедиції увійшли до аудіокасет київських фольклористів.
Записи різних років зроблені від кількох поколінь учасників
народного самодіяльного фольклорного колективу української пісні
села Киселі, співочій діяльності якого вже більше ЗО років. Це:
1. Бутко Марія Тихонівна (1927 р.н.)
2. Ступка Віра Тихонівна (1934 р.н.)
3. Щербак Ганна Степанівна (1929 р.н.)
4. Сумцова Тетяна Григорівна (1927 р.н.)
5. Сидоренко Софія Гнатівна (1914 р.н.)
6. Попова Наталія Петрівна (1940 р.н.)
7. Гнида Ніна Іванівна (1936 р.н.)
8. Тимошева Ганна Спиридонівна (1940 р.н.)
Весільний обряд було реставровано за допомогою записів
1979 року від Москаленко Христини Максимівни (1904 р.н.) та
Площанської Акуліни Герасимівни (1913 р.н.).
Запис обрядових та пісенних матеріалів весілля села
Киселі стане у пригоді тим, хто візьметься за відновлення обря
дово-звичаєвого кола свого краю, свого села. А можливо — і
при формуванні відчуття власного життєвого обійстя, лагод
женні щасливих весіль майбутнього на перехресті космічних і
людських шляхів.

В Е С ІЛ Ь Н И М О Б Р Я Д
Сватання
Грали свадьби у м’ясниці — після Різдва, після Петра,
після Пасхи. А в Спасівку, у Пилипівку — ні. Більше грали восені,
після Другої Пречистої.
Про весілля договоряються на сватанні. Раніше ходили
батько й мати, і молодий, і староста є. Ішли увечорі, у пізнім,
щоб ніхто не бачив, як гарбузи нестимуть. Ідуть собі тихенько.
Приходять, тільки через поріг переступають — кажуть: «Прийміть
від нас хлібину», — вони з хлібиною йдуть, — «а нас прийміть у
родину». Якщо батьки згодні, вони забирають хлібину і
запрошують до столу. Так у мене було. Молодого ставлять і
молоду і питають її: «Ти його любиш?» — «Да!», — тоді його
питають: «Ти її любиш?» — «Да!». Тоді вона в’яже молодого
платком. Пригощають сватів, і стараються ту хлібину, що вони
дали, розломить в той же вечір. Бо таке буває, що молодий
переночує, а на ранок йому віддають назад хлібину, і сватання
не відбулося. А як розлуплюють цю хлібину, то другої вони вже
не возьмуть.
Д оговори
Через тиждень, десь у суботу, до молодого від молодої
їдуть батьки, рідня — кого возьмуть. Там договоряються про
весілля. На договори тоді багато не брали — батько та мати,
або дядько: як нема батька, дядька беруть. Договоряються на
весілля: на яке число, де буде — у молодого чи у молодої, або
на два доми, — які дари будуть, кого треба дарити. Раніше дарили матерію, рушники; великому роду — ну як я, тітка — велика
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рідня. — мені дають матерію, а як сусід приглашають — платок
дають, менші подарки. Звичайно роду договоряються такі
подарки: матері молодого — на плаття, чи платок гарний, отцю —
на сорочку, тітці — платок. Договоряться, скільки грошей дарять.
як відкупляють молоду. Раніше весілля було на два доми: молода
собі грає, молодий — собі. Це називали весільна бесіда.
П’ятдесят душ — то саме більше, а то — тридцять, сорок
запрошували. Грали весілля у хатах.

Формула 1
Сеанс 2

Наша піч регоче,
Короваю хоче,
А припічок заливається,
Короваю сподівається.
Формула 1
Сеанс З

ГГятниця-коровайниця
Мати у молодого і в молодої йде у четвер до жінок —
кликати на шишки. «Пожалуста, приходьте до мене на шишки».
А як матері ніколи, то пошле когось — чи тітку, чи сестру. То
вона і каже: «Просили батько й мати: приходьте до нас на
весілля готовиться, на шишки», або «Просили батько й мати:
приходьте на шишки до нас».
Мати тісто не робе: хтось з шишкарьок прийде учиняти
опару. Учиняла опару не вдова — заміжня жінка. Тісто готовлять
із вечора, поки посходяться шишкарьки в п’ятницю — тісто вже
готове. Сходяться після двох і ліплять до 10-11 години вечора.
Готували коровай, борону, сову ліпили. Для молодої готували
2 хлібини: калач з діркою посередині і великий княжецький ка
лач — круглий, птичечками манюнькими вкрашений, із грішми:
гроші закладали в тряпичку і вкладали в тісто. Княжецький калач
давали молодій, дружки й бояри його розривають — кому
дістануться гроші: молодому чи молодій. Ліпили 50-60 шишок,
сову і борону пекли матері молодої, співали: «Не ходіть, бояри,
вночі — виїсть сова очі». Сову і борону пекли також і хрещеним,
у молодої і в молодого. У молодого в хаті теж збираються жінки,
ліплять коровай і шишки.
Ж інки роблять і співають2
2 В есільні наспіви подані в нотном у д о д а тку в том у порядку, я к вони
виконуються під час обряду. Наспіви-формули, на які розпівано певну кількість
поетичних текстів, означено Ф1, Ф2 тощо.

Коровайниці з міста,
Не крадьте ви тіста.
Бо підете танцювати —
Буде тісто випадати.
Перед тим, я к ліпити, діж у із тістом носили кругом столу.
Беруть чотири молодиці за чотири краї, йдуть і співають:
Формула 1
Сеанс 1
Ми діжу місили
Та Бога просили:
Засвіти, Боже, з раю
Нашому короваю.
Як закінчать ліпити — підкидають діжу аж до сволока, щоб
вона стукнулась; тіста вже нема — спечене. Багато співають
весільних пісень, коли ліплять шишки — наче тренируються. Те
ж саме роблять і у молодого. Після цього шишкарок частують,
підносять по чарці, дають закуску.
Субота-починадьниця.
Зранку приходе старша дружка до молодої, з нею молода
іде гукати на весілля. Наряжають молоду по-весільному, ідуть
кликати рідню. А молодий же із боярином теж ходе, своїх гукає.
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Молода кланяється кожному. Запрошує: «Кликали батько
і мати і я — приходьте до нас на весілля». І кого побаче на
вулиці, теж низенько кланяється. Також і дружок гукає на вечір,
«на після обід», гільце вити. Для гільця вирубають сосну або
вишню, прикрашають цвітами. Дуже рясно гарно завішують.
Гільце наряжають не в хаті молодої, а у якоїсь дружки або у
сусідки. А ввечері несуть гільце до хати молодої. Ставлять на
столі гільце — вже своє діло зробили.
Я к несуть гільце і під час того, я к його квітчають, співають:
Формула 2
Сеанс 10
До бору, бояри, до бору,
Зрубаємо сосну здорову.
Та й понесемо додому,
Та поставимо на столі,
На дрябчастім, на переборчастім скатерті.
Формула 1
Сеанс 2, 6
Не йдіть, молодиці,
До нас гільце вити.
Ми зів’ємо сами
По-під небесами,
По-під хмарочками
З чорними галочками.
Ця пісня співається у суботу, я к несуть дружки гільце до
молодої:
Формула 2а
Сеанс 10
А як ми Марусі гільце вили,
Усі доріжечки виходили,
Усі пісні виспівали,

Цвіток барвінок вищипали,
Та все Марусі гільце вили.
І гільце в’ють, і горілку п’ють,
Горілочка-вишневочка.
Нам не дають.
Цю пісню співали, як становили гільце на столі. їм по чарці
піднесуть, дають закусити.
У молодого теж роблять гільце, тільки жінки співають,
рідня.
Недідя-вінчальниця.
У неділю ідуть усі на свадьбу, хто запрошений. А хто ні —
збиралися у двір дивитися, стояли під вікнами. Раніше з
хлібиною йшли на свадьбу, хлібина кругла, добре спечена, її у
платочок зав’язували, у руці несли. Щоб же видно було, що це
в гості.
Вранці старша дружка приходе до молодої, вони йдуть
до тії бабки, що буде зав’язувати — не кожна ж бабка убере
молоду, зав’яже. Весільний вінок молодої складався з двох
хусток, мережива, та двох квіток. Спочатку чипляють нижню
хустку з мереживом, на рівні брів, а потім верхню, темнокоричневу або фіолетову, кітайського шовку. Так, що видно край
нижньої хустки десь на палець. Нижня хустка зав’язується
кінцями наверх, хустка з китайського шовку складається по
діагоналі кілька разів гармошкою і одягається на голову кінцями
зверху, «волнами» до потилиці. Її кінці зверху зав’язують вели
ким вузлом, і кінці підтикаються під вузол: один до потилиці, а
один до лоба, ззаду наперед. Над вухами чіпляють великі квітки
з різнобарвних стрічок різного кольору. Вони схожі на повні мальви
або на жоржину.
Тим часом до молодої вже зходяться дружки, ладяться
співати. Співають журні пісні, щоб молода пожаліла за дівоцт
вом, за рідною домівкою.
Співають:
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Формула З
Сеанс 4

Та думай, думай, та й Маруся, думай-гадай.
Брести тобі дві річеньки, а третій — Дунай.

Не гляну жи к тобі.
Тай розсипались білі кістки, по сирій землі.

Та й і третій Дунай.
Та й перебрела тай дві річеньки, та й Дунаю жи ні.

По сирій же землі.
Та й пеки я з кістками, соберуся.

Та й от Дунаю ні.
Та й забула жи дівування, а розкошів ні.

Тай і соберуся.
То я ж на твоє тай весіллячко, опізнюся.

Та й а розкошів ніт
Як прийду я жи до батечка, неділю.

Та й у неділю.
Та й сщять мої всі розкоші, по застіллю.
Співаютьт якщ о молода — сирота:
Формула З
Сеанс 5

Ой ходила та й Маруся по новім дворі.
Набачила селезенька жи. тихо по воді.
Тихо по воді.
Пливи, пливи ж. селезеньку. тихо й по воді.
Тихо й по воді.
Прибудь, прибудь®, мій батенько, тепер жи к мені.

На груди жи мої.
Скліпилися карі очі. не гляну к тобі.

Коли молода приходе наряжена до хати, ждуть молодого.
Він приїзжає з боярином їхати вінчаться, а іноді з родичем,
дядьком, або товаришем — по разньому. У молодого квітка на
грудях — «віньочок» великий з паперових квїтох. а у боярина —
маненький. У коней у гривах пов'язані цвлки. дзвоночхи торохтять.
Як ще їдуть, далеко чути — воно там дзвеніть Як приїзжає
молодий, вони їдуть до вінця. З молодим до ВІНЦЯ їде боярин і
староста, від молодої їде старша дружка. Мати і батько молодої
поблагословят їх обох, батько виходить з хлібом, мати з іконами.
Молоді кланяються. їх перехрестять іконою, бітько кладе хліб на
голову молодій і молодому. Каже тричі: «Бог благословить, і
батько й мати благословить». Приказують: «Хай вам Бог ломага».
Від вінця їдуть до молодого обідати, а потім молодий і
боярин відведуть чи відвезуть молоду додому. Як вона приходе
додому, аходяться дружки. В цей час приходять запрошені на
свадьбу. «весільна бесіда». У молодого тим часом збирається
своя весільна бесіда, і вони їдуть по молоду.
Коли їдуть. співаю ть:
Формула 2
Сеанс 10

Тепер жи к мені.
Тай дай мені жи порадоньку, бідній сироті.
Бідній сироті.
Ой і рад би я, дитя моє, прибути жи к тобі.
Прибути жи к тобі.
Насипали сирої землі, на груди мої.
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Ой, полем, полем, полечком
Там їхав Іванко конечком.
На йому шапочка боброва.
При боку хустина шовкова.
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Ой. хто ж її шив, шив — Маруся,
Темної ночі при свічі,
Ясного сонця в віконця,
За для Ванюші — молодця.
Молодий з бесідою приїзжає до двору молодої, молода з
дружками — в сусідки, захована. У дворі вони становляться
уряд — ті, що приїхали з бесідою: дві свашки, світилки, староста,
боярин, дружко з ломакою. їм у дворі поставлено ослінчик,
рушничком застелений. На ньому положена хлібина, на хліби
ні — соличка. Так у ряду і стоять, а дружко дізнається, де сидить
молода з дружками, і йде тоді викупати її. Поки викупає, довгенько
проходе врем'я. І ось уже ідуть дружки рядочком, попереду
молода, а дружко іде позаду з ломакою — гоне їх.

ходе батько і мати, які стоять на дворі. Молоду ведуть, вона
помилилась і пішла в хату, а мати і батько частують всіх по
черзі. Першому дають молодому. Першу чарку він не п’є, а ви
ливає через голову. Мати другу налива, другу він вже п’є. Мати
приглашає всіх в хату: «Милостине просю в хату».
Коли молодий і бесіда ідуть д о хати, їм співаю ть:
Формула 1
Сеанс 4
Ми думали, що ви їхали,
А ви пішком ішли.
Свашку в мішку несли,
Світилку в торбині,
Щоб не з’їли свині.

Вони тоді ж співають:
Формула 4
Сеанс 4
Та летять галочки у два рядочки,
Зозуля й попереду.
(двічі)
Та йдуть дружечки та й у два ж рядочки,
Маруся й попереду, (двічі і т.д.)
Та й усі ж галоч(и)ки по лужкам(и) сіли,
Зозуля й на калині.
Та й усі ж дружечки по лавкам сіли,
Маруся й на посаді.

Світилка ходе з святильничком — це цвіточок такий, з
сухихи квітів — і ласкавиця там, і м’ята, і дві свічки, перев’язані
червоною стрічкою.
С вітилці співають, я к зайшла в хату; не здоровкається:
Формула 1
Сеанс 5
Що то за ворона (двічі)
Стоїть край порога
Руки розставила
Рота роззявилв
Хоче того з’їсти,
Хто на її місті.
Формула 2а
Сеанс 7

Та й усі ж галочки та й защебетали,
Зозуля й закувала.
Та й усі ж дружечки заспівали,
Маруся й заплакала.
Як приходять до двору, стоять же в ряду, навпроти бесіди
молодого. Молода підходить і кланяється тричі. Потім уже під

Світилка — шпилька при стіні.
На їй сорочка не її,
Прийшла — сусіда торкає,
Скидай сорочку, смеркає.
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Світилка відспівує їм сама:

Хоч орликом, хоч орлицею жи.
Хоч братіком, хоч сестрицею.

Брешете, дружечки, як свині,
В мене сорочок дві скрині,
Та мені матінка надбала,
Тай в світилоньки послала.

А братіка тай дома немає,
А сестричка доріжки не знає.

Молоду за стіл заводе хлопчик, молодший брат. Платочок
дають хлопчику, і він кругом столу її обводить тричі по сонцю.
Тоді уже на посад кладуть кожух, як молода сіда. Вони з
молодим сидять на кожусі.

Той же поводир, що завів, став попереду молодої. В нього
булава з реп’яхів на палиці, він ширяє в очі молодого цією
булавою, вимагає викуп за місце. Молодий дає гроші. Молодий
не стане сам викупать — боярину дає.
Дружки співають:

М олодій співають дружки:
Формула 5
Сеанс 2, 4, 7
Куди, донько, собираєшся (двічі)
Що так (и) рано й наряжаєшся.
Чи між турки, чи між ті татари, (двічі і т.д.)
Чи між(и) тії прокляті жандари.
Ой там гора кременистая,
там свекруха норовистая.
В печі топлю — та й каже: «не ясно»,
Діжу ж місю — каже: «не прекрасно».
Ложки мию — та й(і) перемиває жи,
Хату жи мету — та й перемітає.

Формула 1
Сеанс 10
Не дивися, зятю, косо.
Бо на печі просо,
Заглянь у кишеню.
Вийми грошей жменю,
Клади на тарілку.
Викупай собі квітку.
Квітка — це ж молода. У молодої на весільному платку
дві квітки, одну з них сестра молодої пришиває молодому до
шапки. Це називають «родня скаче», або «сестра скаче». Хоче
вона горілочки і шишку. Староста молодого наллє рюмку, зверху
покладе шишку, а зверху — платочок у подарок. Після того вона
стає скакати, танцює на лавці з картузом молодого на голові.
їй співають:

їсти хочу — аж серденько в’яне,
За ніж(и) возьмусь — вона жи скоса гляне:
— Ще ти, доню жи у нас не робила,
На всю жи руку кусок(и) відвалила.
Якби моя рідна ненька знала ж(и)
Вона би мені їстоньки прислала

Формула 1
Сеанс 10
Старша сестра скаче
Чого вона хоче,
Хоче золотого
Від зятя молодого.
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Тоді молодий кладе їй на тарілку гроші і бере з тарілки
картуза з пришитою квіткою. Тепер гуляння — водку п'ють,
гуляють. Тоді «горько» не кричали — оладка була.
Дружки співають на бояр, а бояри на дружок.
Формула 1
Сеанс 7
Старший боярин горбатий, (двічі) А на горбі — верба,
А на вербі — сова.
Не йдіть опівночі,
Виклює сова очі.

Старший не напився —
У помиях втопився.
Молоді сидять на посаді — на чолі стола під віконами.
Перед ними на столі гільце, під гільцем стоїть бутилка, обв’язана
двома червоними стрічками, дві свічечки і дві ложки красним
зв'язані. Дивляться, хто вкраде бутилку— дружки чи бояри. Бояри
намагаються вкрасти, а дівчата передають бутилку одна одній.
Потім друж ки співають свашці, щ о пора дарувати ш ишки:
Формула 1
Сеанс 7

Формула 1
Сеанс 7
Дружко палахатий (двічі)
Біга кругом хати,
З великою ломакою
За сірою собакою.

Свашка-неліпашка,
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила,
Зеленого сіна,
І ту сама з’їла.
Свашка відспівує:
Формула 1
Сеанс 10

Формула 1
Сеанс 10
Брешете, дружечки,
Ліпила шишечки,
Із рути, із м’яти,
Дружок дарувати.

Старша дружка — як стружка, (двічі)
Друга — як пампушка,
А третя — без носа.
Наїлася проса.
Четверта без вуха,
І та пісню слуха.

Під вікном стоять молодиці, дивляться на весілля, чекають,
щоб мати винісла їм по рюмці, пиріжки з квасолею та шишки.
Формула 1
Сеанс 7

Од столу до порога (двічі)
Втоптана дорога.
Бояри втоптали —
Помиї хльобали.

Разів по три співають пісню, поки мати не винесе частування
Формула 2
Сеанс 4
їхали бояре горою.
Кликали Марусю з собою:
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Віддай мене молодесеньку.
Як ягідку червонесеньку.
Віддай мене молодесеньку.
Як вишеньку зеленесеньку.

«їдемо, Марусю, із нами,
Ми тобі квітоньку з перами.»
«Я тої квітоньки не зношу,
Полюбила Ванюшу, як душу.»
Я к погуляють, друж ки вилазять з-за столу і прощаються.
Співають:
Формула За
Сеанс 7
Прощай, прощай, та й Маруся,
Від тебе йдемо.
Та й усе твоє ж гуляннячко
Собі беремо.
Як тільки дружки підуть, гості вискочили з-за столу танцю
вати, бо поки дружки сидять, не танцюють — лише співають.
Танцюють — аж пил іде! Потім дарять. Дари були і в молодої, і
в молодого. Дарять у молодого до того, як їдуть до молодої, а в
хаті молодої дарять, як приїде бесіда від молодого, щоб бесіда
бачила дарунки. Дарять бесіду: тому рушник, тому на плаття.
Мати виносе дари на підсипку, дружко з рогачем. Вперед подарять молодого. Мати каже: «Молодому!» А дружко підніма ж на
рогач і кричить: «Кому? Іди бери!» А коли забирають дарунок,
кужуть: «Спасибі батькові, і матері, і молодій, що рано вставала
і нам подарки дбала».
Такий порядок і в молодої, і в молодого. Часто дружко шуткує: як тільки потягнуться за дарунком, а він суне рогача назад,
тільки стане брати, а він іще назад. Гість, попочіпляється.
попостриба. поки ухвате. Свашка шишку дає за столом кожному
гостю — це коли уже виряджають молоду. Співають:
Формула 5
Сеанс 7
Ненько моя, та й не гай мене
Докучила — так віддай мене.

Я к виводять молоду з хати, співають і під вікном, і на дворі:
Формула 1
Сеанс 8
Загрібай мати жар, жар, (двічі)
Коли тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Оставайсь здорова.
Кидай у піч тріски,
Покотилися слізки.
Готовляться їхати до молодого. Перед молодими несуть
скриню з приданим. Брат молодої, або той хлопчик, що викупляв
місце, сидить на скрині чи стоїть, каже молодому: «Давай гроші,
не віддамо!» Дружко викупляє скриню, хлопчик торгується. А
молодий дивиться, щоб в цей час молоду не вкрали — тоді теж
викуплять. На возику із скринею їде дружко — той, хто продавав,
а також хтось із бесіди молодої сіда. Це називали «їхати по
гарячому», або «на гаряче». А бояри коло молодого їдуть.
їм співакль :
Формула 1Ь
Сеанс 7
Наш коник як вуточка,
Не треба і пруточка,
Сам дорожку знає.
Бог йому помагає.
А також інші пісні: «Полем, полечком їхали бояри конечком», «їхали бояри горою».
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Як доїзжають до хати молодого, на воротях розкладають
вогонь. Треба, щоб вогонь розлетівся. Боярин іде уперед і вогонь
розбиває ногами. Був випадок, що боярин не розбив вогонь,
тоді його переїхали одним колесом; у молодої народилася
дочка, а під боком красне — бо через вогонь їхали. Якщо молода
важка (тобто вагітна — В.О.), на воротях перестрівають,
вимагають викуп.
Я к молоду ще везуть, свашки у молодого співають. Це
називають «співати на вогонь»:
Формула 1+2
Сеанс 7
Вийди, мати, з хати,
Огледись дитяти,
Що тобі бояри привезли.
Чи подушки, чи скриню.
Чи тою Марусю— княгиню.

молодого сидить, гуляє. Молоді їдять з усіма. Потім дружко їх
веде спати у комору. Бесіда гуляє всю ніч. Кричать:
Ой. спасибі понеділку,
Що пробив молодий в молодій дирку.
Якщо молода чесна, красненькі стрічечки чіпляють всім
гостям, а також тим, що приїхали «на гаряче». Над стріхою, на
велику ломаку, чипляють червоний прапор і півлитру. Її берегли
всю ніч. щоб за ніч ніхто не вкрав, навіть билися за неї. Особливо
берегли бутилку від тих, що «з гарячого» їдуть. Бувало й таке,
що викрадали.
Пон ед ілок — напиватися
Часа в три в понеділок ідуть будити молодих, співають:

Я к приїхали, молоді йдуть д о хати, сваш ки співають:
Формула 2а
Сеанс 7
Гадала матінка, гадала,
До купки пиріжки складала,
До купки, до купки,
Задля невістки-голубки.
Батько і мати виходять стрічати молодих з хлібиною і з
іконою, запрошують: «Просимо вас, діти, до хати». Старший
боярин із боярами і старостами відкривають скриню, несуть в
хату подушки, рядна, щоб всі бачили придане молодої. В хаті
складають подушки на подушки, а вранці люди приходять і
дивляться. Тих, що привезли скриню «по гарячому», запро
шують за стіл, пригощають, і вони їдуть до молодої. А бесіда

А нас мати рано побудила,
В черепочку каші наварила.
Ой у лісі, в лісочку, та й на жовтім пісочку.
Там плаває мальований човник, (двічі)
А у тім же човночку молодая Маруся
З човночком же та й говорила, (двічі)
«Та розсукий син, човник, (двічі)
Трошки мене та й не вивернув, (двічі)
Та якби не весельце, та не Ваніне серце,
Пішла би я кременем на дно. (двічі)
Та шо батенько чує, та він мене поратує».
«Ой(і) гаразд же, моя донечко,
Ой(і) гаразд же, моє серденько».
Посилала мене мати
Зеленеє жито жати.
«Ой(і) гаразд же, моя донечко,
Ой(і) гаразд же, моє серденько».
А я жита не жала,
В борозеньці лежала.
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«Ой(і) гаразд же, моя донечко.
Ой(і) гаразд же, моє серденько».
Вранці ходять і з бесіди молодого, і з бесіди молодої по
рідні, крадуть курей, варять кашу, рядяться циганами. У дворі
всіх, хто приходе, зустрічає «лікар» з великою дошкою-термометром, «перукар» з пилкою, від них треба відкуплятися. У
цигана або велика кукурудза між ногами, або морквина. Ткачиха
була: її сажали серед двору, ніби за кросна, підкладали вовну
під юбку. Кричали:
Наше ремесло
Все чорним обросло,
Посередині красне.
Діло опасне.
В понеділок рано каші наварять з тих кур, що покрадуть
«цигани». З хати молодого йдуть до інших у гості — хто пригласить:
звичайно, до родичів, які були на весіллі, це називали «водити
журавля». У молодої своя бесіда, у молодого своя. Гості з бесіди
молодого — циган, циганка, — можуть зайти до хати кожного з
весільних гостей. Цигани беруть курей або м’ясо самі: десь там
циганка забавляє хазяйку, а друга дивиться по курятнику; буває,
що і з борщу м’ясо витягають — що не попадя вкрадуть і при
носять вже на свадьбу. Молода на другий день уже помагала. їй
зав’язують жіночу хустку. За сніданком батька і мати молодого
садовлять на кожух, де вчора молоді сиділи, а молода порає.
(Звичая покривати молоду виконавиця не пам’ятає — В.О.)1*У
Батьків молодого та молодої в ночвах возили, могли пере
вернути, утоптати у сніг, скупати в річці. Це називали «катати
1 У сусідніх селах зафіксований обряд покривання. Згадує Гнида Н.І.: «У нас
покривали молоду. Як її везуть до молодого, якась біла чи розова матерія в іс т ь
на шії, тільки її доводять до двору молодого, зразу покривають їй голову А тоді,
як заводять за стіл у молодого, свашка розплітає їй коси і покриває платком. Я
родом з хутіра Новотроїцьке. коло Шебелинки в Балаклеївському районі.
У нас було: свашка їй заплітає уже в дві коси, складає так або калачом
скручує, і накривають білою хусткою. І вона сидить ввечорі у молодого вже
молодиця. Це в нас таке було: тут такого я не бачила».

батьків». А як із річки витягають, то везуть додому. Сміялися:
батька й мати покатали. Як молода не дуже чесна — по комині
писали, драли чим угодно, і ложками, і всім. Комин у сажу
замазували, і людей замазували. Набирали в драну цеберку
попіл і били по неї палкою — для сміху. Ще були такі розваги:
як уже віддає батько й мати останню дочку чи женить сина, то
батька й матір садовлять на ковдру і заносять на горище, хвіртку
закривають і відсувають драбину. Як нужні батько й мати
молодому чи молодій — значить, викупай.
У вівторок — істи та й пити,
В середу — славу зробити.
Гуляли д о середи, у вівторок ходили «чавуни мити», в
середу — «рогачі мити». Казали:
І завтра середа,
До середи — хоч на призьбі сиди.

К А Л Е Н Д А Р Н А О Б Р Я Д О В ІС Т Ь І
П ІС Е Н Н А Я Т Р А Л И ІІІЯ С Е Л А К И С Е Л І
На Святий вечір
На Рожество зранку господиня варе кутю, узвар, пече пироги
з квасолею, капустою. Тричі кликали Мороза вечеряти. З куті зберуть
вершечок і давали корові, щоб, можливо, скотина не хворіла.
Д іти (хлопчики) колядували зранку 7 січня (на Різдво):
Я маленький хлопчик
Зліз на стовпчик,
В дудочку граю
Христа возглавляю.
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Після обіду можна було колядува ти і дівчатам. Вони нос>.
л и паперову звізду, до н е ї співали:

Сеанс і

Звізда ясна воссіяла
Звізда ясна воссіяла
І трьом царям путь вказала —
Отвержітеся три царі
Несіть Христу три дарі.
Та й несуть з миром ще й з кадилом
Христу дарі призносили
Во храм, душі, во храм Божий
На коленках підійшов
Та когда Ісус Христос народився,
То цар Ірод засмутився.
Посилає свої слуги
Христа вбити желає.
Малих діток сказав Ірод
Малих діток всіх побити
Ангол возвіщає, на путь наставляє.
Іде звізда чудно з восток на полудню.
Над вертепом воссіяла
І трьом царям вказала.
Ішла М арія та й з м онастиря

Зустріли її троє жидов’ят.
Алилуйя. алилуйя, троє жидов'ят.
А це ті жиди Христа мучили,
Апилуйя, алилуйя, Христа мучили.
Ми не мучили, ми не бачили.
Алилуйя. алилуйя, ми не бачили.
Мучили Христа старії жиди,
Апилуйя, алилуйя, старії жиди.
Старії жиди, наші прадіди.
Алилуйя. алилуйя, наші прадіди.
Дай Боже вечір добрий.
Після Нового року господар ходив в садок лякати дерева.
Брав з собою сокиру, підходив до деревини і говорив, стукаючи по
неї сокирою: «Ти будеш родити? Як будеш родити — не буду
рубити. А не будеш родити — буду рубити!» А хтось із сімТ сидить
поруч і відповідає: «Буду,буду, буду!»
Від Різдва до Нового року не можна було сміття виносити з
хати. Його мели в Святий вугол, а після закінчення святок збирали
і палили коло дерев у садку. Ця дія виконувалась разом із ля
канням дерев.
Як би мені Бог дав
Як би мені Бог дав та сонечко зайшло
Може б моє серденько тай до мене прийшло.
Може б моє серденько та й до мене прийшло.
Може — не до мене — до моєї хати.

(Колядка)
Ішла Марія та й з монастиря,
Алилуйя, алилуйя, та й з монастиря.

Ой хоч не до мене — до моєї хати.
До того віконця, де я ляжу спати.
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А мати почує — скаже. «Хай ночує!»
А батько й узнає — скаже: «Хай гуляє!»
А я , молоденька, двері й одкривала.
Двері й одкривала — правдоньки питала:
— Чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся.
Що ти надо мною жи як(і) голуб(и)чик в'єшся?
А я не сміявся, сміяться ж не буду
Та по правді признаться — сватать я не буду.
М ала мати одну дочку
Мала мати одну дочку жи
Та й купала в барвіночку.
Та й купала — сповивала
ЦЦастя-долі не вгадала.
Щастя-долі не вгадала
За п’яницю ж(и) заміж дала.
А п'яниця п'є — гуляє
Йде додому ж(и) жінку лає.
Іди, жінко, утопися
Ти для мене ж(и) не годишся.
Пішла жінка жи до Дунаю
Із Дунаєм (и) розмовляє:
— Ти Дунаю, Дунайочку
Возьми ж(и) мене на зимочку,
Бо ж(и) п’ятеро ж(и) діток маю.
А шостеє ж(и) сповиваю.
Пішли діти до Дунаю
Із Дунаєм ж(и) розмовляють:
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ОЙ Дунаю- Дунайочку
русти маму жи хозяйочку.

ц^оііуП-ОАІЖАвІтоподІ
т 0 й у ПОЛІ ж дві тополі
ой. одна же одну хитає.
О д на одну хитає.
Ой, У козака дві дівчини
Ой. одна же одну питає.

Она одну питає,
Ой ти же подружка же дорогая,
Ой чи не бачила та й мого.
Чи не бачила мого.
Я й не бачила й нічого не відела
Ой тільки зрання провела
Тільки зрання провела.
Ой ти ж подружка ж дорогая.
До чого ж ти довела.

Ой з-за гори сонце сяє
Ой з-за гори сонце сяє
Козак коника сідлає,
А дівчина горько й плаче, (двічі)
А дівчина гірко плаче
Не бросай мене, козаче,
я й умру й за гобою, (двічі)
Бо я й умру за тобою,
За твоєю красотою.
Молоденький козаченьку, (двічі)

Чогось мені тя ж ко -в а ж ко
Чогось мені тяжко-важко.
Мабуть я умру.

{ЩеЛРівка)

Ой пойдіте, приведіте,
Кого вірно я люблю.

дала на церкву срібла-злата.

Ой. в Є русалим і рано задзвонили

Пала на церкву срібла-злата
Вона церкву зукрашала.

(Щ едрівка)

^еланія пребагата

Вона церкву зукрашала,
Нищих, убогих наділяла.

Ой, в Єрусалимі рано задзвонили.
П-в: Ой щедрий вечір, та й добрий вечір,
Та добрим же людям та на весь вечір.
Рано задзвонили, святіх побудили
П-в:
Ой, Божая Мати сина спородила.
П-в:
Та й стала гадати, яке ім’я дати.
П-в:
Дали йому ймення святого Рожества.

п-в:
А Божая мати його ізлюбила.
П-в:
Його ізлюбила, святих звеселила.
П-в:
Примовляють:
Дай Боже вечір добрий, пиріг довгий,
З руками, з ногами, щоб бігав за нами!
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Наділяла, примовляла:
«Прибав, Боже, много віку.
Прибав, Боже, много віку
Цьому пану-чоловіку.
Цьому пану-чоловіку,
Його жені, ще й діточкам.
Його жені, ще й діточкам:
Малим синочкам та ще й дочкам.
ПРИМОВЛЯЮ ТЬ:

Дай Боже вечір добрий!
На_Василя заросився
(Ходили посівати хлопці)

На Василя заросився,
5ог його знає, де волочився.
^ 0Г його знає, де волочився,
ЧИСТІМ полі плужок ходить.

В чистім полі плужок ходить.
За тим плужком сам Бог ходить.

Та й Іванко
Пора ж тобі уже й жениться.

За тим плужком сам Бог ходить.
Божая Мати їсти виносить.

Та й розвиться мені не пора
Бо й холодна вода.

Божая Мати їсти носе,
їсти носе. Бога просе.

Та й жениться мені не пора —
Дівчинонька молода.

їсти носе, Бога просе:
«Ори, синку, довгую нивку.

Та й молода
Й рушничків вона не напряла.

Ори, синку, довгую нивку,
Та й посієм жито-пшеницю.

Та й не напряла
Й сорочічок не надбала.

Та й посієм жито-пшеницю,
Без куколю, без мітлиці,

На Івана Купала вирубували вишню, д івчата ходили
навколо неї. взявшись за руки, і співали:

Без куколю, без мітлиці.»
«Дай мені, матко, шмат паляниці.

Та й купався Іван
Та й у воду впав
Вода полинула,
А Йван за водою.

Хоч не цілу, половину,
А я її не закину.

Деревце квічали вінками, а потім ці вінки несли додому,
засушували і у відварі купали маленьких діток: трава і квіти на
Купала вважалися цілющіми, як і на Зелену неділю. Коли
дитинку клали спати, її хрестили і приказували: Господи! Спаси,
Господи, сохрани і помилуй! Господь милосердний! Спаси,
сохрани і помилуй!

А я її не закину,
А я її в торбу вкину».

Примовляють:
Дай Боже вечір добрий, пиріг довгий,
З руками, з ногами, щоб бігав за нами.
На вербну неділю перед Паскою дівчата співали веснянку
Сеанс 13

Та й вербице
Та й,- вербице
Пора ж і тобі, вербице, розвиться.

На С іянській горі
(Молитва (замовляння), проказували, щ об був спокійний сон)
На Сіянській горі Божа мати спочивала, в голови ризи
клала. І приснився їй сон: Будто їїсина взято, на хресту розп’ято.
Розпинали, ножки й ручки гвоздями прибивали, на головку
терновий вінець надівали.
А хтось каже: «Мати, мати, це не сон, а істинна правда!»
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І шов Ісус Х рис тос
(М олитва (замовляння) перед сном)
Ішов Ісус Христос по ангельській горі
Ніс золотий хрест впереді
Од звіра злого, од чоловіка лихого, амінь!
Ішов Ісус Христос з небес,
Подарив людям золотий хрест
Од пожарю, од води, од всякої біди. Амінь!

Гей до другої йдеш.
А мені, молоденькій (двічі)
Жалю завдаєш.
Гей жалю завдаєш.
Та й посади, дівчина, та посади, кохана.
Гей. в воротах вербу.

Ой б о ч е ч ка

Гей, в воротах вербу
Та як я вже садила же, та вже я й поливала же
Гей. не приймається.

(Лірична)

Гей. не приймається

Ой бочечка, бочечка ой, дубовая,
Що в тобі бражечка ой, медовая.
З ким же тебе, бражечка, ой, буду пити
Без милого дружечка, ой, горе жити.

Та й любов наша щедра, та й любов молодая же
Гей. не вертається.
Туман поле п о кр и ва є
(Лірична)

Та й поїхав миленький ой в городочок,
А я за ним миленька та й у слідочок.

Туман поле покриває
Ой да поміж тим(и) туманом же
Сиз голубонько та й літає.

По-над наш им яром
(Лірична)

Сиз голубонько літає
Ой да он літає жи та й гуркотає
Крилуш(и)ками же часто блуде.

По-над нашим яром(и) та й пшениченька ланом
Ей, горою овес.

Крилечками часто блуде
Ой да тяжко жи важко жи ой на сер(и)деньку жи
Ой, хто жи кого жи вірно любить.
Ой хто кого вірно любить.

Ей, горою овес
Не по правді, козаче ж(и), не по правді, соколе
Гей, зі мною живеш.

Ой да як же ж(и) тяжче ой на серденьку жи,
Ой хто ж кого спокидає.

Гей, зі мною й живеш
Та як вечір настане, та й вечір-вечерочек
До другої йдеш.

Ой хто кого спокидає
Ой да умри я сьодні же, та й умри сьодні же,
А я же умру же завтра вранці.
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№
сеансу

Дата запису,
записувач

Призвіще, ім'я, по батькові інформанта,
рік народження

10.09.1978 р.
Осадча Віра Миколаївна

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н.
Мирошниченко Олександра Григорівна,
1913 р.н.
Площанська Акуліна Герасимівна,
1913 р.н.
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р н.
Ступка Віра Тихонівна, 1934 р.н.

26.07.1979 р
Осадча Віра Миколаївна

Москаленко Христина Максимівна,
1904 р.н.
Площанська Акуліна Герасимівна,
1913 р.н.

3.

27.07 1979 р.
Осадча Віра Миколаївна

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н,
Попова Наталя Петрівна, 1940 р.н.
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р.н
Ступка Віра Тихонівна, 1934 р.н.
Христосова Марія Іванівна, 1937 р.н.
Щербак Ганна Степанівна, 1929 р.н.

4.

13.06 1990 р
Осадча Віра Миколаївна.
Крейт Сьюзі (Університет
штату Північна Кароліна,
США).

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н.
Гнида Ніна Іванівна. 1936 р н.
Микитчук Галина Яківна, 1940 р.н
Попова Наталя Петрівна, 1940 р н.
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р н.
Ступка Віра Тихонівна. 1934 р.н.
Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 р.н.
Тімошева Ганна Свиридонівна, 1940 р.н.
Христосова Марія Іванівна, 1937 р.н.
Щербак Ганна Степанівна, 1929 р.н.

5

13.06.1990 р.
Осадча Віра Миколаївна,
Крейт Сьюзі

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н.
Гнида Ніна Іванівна, 1936 р.н.
Ступка Віра Тихонівна. 1934 р.н.
Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 р.н.
Щербак Ганна Степанівна, 1929 р.н.

б.

14.06.1990 р.
Осадча В.М., Крейт Сьюзі

Чертова Євгенія Яківна, 1929 р.н.
Щербак Ганна Степанівна, 1929 р.н.

"Т

№
сеансу

Дата запису,
записувач

Призвіще. ім'я, по батькові інформанта,
рік народження

7.

14.06 1990 р
Осадча В.М , Крейт Сьюзі

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н.
Гнида Ніна Іванівна, 1936 р.н.
Микитчук Галина Яківна, 1940 р.н.
Попова Наталя Петрівна, 1949 р н
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р.н.
Ступка Віра Тихонівна, 1934 р н
Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 рн
Тімошева Ганна Свиридонівна. 1940 р.н
Христосова Марія Іванівна. 1937 р.н
Щербак Ганна Степанівна. 1929 р н

8.

14.06 1990 р
Осадча В.М.. Крейт Сьюзі

Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 р.н
Щербак Ганна Степанівна. 1929 р н.

9

14.06.1990 р.
Осадча В .М .
Божко Катерина С тепанівна
(Українське радіо, запис до
ф ольклорного радіоконкурсу
«Золоті ключі»);
Мокрицький Андрій Миколай
ович (Український дім звуко
запису, м.Київ)

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н.
Гнида Ніна Іванівна, 1936 р.н.
Микитчук Галина Яківна, 1940 р.н.
Попова Наталя Петрівна, 1949 р.н
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р.н
Ступка Віра Тихонівна, 1934 р.н.
Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 р.н.
Тімошева Ганна Свиридонівна, 1940 р.н.
Христосова Марія Іванівна, 1937 р.н.
Щербак Ганна Степанівна, 1929 р н.

10.

2.11 1990-3.11.1990 р.
Осадча В.М , Крейт Сьюзі

Бутко Марія Тихонівна. 1929 р н
Мірошниченко Олександра Григорівна, 1913р.н
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р н.
Ступка Віра Тихонівна. 1934 р н
Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 р.н.

11.

25.06 1991 р.
Осадча В.М.,
Хай Михайло Йосипович,
С ем иног М иколай Іванович
(проблемна лабораторія музичної
етнографії НМА, м.Київ)

Бутко Марія Тихонівна, 1929 р.н
Гнида Ніна Іванівна, 1936 р.н.
Попова Наталя Петрівна, 1949 р.н.
Сидоренко Софія Гнатівна, 1914 р н
Ступка Віра Тихонівна, 1934 р н
Сумцова Тетяна Григорівна, 1927 р.н.
Христосова Марія Іванівна, 1937 р н
Щербак Ганна Степанівна, 1929 р.н.

12.

21.03.1993 р.
Мірошниченко Олександра Григорівна,
Осадча В.М. (керівник практики) 1913 р.н.
фольклорно-етнографічна практи
ка ХДАК. 6 гр.

13.

22.03.1993 р.
Мірошниченко Олександра Григорівна.
Осадча В.М. (керівник практики) 1913 р н.
фольклорно-етнографічна практи
ка ХДАК, 6 гр

У нашому швидкісному сторіччі, яке заповнено комп'ютерами,
сучасними віртуальними забавами, кожна людина може дізнатися про
будь-яку інформацію не тільки за допомогою теле- і радіомовлення,
періодики, але й користуючися послугами Іпіегпеї.
На жаль, наші далекі пращури не мали такої можливості, тому
все. що вони знали та вміли, бачили навкруги та відчували — все це
переказувалося у казках, легендах, прислів'ях та у народних піснях.
Не маючи сучасного телефонного зв'язку люди знали, який кум до своєї
куми залицяється, чий чоловік до сусідки з подарунками учащає, яка
дівка свого коханого отруїла, який хлопець до вдовиці ходе та інше.
Історія народу завжди конкретна. Вона поділяється на періоди,
важливість яких визначається силою їх впливу на соціальне і еконо
мічне життя. Для народу пісня була своєрідним часописом громадських
та історичних подій. Зміст цих пісень включає до себе інформацію про
боротьбу українського народу з татарськими та польскими завойовни
ками, про патриотичні настрої українців, про окремі моменти з життя
Максима Зализняка, Кармелюка. Нечая, Богуна та ін. Але не слід забу
вати, що народна пісня не може розцінюватися як історичний документ,
тому що в фольклорі художні явища переважають над історичними.
Історики, за думкою М.Гоголя, не можуть шукати у піснях вказівок «дня
і числа битви або точного пояснення місця, вірної реляції. В цьому
відношенні небагато пісень допоможуть їм.»
Сьогодні за допомогою пісні ми можемо дізнатися, як наш народ
працював, як проводили наші предки дозвілля за старих часів, що було
в пошані та що засуджувалося. Відомий письменник М.Гоголь, наприк
лад, писав: «Завдяки народної пісні можна пізнати справжній побут
українців, стихії характеру, всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань,
страждань, радощів народу, випитати дух минулих віків, загальний
характер всього цілого і окремо кожного частково».
Пісня завжди була поруч з людиною, починаючи з колискової у
дитинстві та закінчуючи голосінням наприкінці людського життя.
Характерною рисою народної пісні є її належність до традиції певного
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регіону, яка виявляється у мелодичній будові пісні, ладоінтонаційних
особливостях, діапазоні наспіву, тощо.
У даній роботі зібрані пісенні та етнографічні матеріали, які
записувалися мною у селі Новий Мерчик Валківського району Харків
ської області на протязі 1993-2001 рр. та декілька пісень записаних
В.М.Осадчою у липні 1989 року.
Основними інформантами були:
1. Партола Марія Федорівна (1936 р.н.)
2 Макаренко Надія Семенівна (1936 р.н.)
3. Чухно Надія Андріївна (1941 р.н.)
4. Повар Антоніна Степанівна (1958 р.н.)
5. Жидецька Олена Дмитрівна (1963 р.н.)
6. Комірна Олександра Федорівна (1933 р.н.)
7. Неділько Олена Миколаївна (1932 р.н.)
Здійснено також запис від гурту з хутору Підгірнівський у складі
Колесник Віри Федорівни (1927 р.н.), Підгірної Катерини Олексіївни
(1934 р.н.). Шевченко Ганни Йосипівни (1938 р.н.), МаршаловоїЗінаїди
Костянтинівни (1940 р.н.) та Петренко Анастасії Петрівни (1914-2001),
а також учасників народного фольклорного ансамблю «Мерчаночка»
Новомерчицького сільського клубу. Список учасниць колективу надається
в описі сеансів наприкінці роботи.
Більша кількість ліричних пісень починається від «мі» та «фа»
малої октави, тому для зручності виконання в нотаціях пісенного мате
ріалу всі ліричні пісні зведені до тону «ля» малої октави, а календарнообрядові — до «ре» та «соль» першої октави.
У роботі можна знайти деяку інформацію про заснування с.
Новий Мерчик, традиційне народне вбрання, сучасне життя мешканців
села, мапу села та мапу Валківського району.
Пісенний матеріал систематизовано у жанрово-тематичні групи —
календарні, козацькі, солдатські, лірічні, жартівливі та сатиричні пісні,
балади, частівки, пізня лірика, дитячий фольклор та танці. Щодо пісень
весільного обряду, то вони згруповані за типами наспівів, які
представлені чотирма музичними формулами.
Наприкінці кожного пісенного тексту в дужках приводиться номер
сеансу, ініціали інформанта та літеру «ІЧ» якщо до тексту є нотація. В
описі сеансів надані прізвища, дата народження інформантів.
Я вдячна всім їм за те, що вони не тільки зберігають у пам’яті
пісні, обряди та звичаї, але й за те, що вони із задоволенням діляться
цим скарбом з молодим поколінням мешканців села. Від щирого серця
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
зичу їм міцного здоров’я, довгих років життя, щастя їх родинам. Також
висловлюю подяку директорові Новомерчицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Вовку Володимиру Федоровичу та секретарю Ново
мерчицької селищної ради Буленко Катерині Олександрівні за надану
інформацію про географічне розташування села та демографічні зміни.
Як зразки пісенного фольклору матеріали роботи можут бути
використані у творчій роботі вокальних та фольклорних колективів
області.

/<>) — на початку ряду — дійсна висота звука, з якого починається
твір
Ті — підвищення або пониження звука на 1/4 тону
\ ц ' — гліссандо
I I 0— звук береться з «під'їздом»
, — коротке дихання
V— повне дихання
* — акцентування звуку
9 — коротке суміжнощабельне коливання голосу
р — подовження звуку
І — приблизна висота звуку (мовні інтонації)
ро-би-[ла] — кінцевий склад не доспівується
ша-[га]-бля — надлишковий склад — вставка
. =120 — темп рівний, стійкий
^ =120 — темп приблизно дорівнює вказаній цифрі
(С.12) — арабські цифри у дужках означають номер сеансу
(с.З. Н.Ш.) — літери, що ідуть за номером колективного сеансу, позна
чають ініціали інформанта
N — до пісенного тексту зроблена нотація
Ф1 — музична формула у весільних піснях
/2/, /двічі/ — музична фраза повторюється двічі
® — дата запису, ініціали записувача
О — ініціали інформанта від якого зроблено запис
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4. Пливе д о л е за водою
(купальська)

рости,рости та й ти, орішенько,
ростиГрости та й укоренися,

Пливе доле, пливе доле ой за водою,
А я слідом за тобою.

д ти, ненько, за мной не журися.
д ти. ненько, за мной не журися
Та викохай іншую такую
Забудь, забудь мене молодую.

Та й допливемо, ой допливемо до кусточка
Та й до зеленого дубочка.

(с.1 Ш.Н.)

Та й вирвемо по листочку,
Та й напишем по пісьмочку,
Та й пошлемо до батька, до неньки
Нехай ненька не журкує
Мені віночок не купує.

Ой там_гора_ крем'янистая
Ой там гора крем'янистая
В свекра сім'я норовиста[я].

Загубила свій віночок
Через дурний розумочок.
(с.11. М.П.)

Діло робиш та й переробляєш
Діло робиш та й переробляєш
Сядеш їсти, кажуть не робил[а]
Сядеш їсти^ кажуть не робила
Сяжеш їсти, кажуть не робила
На всю скібу хліба одвалил[а].

В Е С ІЛ Ь Н І П ІС Н І

5. * * *

Як би знала моя рідна ненька
Як би знала моя рідна ненька
Вона б мені вечерю прислал[а]

А я в неньки та й на відході
А я в неньки та й на відході
Посадила оріх на город[і].

Хоч_місяцем,_хоч зірницею.
Хоч місяцем, хоч зірницею,
Хоч братиком, хоч сестрице[ю]

Посадила оріх на городі
Рости, рости та й ти, орішенько,
Рости, рости та й укоренися.

А братика та й вдома немає
А братика та й вдома немає,
А сестриця доріжки не зна[є].

Формула 1

(с.2. М.Н.)
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7. * * *
д ми звідси та й не підемо_
доки "всю її та й не вип’єм[о].

Поки _м_и.та й стоятимо 121
Сиру землю та й топтатим[о]
Чужа земля крем'янистая /2/
Свекра сім'я норовиста[я].

(с.1. П.М.)
(С.1.Ш.Н.)

З іЛ І

8. * * *

Посадила, ор]х_ нагород]
Посадила оріх на городі
Рости, рости, та й ти, оріше[нько],

Ой 3дороги, вороги, з дороги /2/
Не переходьте, ви, та й дорог[и]
Нехай .перейде та 0 родина /2/
Щоб була доля щаслив[а].

Рости,.рости та й ти, орішенько, /2/
Рости, рости, та й укоренися,
(с.1. П.М.)

Рости,_рости та и укоренися, /2/
А ти, ненько, за мной не жури[ся].
(с.7. П.К. И)

^

«

12. * * *

Оженила ]вановна_сина/2/
Прибавилась у неї родин[а]
Та є кому _у_печі топити /2/
Та є кому все діло робит[и].
(С.1.М.Н.)

Ой де жнаш а весільная мати, /2/
Обіцяла по чарочці дати.
Хоч маленьку черепушечку
Промочити нашу душечку
Обіцяла по-повнесеньк]й_
Хоч би дала по-малесеньк[ій].
(с.1. Ш.Н.)

10. #

»

А _в_батечка_тел іпається
Горілочка у бочоночк[у]
Давай, мати, ключ] від комори
Давай горілочки нам довол[і],

13. * » *
Ой де ж наша весільная мати /2/
Треба її пам’ятної дати.
Щоби вміла госте_й_шанув_ати.
Щоби вміла по чарочці дат[и].
(с.1. П.М.)
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Формула N9 2

14. * * *

дружко коровай крає /2/
Семеро діток має
ІЗ всі з кошелями
Весь коровай забрал[и].

Вщчиняй, батеньку, новий двір
їде сінок твій
Не сам з собою
З молодою женою /2/
Буде вік тобі слуго[ю].

(с.1. М.Н.)
(с.1. Ш.Н. N1)
Формула № З

15. * * *
Свекруха невістку бажала 121
Пиріжки до купки складала.
До купки, до купки
Для невістки-голубк[и].

1^ 11!
Ми думали, ви приїхали,
А ви пішки прийшли
Молодого в мішку несли,
А свашку в корзині
Щоб не згїли свині,
Світілку в коробці
Щоб не вкрали хлопці.
(С.1.О.М.)

(с.1. Ш.Н. И)
20. * * *

16.

* «*

Тобі, дружко, не дружкувати 121
Тобі свиней пасти,
Молодого загоняти,
Що не вміє цілуват[и].
(с.1. П.М.)

17. * » *

(с.1. М.Н.)

Тобі, дружко, недружкувати /2/
Тобі свиней пасти
З великою ломакою
Та сірою собако[ю].

21^_*_*

(с.1. М.Н.)
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Од столу до порога
Топтана дорога.
Бояри топтали,
Помиї хлібали.
Старший біжить,
Меньший кричить:
— Залиште мені
Хоч гущі на дні.

Дружко чепурко
зненько вставав, збирався,

До короваю прибирався.
Обручем голова збита,
Мачулою борода вмита.
Личком переперязався
До короваю прибрався.

дайте мені кружку

{напої™ старшу дружк[у].

(с.І.М .Н.)

(с.1. П.М.)
22. * * *
Свашка-неліпашка /2/
Щишок не ліпила
дружок не дарила.
Одну ізліпила
Та й ту сама з'їл[а].

А в нашого свата
З очерету хата,
А дров ні поліна
Тільки штани по коліна.

(с.1. М.Н.)

(С.1.О.М.)

23. * * *

27. * * *

Ой, свату, наш свату,
Скинь штані, полатай хату
Ширінкою на село
Щоб нам весело було.

Здвинулисялави 121
Як сіли бояри.
Ще дужче здвинуться
Як пива нап'ють[ся].
(с.14. К.О.)

(С.1.Ш.Н.)

24.

*

*

28. * * *

#

Світилоч_ка-па_ня 121
Поздоровайся з нами.
Світилочка пишна
Я ку саду вишня.

Чого свати не співаєте
Чи із тіста губи маєте,
А зуби із соломи,
Посідали як ворони.

(с.14. К.О.)

(с.1. Ш.Н.)
29 * * *

25. * * *
На камені_кружка стояла /2/
Туди кицька сцяла.
110

Світилка-воро_на /2/
Стоїть край порога
Не жаль її дати
Вінка пришивати.
(с.14. К.О.)

111

«ии як мені не хилитись
Вода корінь миє.
Ой як мені не журитись
Само серце ниє».
43. За С ибіром с онце с х о дить
За Сибіром сонце сходить
Хлопці, не зівайте
Ви на мене, Кармелюка,
Всю надію майте.
Повернувся я з Сибіру
Та й не маю долі.

«Чи ти, сину, раняний чи вбитий лежиш.
Чом до мене, сину, ти не говориш?» 121

«Я, батьку, не раняний, я вбитий лежу,
Візьми чотирі доски, збий дубовину». /2/
Оце ж тобі слава, оце ж тобі честь,
Висока могила, дерев'яний хрест. /2/
(с.15. Б.А.)
45. їхали с о л дати с о сл уж б и д о м о й
® 10.07.2000 р. Плотнік Н А.
Засп. Партола М Ф. (1936 р.н.). Сеанс 11

Маю жінку, маю діток
Та я їх не бачу.
Як згадаю про їх долю
Сам гірко заплачу.

СОЛДАТСЬКІ ПІСНІ
44. Ой там за горою там бої ідуть
Ой там за горою там бої ідуть
Санітари спєшно раняних несуть. /2/
Ой там старий батько окопи копав.
Він здалека бачив як боєць упав. /2/
Він здалека бачив як боєць упав,
Підійшов він ближче — син його лежав. /2/

щепу РСХ0-

ТУЧ &-"*- **

,

«,4-е /Ж .-Л -.Д 0- ГО ЬУЛ

А ііГ Г ; ІЯ-ІР/Ю Т*.

їхали солдати со служби домой
На плечах — погони, на грудях — хрести.
125
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Навстречу солдату родітєль ідьот
- Розкажи, папаша, как дома сім'я?
- Сім'я, слава богу, прибавилася.
Жена молодая дитя зродила.
Син батьку ні слова, вскочив на коня, о-хи
Доіжжя до дому — стоїть мати, жена.

ГУ

у лузі калина стояла
/ /2/
калину дівчина ламала. /

гу калину дівчина ламала
/
лона всіх парубків чарувала./
ч.0 й, дівчина, лиця рум'яного,

Мати сина просить: «Прости й син жену»
- Тєбя, мать, прощаю, жену — нікогда.
Заблєстєла шабля з-под лєвой руки, і-же,
Злетіла головка з невірной жени.

Покохай ти мене молодого»

/
/

«Ой рада б я усіх вас кохати
/
Та й боюсь я козацької зради». / '

- Ой. боже ж, мій боже, що я й наробив,
Жену я й зарізав, дитя й осиротив.
Жену похоронять, дитя в приют здадуть,
Мене молодого в кандали закують!

Л ІР И Ч Н І П ІС Н І

Є у мене ненька на вроду щаслива
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П~в: Чорнявая моя, чорнобровая моя
Чорноброва, чорноока,
Да раскудрява, молода
Роскудрява, кудря, кудрява
Да роскудрява, молода.
р
^ У мене донька на вроду щаслива
П-в:
/С]|<надіне плаття, ще й причепуриться
П-в:
127

Через полчасочка Оля умерла,
Олина мамаша тронулась умом. /2/
Молодую Олю хоронить везут.
Молодого Колю в кандальї куют. /2/

Як прийдеш просити
Яе сядь коло хати
щоб не знали люди, що ти наша мати».

Опускали Олю, сдвинулась труна,
А молодой Коля тронулся ума. /2/

«Діти, мої, діти,
діти та внучата
Я ж вас пригортала, як квочка курчаток.

74. Несе теща воду
(на мотив укр. нар. пісні «Несе Галя воду»)

Я ж вас пригортала
По двоє, по троє
Ви ж мене не можете пригорнуть одної.

Несе теща воду
Коромисло гнеться,
А зять на порозі стоїть та сміється.

Дайте хоч куточок
Прилягти, присісти,
Я у вас не буду не пити, не їсти».

«Неси скоріш воду
Бо нічим умиться,
Плутаєш ногами аж гидко дивиться.

Матері старенькі
Як єсть у вас гроші
Не давайте зяттям — вони не хороші.

Та візьми півлітру
Бо вижену з хати
Будеш як зозуля у саду кувати».
«Зятю, ти мій, зятю,
Зятю мій хороший
Чом ти не вигоняв, як давала гроші?

А тепер не нужна,
А ні на хвилину,
Бо за тії гроші ти купив машину».
«Тещу, моя, тещу,
Вродилось би щастя.
Поший собі торбу вона тобі здасться.
Поший собі торбу
Да візьми ломаку
Як прийдеш просити не порвуть собаки.
154

(с.11. П.М.)
75. Сини мої, сини м о ї
«Сини мої, сини мої,
А я ваша мати.
Чи будете, сини мої,
Хлібом годувати?»
Один сказав:
«Ой не буду».
Другий сказав: «Поший торбу,
Вона тобі здасться».
Та й пішла наша матуся,
Та й хліба прохати.
Та й напали на нашу матір,
Та й злі собаки.
А почула дочка та й вийшла рятувати:
«Іди ж ти, пене, до мене,
Та й будеш жити у мене».
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А прийшов син та й каже:
«Нене, іди ж ти до мене,
Бо умерла жінка в мене».
. м0й милий тракторист,
я полі він волоче.
^йдуть хмари, піде дощ,
Кучері помоче.

«Бодай тобі сину,
Й хозяйство згоріло,
Як ти боявся щоби я
Твій хліб не переїла».
(с.11. П.М.)

(с.14. К.О.)

8 0 ^
радселянські парубки,
Поросли як верби.
Як обніме, поцілує
дж ригати верне.

Ч А С Т ІВ К И
76. '

• •

81.

Як надіну біле плаття
Кругом моря обойду.
Хоть сама я некрасива
Та красивого найду.
(с.14. К.О.)

77.

* * *

Ох, мать, перемать,
З таким хлопцем гулять.
Одна нога косолапа,
Пальці вибрика летять.
(с.14. К.О.)
82. * * *

* * *

Рябий був, рябу взяв,
Рябий піп повінчав.
Рябі музики грали,
Рябі люди танцювали.

Грай, гармошечка, резуха
Дощ іде — дорога суха.
Поналита вода
Мене милий покида.

(с.14. М.Н.)

(с.14. К.О.)

78.
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83. * * *

* * *

— Гармоніст, гармоніст,
Що у тебе довгий ніс?
— А у мене довгий ніс
Що я гарний гармоніст.

(с.14. К.О.)

(с.14. К.О.)

Ой на річці, на Ордані,
Чорти бабу розірвали,
! сорочку зняли
іЧрочесанки дали.
(с.14. М.Н.)

Село, назва
№
сеансу частини села
1.

2

Н. Мерчик
Махорівка

Н.Мерчик

3

Дата запису,
записувач
1993 р.
Плотнік Н А

03 1996
Плотнік
12.1996
Плотнік

р
Н А.
р.
НА

Призвіще. ім'я, по батькові інформанта
рік народження
Від учасниць гурту «Садівниця»
Худ керівник М.М Губський. 1941 р.н.
Говор Марія Яківна. 1928 р н.
Ковтун Ольга Сергіївна, 1926 р н
Макаренко Надія Семенівна, 1931 р н
Орябинська Марія Яківна, 1938 р.н.
Партола Марія Іванівна. 1931 р.н.
Чухно Надія Андріївна. 1941 р.н
Шеремет Ніна Федорівна. 1936 р.н.
Від учасниць гурту «Мерчаночка»
Худ. керівник Н А Плотнік, 1971 р.н.
Акулова Катерина Павлівна, 1950 р.н
Більська Жанна Миронівна, 1974 р.н.
Макаренко Надія Семенівна, 1935 р.н
Мельник Олена Володимирівна, 1971 р н
Овчаренко Наталія Вадимівна, 1963 р.н
Орябинська Марія Яківна. 1938 р н.
Партола Марія Іванівна. 1931 р.н.
Пешкова Анелія Антонівна. 1947 р н.
Піддуданська Наталія Іванівна, 1966 р.н.
Повар Антоніна Степанівна, 1958 р.н.
Плотнік Анастасія Онікіївна. 1949 р.н.
Усачова Людмила Костянтинівна, 1946 р.н.
Флячук Оксана Іванівна. 1969 р.н.
Чухно Надія Андріївна. 1941 р.н.
Шеремет Ніна Федорівна, 1936 р.н

4.

Н.Мерчик

05.1997 р.
Плотнік Н А.

Від гурту «Мерчаночка».
Худ. керівник Н.А.Плотнік

5.

Н.Мерчик

01.1998 р
Плотнік Н.А

Від гурту «Мерчаночка»
Худ. керівник Н А.Плотнік

6.

Н.Мерчик

02.1998 р
Плотнік Н А

Від гурту «Мерчаночка».
Худ. керівник Н А.Плотнік

7.

Н.Мерчик,
Підгірнівка

2.07.2000 р
Плотнік Н.А.

Колесник Віра Федорівна, 1927 р.н.
Маршалова Зінаїда Костянтинівна, 1949 Р
Петренко Анастасія Петрівна, 1914 р.н.
Підгірна Катерина Олексіївна, 1934 р.н
Шевченко Ганна Йосипівна. 1938 р н.

8.

Н.Мерчик.
Натягалівка

5.07 2000 р
Плотнік Н.А

Підгірна Катерина Олексіївна.
1934 р.н.

'
Село, назва
№
„-еансу частини села

Д ата запису,
записувач

Призвіще. ім'я, по батькові інформанта,
рік народження

Н. М ерчик
Підгірнівка

6 07 2000 р.
Плотнік Н.А.

Ж идецька Олена Д митрівна, 1963 р.н

"10.

Н М ерчик
Підгірнівка

8.07.2000 р.
Плотнік Н.А

Повар Антоніна Степанівна, 1958 р н

"1 1.

Н М ерчик
Пісчане

10.07 2000 р
Плотнік Н.А.

П артола М арія Федорівна, 1936 р.н.

12.

Н. М ерчик
Радсело

16.04.2001 р.
Плотнік Н.А

М акаренко Надія Семенівна, 1935 р.н.
Чухно Надія Андріївна, 1941 р.н.

13.

Н. М ерчик
Натягалівка

9.07.2001 р.
Плотнік Н.А.

Н еділько О лена М иколаївна, 1932 р.н.

14

Н. М ерчик
Радсело

11.06 2001 р.
Плотнік Н А

Комірна О лександра Ф едорівна. 1933 р.н.
М акаренко Надія Семенівна. 1935 р н.

15.

Н. М ерчик

12 07.1989 р.
Осадча 8 М.

Б ілинська Антоніна Іванівна, 1921 р.н.

ПЕСНИ

СЕЛА

З А В ГО Р О ЛН ЕЕ

Запись. нотация. гірєдислозие
и комм ентарии Е.Л. Дороховой

Настоящий вьіпуск серии «Местньїе етили русско;^
народной песни» посвящен музьїкальному искусству сеяг
Завгороднее Балаклейского района Харьковской области. Сед
расположено в 200 км юго-восточнее Харькова, на берег
Северского Донца.
Зто, монографическое по своєму типу издание, адре
совано, в первую очередь, любителям народной песни і1
музьїкантам-проф ессионалам; оно знакомит с одной
наименее исследованньїх южнорусских локальньїх традицийпесенной культурой русских, проживающих на территори.і
Слободской (Восточной) Украиньї.
Часть земель Слободской Украиньї, ньіне входящая з
состав Харьковской области, начала осваиваться лишь со
второй половинь! XVII века. Сюда с 1648 года началось
массовое переселение украинцев («черкас») с Правобережья
Днепра, а двумя десятилетиями позже — русских. «Менєе
значительна бьіла другая колонизационная волна, севернсрусская (имеютея в виду центральнеє районьї России, северньїе
по отношению к Украине — Е.Д.). Центральное правительство
организовало черкас-переселенцев для борьбьі с крьімскими
и астраханскими татарами, а на помощь им присилало отрядь
русских служивих людей (однодворцев); так образовались
ньінешние великорусские селения в Харьковской губернии1».
Русские села Балаклейского района Харьковской области
возникли еще познее — в начале XVIII века, в связи со
строительством последней из многочисленньїх оборонительньї*
линий — Украинской — расположенной вдоль Северского
Багалей Д И. Очерки из русской истории. Т.2. Харьков, 1913, с.З.
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Донца Самьім южньїм пунктом л и н и и бьіла слобода Петровская
(ньіне село Петровское). в 1,5 км от которого находитея село
Завгороднее (до 1930-х годов — Веревкино). Таким образом,
первьіе жители зтих мест бьіли одновременно земледельцами
и воинами, и начинать свою жизнь на новом месте им пришлось
а трудное время. В 1688 году «жители Балаклеи в ожидании
татар на поля не виходили и хлеба не жали. Восемь лет спустя
балаклеевский протоиерей писал: на той Украине жить нельзя,
прокормиться нечем, ради прихода татар пахать нельзя1».
Русские села в зтой части Слободской Украиньї расположеньї «гнездами» по 3-4, встречаются и одиночнеє села в
украинском окружении. П озтом у вьібор одного из них,
представляющего местную песенную культуру, оправдай. Так.
песенньїй репертуар, содержащийся в настоящем издании —
общий для группьі сел, в которую, кроме села Завгороднее,
входят также села Петровское, Протопоповка и Волвенково.
Следствием исторической судьбьі многих русских сел
Слободской Украиньї стала их зтническая изоляция. Зто
язление привлекает ксебе пристальное внимание зтнографов
и фольклористов. «Давно замечено, что инозтническое окружение... способствует консервации традиционньїх форм и духовной, и материальной культури. Именно зто обстоятельство
делает так назьіваемьіе зтнические острова предметом
особенно увлекательньїм для зтнографического исследования2».
Жители таких сел не смешивались с украинским населением, сохранили свой язик и его диалектньїе особенности3,
старинньїе обряди и сопровождающие их песни, злементьі
традиционного костюма. Поначалу музикальная культура
русских сел Слободской Украиньї складьівалась из песенного
репертуара различньїх регионов (его приносили отдельньїе
Там же, с.5.
Чистов К.В. З т н и ч е с к а я о б щ н о с т ь , з т н и ч е с к о е с о з н а н и е и н е к о т о р ь іе
проблему д ухо вн о й ку л ь ту р у . С З , 1972, № 3, с 7 8 .
хотя за д в а с п о ло ви н ой сто л е т и я сущ е ств о в а н и я сел на У кр а и н е в их
диалєкт п р о н и кл и отдельньїе у кр а и н с ки е сл ов а и речевьіе о б о р о т у .
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группьі переселенцев), из фрагментов различньїх локальну
традиций. В настоящее время зта культура предстает кЕ;
целостное явление, особенности которого проявляются ПрЄйЦ*ь
всего в системе песенньїх жанров.
Первую жанровую группу в данной системе, наибопо-,
представительную по количеству напевов. составляю;
свадебньїе («свадьбишньїе») песни. Уже само обилие напевгл
местной свадьбьі (27, из них 14 политекстовьіх) — признак
поздней традиции. Структура свадебного обряда, в котором
венчание предшествует «посаду» (зпизоду прощання невесгьс родньїми и подругами) и викупу невестьі, свидетельствует
близости его к западнорусскому типу свадьбьі. Такими же
«западньїми» чертами местного свадебного ритуала може*
спитаться большое количество медленньїх песен, комментгрующих обряд, при почти полном отсутствии скорьіх песен С
приплясом, а также ямбическая и хореическая «трехдольнссть
в слоговьіх музьїкально-ритмических формах некоторьіх
свадебньїх напевов (№№ 1,8, 9, 13).
Почти все песни, относящиеся к земледельческому
календарю, записанньїе в русских селах Балаклейсксгс
района, приуроченьї к зим нем у периоду — святкам и
масленице. Ни по музьїкально-стилевьім признакам, ни по
своей функции они не образуют целостного пласта в местной
традиции. Зто типичньїе для Южной России и Восточной
Украиньї щедровки (№ 28), медленньїе «ходовьіе» масленичньїе песни, распетьіе в етиле протяжньїх (№ 31) или близкие
«таночньїм» песням (№ ЗО). Мелодическое сходство обгединяет в особую группу весенние «благовещенские» песни
(№№ 32. 32-а), святочную (№ 29) и песню «Да не лучшему
деревцу бог листу не дал» (N0 74), которую обьічно пели «в
осени, когда прядево терли».

П л я с о в ь іе п е с н и , з а п и с а н н ь їе в с е л е З а в г о р о д н е е , можно

разделить на две группьі: весенние хороводно-плясовьіе песни
(«танки»), связанньїе с особьім типом движения — «стенка на
стенку» (№№ 34, 37, 38, 42-а) и собственно плясовьіе.
назьіваемьіе также «скакальньїми», с приплясом на месте. Лишь

адна из песен зтой группьі — «На дворе дождь» — сопровождзетея круговой пляской. Насть плясовьіх песен также
приурочена к весеннему и зимнему периодам народного
календаря (соответственно №№ 43, 45 и №№ 36. 46, 48).
Протяжньїе песни составляют особьій пласт песенной
культурьі отого региона — удивительно цельньїй в стилевом
отношении и, в то же время, наиболее своеобразньїй,
специфически местньїй. Возможно зто связано с тем, что
протяжньїе песни — жанр более поздний, по сравнению с
другими, сформировавшийся уже в условиях зтнической
изоляции, в то время как свадебньїе и календарньїе песни
принадлежат еще к «осколкам» иньїх песенньїх систем,
привезенням переселенцами — первьіми жителями села
Завгороднее.
Развитие местной песенной культурьі в инозтническом
окружении, видимо, привело к еближению различньїх по стилю
первичньїх злементов традиции и к созданию ее музьїкальностилевого «стержня», своеобразного отличительного знака.
Таким знаком, а точнеє, определяющим принципом взаимосвязи злементов системьі, явились устойчивьіе мелодические межжанровьіе типьі, координирующиеся с определенньїм складом многоголосной фактурьі.
Критериями в вьіявлении мелодических типов вьютупают
ладовая структура напевов, их звукозарядьі и определенньїй
набор мелодических ячеек1. Последние особенно заметньї в
налевах протяжньїх песен, что обусловило их расположение
по мелодическим типам в четвертом разделе данного издания*2.
Большинство песен села Завгороднее обьединено общим
типом многоголосной фактурьі — бурдонной диафонией3. В
фактуре вьіделяется группа «басов», тянущих или повторяющих
бурдонньїй звук на нижнем тоне напева (нередок терцовьій
так, например. общим мелодическим типом обьединеньї напевьі №№ 9.
13,18, 24, 25, 27, 34, 35, 41, 44, 47, 48, 50-59.
2 первьій тип — №№ 50-59; второй — № № 60-70; третий — № № 71-75
термин Е.В Гиппиуса.
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бурдон или даже трезвучие-бурдон), а также «дискант» ^
солирующий мелодический голос с развитой орнаментико^
охватьівающий весь диапазон напева. Наряду с термином
«дискант» для обозначения зтого голоса в исполнительско;
терминологии присутствуют и другие — «брать первьім» не
просто «брать».
Структура многоголосия тесно взаимосвязана с местнсй
исполнительской традицией и не может исследоваться виє
изучения структури певческих ансамблей. Все песни, вошедшпе
з настоящее издание, записаної от традиционного коллективь.
в его постоянном составе — десять исполнительниц, ПОЮЩЦ/
вместе с детства. Все они — вьідающиеся. признанньїе в своем
селе знатоки местной гіесенной культури, представители
одного поколения мастеров (1908-1916 года рождения. пять
из них — 1913 года рождения).
При исполнении песен вьіделяются две солистки.
запевала и «берущая первьім». Иногда обе функции берет на
себя одна пезица, причем в процессе звучання песни солистьі
могут заменяться. В ансамбле села Завгороднее пять певиц.
каждая из которьіх может солировать — запевать или «братиФедора Андреевна Мачулина, старейшая участница ансамбля
(1908 г.р.), Евдокия Григорьевна Рагулина, Софья Карповнг
Белевцева, Елизавета Даниловна Потебенко и Евдокия
Яковлевна Толмачева.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос соотношения женской и мужской ис.полнительских традиций. В настоящее
время традиция мужского пения (плясовьіх и протяжних песен)
почти исчезла. Немногочисленньїе пєвцьі-мужчиньї еще поют
вместе с женщинами, входя в группу «басов». Однако раньше
по словам жителей села Завгороднее, протяжньїе песни исполнялись преимущественно мужчинами. Зто подтверждается и
исполнительской терминологией: протяжние песни здесь
назьівают «бурлацкими» (от местнсго «бурлак» — молодой
неженатьій парень). Сейчас в селе остался лишь один певецмастер сольного запева — Демьян Григорьевич Мачулин (1896
года рождения).
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Сборник содержит лишь часть песен, записанньїх нами в
;979-1984 годах в селе Завгороднее. В частности, в него не
аошли записи протяжних песен позднего происхождения,
составляющих обширньїй пласт современной песенной
культури села. Причина зтого в том, что в музьїкально-стилевом
отношении они «вьіпадают» из традиции и не являются
специфически местньїми. В сборник включена лишь одна
лодобная песня — «Соловей, соловейка» (№ 73).
В заключение составитель вьіражает глубокую благодарность участникам зкспедиций, сотрудникам Харьковского
института искусств им.Котляревского С.А. Никитину, Л.А. Новиковой, звукоинженеру фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский
Дом) АН СССР А.В. Осипову; сотруднику Харьковского ОНМЦ
В.Н. Осадчей за содействие в организации зкепедиционной
работьі, а также профессору Е.В. Гиппиусу и сотрудникам
Комиссии музьїковедения и фольклора Союза композиторов
РСФСР за помощь в подготовке настоящего издания.
Е.Дорохова
Все песни, содержащиеся в публикации, нотированьї
аналитическим методом, разработанньїм профессором Е.В. Гиппиусом. Смьісл данного метода в том, что он позволяєт раскрьіть
в нотной графике музьїкально-ритмическую форму песенньїх
мелостроф. Взаимосвязи периодов внутри мелостроф
координированьї в строгом ранжире; тактовьіе чертьі использованьї не в общепринятом значений указателей метра, его
сильних и слабих долей, а в качестве условньїх разделигельньїх знаков, отмечающих границьі периодов как компонентов слоговой музьїкально-ритмической ф орми. Такое
изложение дает наглядное пространственное представление
о временной периодичности структури песни, которая при
обьічном нотировании напевов (особенно протяжних песен)
остается нераскрьітой.
В соответствии с нормами нотной транскрипции звукозаписей народной музики, ключевьіе знаки проставленьї во всех
нотациях в порядке, в котором они появляютея в каждой данной
нотации.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Да не пойтя рано, не починайтя,
У-ладо, ладо, не починайтя.

3

Да недавно дружко с города приехал,
У-ладо, ладо, с города приехал.

Да ходила лисушка с бору до бору,
У-ладо, ладо, с бору до бору.

4

Да с города нового, с терема високого,
У-ладо, ладо, с терема високого.

Да хвалилась она черному соболю,
У-ладо, ладо, черному соболю.

5

Да тьі, соболь, хорош, я лучше тебя,
У-ладо, ладо, я лучше тебя.

Да повесил стрелку в тереме на стенку,
У-ладо, ладо, в тереме на стенку.

6.

Да лучше тебя, да пригожеече,
У-ладо, ладо, пригожеече.

Да повесил лучок в тереме на крючок,
У-ладо. ладо, в тереме на крючок.

7

Ох, да сам же пошел во зеленьїй сад,
У-ладо, ладо, во зеленьїй сад.

8.

Да тьі свою шерсточку побил-потоптал,
У-ладо, ладо, побил-попутлял.

Да в зеленой же сад винограду рвать,
У-ладо, ладо, винограду рвать.

9.

Да по темнам лесам, по густам терням,
У-ладо, ладо, по густам терням.

Да сломил веточку-виноградочку,
У-ладо, ладо, виноградочку.

10.

А я свою шерсточку да приглаживала,
У-ладо, ладо, приглаживала.

Ох, да то не веточка-виноградочка,
У-ладо, ладо, виноградочка.

11.

Да приглаживала, примасливала,
У-ладо. ладо, примасливала.

Да пригожеече, пободреече,
У-ладо, ладо, пободреече.

Да то наша свашонька-ненаглядочка,
У-ладо, ладо, ненаглядочка.

4а. А в борку, борку — на тот же голос
(у невестьі на «каравае»)
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46. А в борку, борку — н а тот ж е го л о с
(у жениха на п о с а д е и на «своденках»)
1.

А в борку, борку, под сосенкою,
У-ладо, ладо, под сосенкою.

1.

А в борку, борку, под сосенкою,
У-ладо, ладо, под сосенкою.

2.

Да под сосенкою, под зеленою,
У-ладо, ладо, под зеленою.

2.

Да под сосенкою, под зеленою,
У-ладо, ладо, под зеленою.

3.

Да стояла кузенка сосновенькея,
У-ладо, ладо, сосновенькея,

3.

Да буен ветер дул — не задул,
У-ладо, ладо, не задул,
У-ладо, ладо, не задул.

13.

Унимала матушка — не уняла,
У-ладо, ладо, не уняла,
У-ладо, ладо, не уняла.

4.

Да дробен дожжак лил — не залил,
У-ладо, ладо, не залил,
У-ладо, ладо, не залил.

14.

Тольки жалости придала,
У-ладо, ладо, придала,
У-ладо, ладо, придала.

5.

Да большое искорье разносил.
У-ладо, ладо, разносил,
У-ладо, ладо, разносил.

15.

Плачь, моє дитятко, не умолкай,
У-ладо, ладо, не умолкай,
У-ладо, ладо, не умолкай.

6.

Зеленую дуброву запалил,
У-ладо, ладо, запалил,
У-ладо, ладо, запалил.

16.

Уж тебе немножечко плакати,
У-ладо, ладо, плакати,
У-ладо, ладо, плакати.

17.

Да один жа денек — что часок,
У-ладо, ладо, что часок,
У-ладо, ладо, что часок.

7.
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Гори, моя дуброва, не трещи,
У-ладо, ладо, не трещи,
У-ладо, ладо, не трещи.

8.

Да сьіро кореньице не суши,
У-ладо, ладо, не суши,
У-ладо, ладо, не суши.

9.

Да плакала Марьюшка, плакала,
У-ладо, ладо, плакала,
У-ладо, ладо, плакала.

10.

Да некому Марьюшку уняти,
У-ладо, ладо, уняти,
У-ладо. ладо, уняти.

11.

Унимал батюшка — он не унял,
У-ладо, ладо, он не унял,
У-ладо, ладо, он не унял.

12.

Тольки жалости он придал,
У-ладо, ладо, он придал,
У-ладо, ладо, он придал.

6а. Ехади бояре по полю — на тот же голос
(поют «бояре», когда везут молодьіх в дом жениха)
1.

Да ехали бояре да по полю,
У-ладо, ладо, по полю,
У-ладо, ладо, по полю.

2.

Да вязли каравай писаной,
У-ладо, ладо, писаной,
У-ладо, ладо, писаной.

3.

Да никто ж писанья да не зная,
У-ладо, ладо, не зная,
У-ладо, ладо, не зная.
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1.

Мимо саду зеленого, ладо ладо.
Мимо терема вьісокого. душа ль мой.

2.

Соловьюшка да пролетала, ладо ладо,
Соловьюшка пролетала, душа ль мой.

3.

В зеленой сад залетала, ладо ладо,
В зеленьїй сад заглядала, душа ль мой.

4.

Ой. тут ли моя да соловьюшка, ладо ладо,
Тут ли моя да молодая, душа ль мой.

5.

'На тут бьіла, гняздо вила, ладо ладо,
Она бьіла, гняздо вила, душа ль мой.

13.

'На тут бьіла ж, пробувала, ладо ладо,
Она бьіла, пробувала, душа ль мой.

14.

'На вяночек же совивала, ладо ладо,
Она вила, совивала, душа ль мой.

15.

Ох, ей подружки ж помогали, ладо ладо,
Ей подружки помогали, душа ль мой.

16.

Ох, по цвяточку ж накладали, ладо ладо,
По цвяточку накладали, душа ль мой.

11а . По вули ц е м е т е л ь м е те ть — н а тот ж е го л о с
(у жениха на п о с а д е )

6.

Ой, гняздо вила да совивала, ладо ладо,
Гняздо вила, совивала, душа ль мой.

1.

Ох, по вулице метель мететь, ладо ладо.
По широкой и дождь йде, душа ль мой.

7.

Ей пташечки да помогали, ладо ладо,
Ей пташечки помогали, душа ль мой.

2.

Зх, дождь идеть, гололедя, ладо ладо,
Зх, дождь идеть, гололедя, душа ль мой.

8.

По веточке накладали, ладо ладо,
По веточке накладали, душа ль мой.

3.

Ох, гололедя, дружко едя, ладо ладо,
Гололедя, дружко едя, душа ль мой.

9.

Мимо ж терема вьісокого, ладо ладо.
Мимо терема вьісокого, душа ль мой.

4.

Ох, дружилов конь некованной, ладо ладо,
Дружилов конь некованной, душа ль мой.

10.

Ох, Сергеюшка да проезжае, ладо ладо,
Сергеюшка проезжае, душа ль мой.

5.

Ох, некованной да неседланной, ладо ладо,
Некованной, неседланной, душа ль мой.

11.

В вьісок терем заглядає, ладо ладо,
В вьісок терем заглядає, душа ль мой.

6.

Ох, дружилушка с коня упал, ладо ладо,
Молоденький с вороного, душа ль мой.

12.

Чи тут моя Марьюшка, ладо ладо,
Чи тут моя Ивановна, душа ль мой.

7.

Ох, с вороного, с молодого, ладо ладо,
С вороного, с молодого, душа ль мой.
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«Дитятко моє, сиди да не бойся,
Милое моє, нябось, я не вьідам.»

12а. Кузьма-Демьяна — на тот же голос
(у невестьі-сиротьі на посаде)
1.

Да господи-боже, благослови,
Да господи-боже, благослови,

2.

Да Кузьма-Демьяна, ладо моє,
Да Кузьма-Демьяна, ладо моє,

3.

По сеням ходила, ладо моє,
По сеням ходила, ладо моє,

4.

Да гвозди обирала, ладо моє,
Да гвозди обирала, ладо моє.

5.

Да свадьбу ковала, ладо моє.
Да свадьбу ковала, ладо моє.

6.

Сховала она да два порожена,
Сховала она да два порожена,

7.

Первьій порожен да Сергеюшка,
Первьій порожен да Иванович,

8.

Другой порожен — Валентинушка,
Другой порожен — да Ивановна.

126. С о л н у ш к о за д е с з а к о т и л о с ь — н а тот ж е голос
(у невестьі на п о са д е )
1.

Солнушко за лес закатилось,
Ясное за крутую гору.

2.

«Батюшка, вон бояре едут,
Родимьій, вон бояре едут.»

3.

«Батюшка, на двор узьезжают,
Родимьій, на двор узьезжают.»
«Дитятко моє, сиди да не бойся,
Милое моє, нябось, я не вьідам.»

4.

«Батюшка, у терем увходють.
Родимьій, у терем увходють.»
«Дитятко моє, сиди да не бойся,
Милое моє, нябось, я не вьщам.»

5.

«Батюшка, за стольї садятся,
Родимьій, за стольї садятся»
«Дитятко моє, сиди да не бойся,
Милое моє, нябось, я не вьщам.»

6.

«Батюшка, 'з-за стола вьіводят,
Родимьій, ’з-за стола вьіводят.»
«Дитятко моє, сиди да не бойся,
Милое моє, нябось, я не вьідам.»

7.

«Батюшка, в коляску сажают,
Родимьій, в коляску сажают.»
«Дитятко моє. сиди да не бойся,
Милое моє, нябось, я не вьщам.»

8.

«Батюшка, с двора соезжают,
Родимьій, с двора соезжают.»
«Дитятко моє, поняй, бог с тобою,
Милое моє, поняй, бог с тобою.»
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9.

Да горошек, брателко, горошек,
Да продал сестрицу за грошик.

10.

Да продал сестрицу да за грошик,
За русую косушку взял пятак.

11.

За русую косушку взял пятак,
А белое личико пошло так.

>14 6 . А у

нас ньінче ночушки темньїе — н а тот ж е го л о с

(у невестьі на п о са д е )
1.

А в нас ньінче ночушки темньїе.
Да переездушки дальние.

2.

Да переездушки дальние,
А у поле зверье лютое.

3.

А у поле зверье лютое,
Они меня сьедят, спужают.

4.

Да они меня сьедят, спужают,
А я бьіла у бабушки пужлива.

5.

А я бьіла у бабушки пужлива,
Сударьіни матушки боязлива.

14а. Котилась хмелина с-под города на тот же голос
(во время вьїкупа невестьі)
1.

2.

Ох, подкатилася под ворота,
Да вейся, хмелина, по тьіну.

З

Да вейся, хмелина, да по тьіну,
Пограйте, бояря, по двору.

14в. Ой, ротовка, ротовка- жедтьій цвет —
на тот ж е го л о с
(у невестьі на п о са д е )

4.

Пограйте, бояря, по двору,
Да сьіпьте ж золото по столу.

1.

Ой, ротовка, ротовка да желтьій цвет,
Чего у тебе, ротовка, цвету нет?

5.

Да сьіпьте ж золото по столу,
А мьі ваше золото не берем.

2.

Чего у тебе, ротовка цвету нет,
Ой, бьіл у мене цвет, теперь нет.

А мьі ваше золото не берем,
А мьі свою Марьюшку не даєм.

3.

Ой, бьіл у мене цвет, да теперь нет,
Чего тебе, млад Йван, долго нет?

4.

Чего тебе, млад Йван, долго нет,
Ужо тебе Марьюшка спрождалась.

6
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Да катилась хмелина с-под города,
Да подкатилася, ой, под воротс>.

.
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5.

6.

Ужо тебе Марьюшка спрождалась,
Она писем писать не умея.

3.

Да здорово, невестка, здорово.
Ой. будь здорова, как вода.

Она писем писать не умея,
Человека дослать не смея.

4.

Ой, будь здорова, как вода.
Ой, будь богата, как земля.»

7.

Человека послать да не смея,
А родного батюшки боится.

8.

А родного батюшки боится,

14е.

Сударьіни матушки стьідится.

14г. Шедкова ниточка — на тот же голос
(во время благословления)
1.

2.

3.

Да шелкова ниточка стенук вьет.
Ой, Аннушка батюшке да челом бьет.
Ой, Аннушка батюшке да челом бьет:
«Ой, прости, батюшка, благослови.
Ой, прости, батюшка, да благослови,
Да й у путь-дорожку проводи.»

14д. Свекор невестку встревает — на тот же голос
(во время встречи молодьіх в доме жениха)
1.

Да свекор невестку да встревае,
Да встревши ее, поздравляе.

2.

Да встревши ее, поздравляе:
«Да здорово, невестка, здорово.

Рано, рано на заре свистнул дружила на коню -

на тот же голос
(у жениха на посаде)
Ой. рано, рано да на заре
Да свистнул дружила на коню.
Да свистнул дружила зй, на коню,
Да слетайтеся, ой, сокольї.
Да слетайтеся, зй, сокольї
Соезжайтеся, зй, бояря.
Ох, соезжайтеся, да бояря,
А мьі будем думушку, ой, думати,
А мьі будем думушку думати,
А игде нам с полком стояти.
А игде нам с полком да стояти,
А мьі станем с полком под танком.
А мьі станем с полком под танком,
Да ище под новеньким городком.
Да ище под новеньким городком,
А мьі пустим стрелу да каляну.
А мьі пустим стрелу да каляну,
Да разобьем стену, ой, каменну.
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2.

Зятя за ручку водила, да
Скажи тьі. мой зятечек.
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

<3 - 6 ВОс а ДУ> во садочку, во саду зеленому —
' ' ■~тлТ)КЄ ГОЛОС

'"кони® второго АНЯ сваАьбьі)

(в
3.

Скажи тьі, мой зятечек, да
Кто тебе помилее,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

4.

Али тесть, али теща,
Али жена молодая,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

5.

Али жена молодая да
Али маменькя родная,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

6.

Тестя мне мил по ответу,
А теща по привету,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

7.

8.
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Теща мила по привету,
А жена по совету,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да
А жена по совету да
Маменькя милей свету,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели

1.

Во саду, во садочку,
Во саду в зеленому,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

2.

Во саду зеленому да
Голуб голубку лелея,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

3.

Голуб голубку лелея да
Старьій на девку надея.
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

4.

Не надейся тьі, старьій,
На меня, красну девку.
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

5.

Не для тебе я вскормлена,
Не для тебе я вспоена,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да

6.

Вспоена я, вскормлена
Вашему брату-солдату,
Ох лели лели лели
Да лелей лели лели да
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1.

Ох. да Мариина матушка
Да Мариина матушка
Да мела, мела сени.

2.

Ох. да крута, крута гора,
Да крута, крута гора,
Да не взойдешь, не взьедешь.

2.

Ох, да мела, мела сени,
Да мела, мела сени,
Да веник положила.

3.

Ох. да не взойдешь, не взьедешь,
Да не взойдешь, не взьедешь,
Да хоть торг отдати.

3.

Ох, да веник положила,
Да веник положила,
Тяжело уздохнула.

4.

Ох, да хоть торг отдати,
Да хоть торг отдати,
Да казаков наняти.

4.

Ох, тяжело уздохнула,
Тяжело уздохнула:
«Да теперь мои сени...

5.

Ох, да казаков наняти,
Да казаков наняти
Да гору раскопати.

5.

Ох, да теперь мои сени,
Да теперь мои сени
Неметеньїе будут.

6.

Ох, да гору раскопати,
Да гору раскопати,
У тестя побьівати.

6.

Ох, да теперь моя изба,
Да теперь моя изба
Нетопленая будет.

7.

Ох, да теперь моя семья,
Да теперь моя семья
Некормленая будет».

24-а. Протя тестева двора крута, крута гора —
на тот же голос

24-6 Сергеева матушка, ввійди за ворота —
на тот же голос
(в воротах дома жениха, когда встречают молодьіх)
1.

Да Сергеева матушка,
Сергеева матушка,
Да вьійди за ворота.

2.

Ох, да вьійди за ворота,
Да вьійди за ворота
Да припань к сьірой зямли.

3.

Ох, да припань к сьірой зямли,
Да припань к сьірой зямли,
Не гудут ли колесьі?

(во время вьїкупа невестьі)
1.
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Ох, протя тестева двора,
Протя тестева двора
Да крута, крута гора.
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2.

Два пахаря паша, третий рассевая,
О х ляли лели лели, да лилей лели лели,

о - а . По м о р ю , п о м о р ю п л а в а л а в у т е н у ш ка

ча ТОЇ ж е голос
(таночная)

3.

Третий рассевая, приговаривая.
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

4.

«Расти, мой ляночек, и тонок, и гонок,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

1.

По морю, морю, по синему морю,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

5.

И тонок, и гонок, и бел как ковьіла,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

2.

По синему морю плавала вутенушка.
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

6.

И бел как ковьіла, и крепок как жила»,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

3.

Плавала вутенушка, белая лебедушка,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

7.

Стал лен поспевати. а я горевати.
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

4.

Белая лебедушка, золотое горлушко.
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

8.

А я горевати — с кем бельїй лен брати?
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели.

5.

Золотое горлушко, позолочена шейкя,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

9.

С кем бельїй лен брати и с кем побирати,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

6.

Позолочена шейкя, земчужньїе крьілья.
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

10.

Обозвался дядище с седою бородою.
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

7.

Земчужньїе крьілья, бумажньїе перья,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

11.

С седою бородою: «Я пойду с тобою»,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

8-

Скажи, вутенушка, скажи, лебедушка,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

12.

«Я пойду с тобою, с молодзю жаною»,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

9-

Скажи, лебедушка, чи тьі любишь меня,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели,

13.

«С тобою не брання, только хлопотання»,
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели.

Ю-

Чи любишь тьі меня, чи пойдешь за меня?
Ох ляли лели лели, да лилей лели лели.
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9.

Полетю ж. молодешунькя. да к батюшкє в сад.
3-е-я зли лєпи. у-ладо моє.

10.

Да сяду я. молодешунькя. да на яблоию.
3-е-я али лели. у-ладо моє.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОАНИТЕДЯХ
МАЧУЛИНА Федора Андреевна (р. 1908)
участвовала во всех сеансах записи
РАГУЛИНА Евдокия Григорьевна (р. 1915)
участвовала во всех сеансах записи
ЧУПИКОВА Татьяна Алексеевна (р. 1913)
участвовала во всех сеансах записи
ТОЛМАЧЕВА Евдокия Яковлевна (р. 1912)
участвовала во всех сеансах записи
РЬІЖОВА Ульяна Никифоровна (р. 1913)
участвовала во всех сеансах записи, кроме июня 1982 г.
ПОДЧЕРНОВА Ефросинья Родионовна (р. 1913)
участвовала во всех сеансах записи, кроме июня 1982 г.
СОРОКИНА Екатерина Трофимовна (р. 1912)
участвовала во всех сеансах записи,
кроме февраля 1981 г, июня 1982 г.
МОРДОВЦЕВА Анна Ивановна (р. 1913)
участвовала в сеансах записи в январе 1979 г.,
в ИЮЛЄІ98ІГ. в июне 1982 г.
ПОТЕБЕНКО Елизавета Даниловна (р. 1915)
участвовала во всех сеансах записи, кроме января 1979 г.
БЕЛЄВЦЕВА Софья Карповна (р. 1913)
участвовала во всех сеансах записи,
начиная с января 1980 г.
БОБРЬІШОВА Марина Савельевна (р. 1911)
участвовала во всех сеансах записи,
кроме января 1979 г. января 1980 г.
ВЕДЕНЕВА Евдокия Демьяновна (р. 1913)
участвовала в сеансах записи в январе 1980 г.
и в июле 1981 г.
МАЧУЛИН Демьян Григорьевич (р. 1896)
участвовал в сеансе записи в июне 1985 г.
ЧУПИКОВ Петр Апексеевич (р. 1915)
участвовал в сеансе записи в апреле 1979 г.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Запись народньїх песен в с. Завгороднее Балаклейского района
Харьковской области производилась в течение 5 лет — с января 1979
года по май 1984 года. Помимо составителя настоящего издания в
записи принимали участив заведующий лабораторией народной
музьїки Харьковского института искусств им. А А. Котляревского
С.А. Никитин (январь 1979 г.), старший лаборант ХИИ им. А.А. Котля
ревского Л.И. Новикова (январь 1980 г., июль 1981 г.) и звукоинженєр
Фонограммархива Института русской литературьі (Пушкинский Дом)
АН СССР А.В.Осипов (июль 1981 г., май 1984 г.).
Состав исполнителей во время каждого сеанса записи указан в
прилагаемой таблице (с. 363).
1. Охда ти полюшко-поляна— поют подруги невестьі («дружки»)
на «своденках» («пропое»), «Своденки» в с. Завгороднее устраивают
обьічно через 3-4 недели после сватовства, когда невеста и ее подруги
приготовят к свадьбе «дарьі», а родители невестьі — приданое.
«Раньше холстяньїе рубахи шили. Вьішивали — планки, ошейники
Ложники ткали (ковоики на пол — Е.Д.)». Своденки устраиваются в
доме невестьі. Приходит жених, его родня — «стола на два, на три».
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя
ФК Р-14521
2. Как по сеням, по сенюшкам— поют «дружки» невестьі вечером
накануне свадьбьі, обьічно в субботу («на каравае»). В ато же время
пожильїе родственницьі невестьі в отдельной хате пекут караван. Такой
же каравай в атот день вьіпекают и в доме жениха. Записана в июне
1982 г.
Ф-2487-5.
3. Наш каравай д а у пєчку пошел— поют пожильїе родственницьі
невестьі и жениха («каравайницьі»). когда сажают каравай в печь.
Записана в январе 1979 г.
Ф-личньїй архив собирателя.
4. Бьі курьі; кури, молодив кочети— поют «дружки» невестьі «на
каравае». «На каравае свашек и дружка обьігрьівают». Записана в
феврале 1981 г
Ф-2491-8.
4а. А в борку. борку, под сосенкою — поют «дружки» невестьі на
«каравае». В соседних русских селах Протопоповке и Асеевке песня
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потеряла свою приуроченность. По словам исполнителей, ее пели «в
осени, когда прядево терли». Записана в январе 1979 г.
Ф-личньїй архив собирателя.
46. А в борку, борку, под сосенкою— поют участники свадебного
поезда жениха («бояре») у него дома перед отьездом в дом невестьі.
Зта же песня может звучать на «своденках».
Записана в феврале 1982 г.
Ф-2382-11.
5. По саду, саду, по винограду— поют «дружки »невестьі, когда
ведут ее домой от венца. По словам Е.Я. Толмачевой, «раньше жених
не приезжал за невестой. Невеста сабе идет в церкву с дружками, а
жаних сабе с боярами... А от туда идут ужо грают — «по саду, саду, по
винограду». Там же они поцалуются, жаних идет к двору со своими
боярами, она с дружками к двору, к себе».
Записана в январе 1979 г.
Ф- личньїй архив собирателя.
6. Горела дубрава, горела— поют «дружки» невестьі, когда везут
ее приданое («сундук») в дом жениха. С.К.Белевцева рассказьівала:
«Вот как пришла с венца, — пообедали, — и сразу, скорей, скорей —
на воз — и вязут сундук к жаниху. Отвязли там, в хате убирают, —
какие-ся свахи там убирают у хате, — а дружки бегом ворочаются на
посад». Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
6а. Ехали бояре по полю— поют «бояре», когда везут молодьіх в
дом жениха. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
7. Сахорное сладкое яблочко— поют «дружки», когда приведут
невесту домой от венца. «Когда пообедают ужо, тогда нявеста ведеть
на огород дружек, становя кружком, песни грают, она им по рюмочке
поднося. Тогда грают «Сахорное сладкое яблочко» (С.К. Белевцева).
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя
8. Желтая имга на раките сидела — поют «дружки» у невестьі на
посаде. Посад — центральная часть местного свадебного обряда, во
время которого невеста прощается со своим родом. По словам
Е.Я.Толмачевой, «нявесту сажают под иконами на вьівернутую шубу,
а дружки кругом. В бутьілке калина перед ею стоит. Пироги какие-то
пекли ряженьїе. И всякне песни грают». На посаде у невестьі поются
песни «печальньїе». Невеста «тужит» -причитает.
365

Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
9. На море калинушка стояла — поют «дружки» у невестьі на
посаде.
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
10. По улице поезд проезжает— поют «дружки» у невестьі на
посаде.
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
ФК Р-14524.
11. Мимо саду зеленого— поют «дружки» у невестьі на посаде.
Записана в январе 1980 г.
Ф — 2491-9.
11а. По вулице метель мететь — поют родственницьі жениха на
посаде. Жениха также сажают на посад у него дома, когда он
возвращается от венца, «обьігрьівают» — поют величальньїе песни.
По словам С.К. Белевцевой, «ату песню грают у жениха. Когда
собираются за нявестой ехать. вот ато боярьі там грают».
Записана в феврале 1982 г.
Ф — 2382-5.
12. Ох, да вь/ князи-бояре — поют родственницьі жениха у него на
посаде Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
12а. Кузьма-Демьяна («Да господи-боже, благослови») — поют
«дружки» невестьі-сиротьі на посаде. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
126. Солнушко за лес закатилось — поют «дружки» невестьі на
посаде.
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
12в. Волга гьі, Волга-камьішевка — поют «дружки» невестьі на
посаде.
Записана в июне 1982 г.
Ф — 2488-4
12г. Ох, да тьі Волга-сосенушка — поют «дружки» невестьі на
посаде. С.К. Белевцева говорила, что надо леть «Ох, ель моя ель тьі.
сосенушка». Зтот текст записан во всех обследованньїх русских селах
по Северскому Донцу (в Балаклейском и Чугуевском р-нах) как
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основной «сиротский». Вьіше по течению Северского Донца он
существует с иньїм зачином — «Ивушка да зеленая».
Многомикрофонная запись бьіла проведена в апреле 1979 года во
время пребьівания коллектива в Москве.
1 канал — Татьяна Алексеевна Чупикова (1913 г.р.)
2 канал — Ульяна Никифоровна Рьіжова (1913 г.р.)
3 канал — Евдокия Григорьевна Рагулина (1916 г.р.) — причет
4 канал — Федора Андреевна Мачулина (1908 г.р.)
5 канал — Елизавета Даниловна Потебенко (1915 г.р.)
6 канал — Евдокия Яковлевна Толмачева (1911 г. р.)
7 канал — Марина Савельевна Бобрьішова (1911 г.р.)
8 канал — Екатерина Трофимовна Сорокина (1912 г.р.) и
Ефросинья Родионовна Подчернова (1913 г.р.)
Ф — 2091-2098-7.
13. Горошекмой, горошек— поют родственницьі жениха у него на
посаде. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
13а. Чем чесать, чем маслить Ивановьі кудри— поют родственницьі жениха у него дома во время повивання. Е.Я. Толмачева
рассказьівала: «Дядька повивая и старшая дружка, а свахи полотенце
держат. А когда разбярут (повьют — Е.Д.), жениха спрашивают: угадал?
Чи она, чи не она — уже ж на ей нема кветки. Она уже не девка, а
баба » Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
Более полньїй вариант текста записан в июне 1982 года:
«Слушайте, да бояря, что сваха говоря:
Есть у вас. да бояря. стояльїе кони,
Стояльїе коники, служильїе люди?
Киньтеся, да бояря, ко новому торгу,
Купитя, да бояря, гребень-гребешочек,
Гребень-гребешочек, дрогвинное масло —
Чем чесать, чем маслить Ивановьі кудри,
Ивановьі да кудерцьі, ой, Марьину косу »
14. Темно, темно на дворе — поют «дружки» невестьі на посаде,
когда свадебньїй поезд подьезжает к дому невестьі.
Записана в апреле 1979 года.
Ф — личньїй архив собирателя.
14а. Катилась хмелина с-под города — поют «дружки» невестьі
во время вьїкупа. Обьічно косу невестьі «продает» старшая «дружка».
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Сразу после вьїкупа «дружек» вьігоняют из-за стола, и рядом с
невестой садятся жених и его бояре.
Записана в апреле 1979 года.
Ф — личньїй архив собирателя
146 А у нас ньінчє ночушки темнв/е.
14в. Ой. ротовка, ротовка, желтвій цвет— поют «дружки» невестьі
на посаде Обе песни записаньї в июне 1982 года.
Ф — 2487-3.4.
14г. Шелкова ниточка— поют «дружки дома у невестьі после
вьїкупа. когда невесту вьіводят из-за стола и благословляют перед ее
огьездом в дом жениха Т А. Чупикова рассказьівала: «А когда ж она
уходит — благословляется. И кони стоят Она садится на тачанку...
Икона. солянка и буханка хлебу, — и становится она на тачанке,
кланяется на все четьіре стороньї. А тогда садится она — и поехали».
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
14д Свекор невестку встревает— поют родственницьі жениха во
время встречи молодьіх в доме жениха. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя
14е. Рано, рано на заре свистнул дружила на коню — поют
родственницьі жениха у него на посаде. Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
15. Приехал дружко с семи сел.
15а. Не жмися, дружко, не жмися.
16. Тебе, дружко, не дружковати
16а. Казали: дружко бел, бел.
166. Девки дружка били — поют «дружки» невестьі во время
вьїкупа.
Все зти песни записаньї в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
17. Заборливьійдружко.
17а. Скупьіе бояре по сметью ходили — поют «дружки» невестьі
во время вьїкупа. Обе песни записаньї в апреле 1979 года во время
пребьівания коллектива в Москве.
Ф — личньїй архив собирателя.
176. Павиное перо против терема упало — поют «дружки» в
воротах дома невестьі, когда возвращаются с ней от венца. Певицьі
рассказьівали: «От венца встревают ее С иконой вьіходят, с хлебом368

солью. Отец с иконою. мать — хлеб и солянка. Кланяется невеста в
пояс три раза. поцалует отца, потом матерю...»
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
18. Гостимои. посидите—поют «дружки» и родственницьі невестьі
во время застолья у нее дома после вьїкупа.
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
ФК Р-14515
18а Теща по сеням ходила — поют «дружки» и родственницьі
невестьі во время застолья у нее дома после вьїкупа. Записана в
апреле 1979 года во время пребьівания ансамбля в Москве.
Ф — личньїй архив собирателя.
186 Во саду, во садочку— поют родственницьі жениха з конце
второго дня свадьбьі «на разбор шапок»; «хвост развязьівают
свадьбе». Записана в январе 1980 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
19. Обь/граем хлеб-соль — поют «бояре» жениха во время
застолья в доме невестьі после вьїкупа. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
20 Новоеда точеное колесо— поют «бояре», когда везут молодьіх
в дом жениха. Ф.А. Мачулина говорила также, что оту песню пели
«дружки» невестьі, когда шли с огорода на посад.
Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
21. Вь/йди. ввійди. матушка, погляди— поют «бояре» у ворот дома
жениха, когда подьезжает свадебньїй поезд. В ото время в воротах
запаливаюг огонь, заставляют коней проехать через него
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
22. Не трубушки трубютв рано на заре— поют «бояре» во время
повивання в доме жениха После повивання молодую обьічно ведут
на огород, где все обливаются водой, которую она набирает в колодце
Записана в феврале 1982 года.
Ф — 2382-7.
23. Ой, на хате зелве — поют «бояре» во время свадебного пира
в доме жениха. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
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23а Повили кукушечку.
236. Ой, как снарядили— поют «бояре» во время повивання.
Обе песни записаньї в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
24. Мариина матушка мела, мела сени— поют «бояре» на второй
день свадьбьі, - понедельник, - в местной традиции назьіваемьій
«перезва». В зтот день на крьіше дома жениха ставят «вешку» —
високую древятку с красним флагом и колокольчиком». Собираются
«бояре», идут к сватам (родителям невестьі), несут с собой флаг и
елку. «Бояре» наряжаются солдатами, циганами, медведем. козой,
мажутся сажей. Родители невестьі угощают их, а потом все вместе
идут в дом молодих — «пропажу искать». Молодую прячут в хате,
родители ищут ее. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
24а. Проти тестева двора крута, крута гора— поют «бояре», когда
свадебньїй поезд подьезжает к воротам дома невестьі, а также после
вьїкупа, когда везут молодих в дом жениха. Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
246. Сергеева матушка, ввійди за ворота — поют «бояре», когда
свадебньїй поезд подьезжает к дому жениха.
Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
25. У нас нь/нче да годинушка настала — поют «бояре» на
«перезве». Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
Когда настоящий сборник уже готовился к печати, в має 1984 г. от
ансамбля с Завгороднее бьіла записана еще одна песня на зтот же
напев. Ее поют на свадьбе «дружки» во время отьезда невестьі из
родного дома:
«Соезжала вот Марьюшка со двора,
Она сеяла зеленую ротву с рукава.
Расти, расти. моя ротовка. густенькя.
Вставай, вставай, моя маменька раненько.
Поливай, поливай мою ротовку частенько
И утренними и вечерними зарями,
Посля того да горючими слезами.»
26. Вві голуби мои сизвіе — поют «бояре» на «перезве». Е.Я.
Толмачева говорила- «Голуби» грали в понедельник. Она ж уже плаче
по своем двору, вот она и — «Вьі голуби мои сизьіе»...»
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Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя
27. Гуси мои да ввісервіе— поют «бояре» на «перезве». По словам
Ф.А. Мачулиной, зто последняя песня свадьбьі
Записана в апреле 1979 года во время пребьівания коллектива в
Москве.
Ф — личньїй архив собирателя.
28. Как на речке, на Ердане — «щедровка». Под старьій Новьій
год (вечером 13 января) женщиньї в с. Завгороднее и сейчас щедруют
— собираются группами в 6-7 человек, ходят по дворам. Когда заходят
в хату, на пороге спрашивают разрешения пощедровать; затем
проходят в комнату и, встав лицом к передней стене дома, к окнам,
поют зту песню. Хозяев при зтом, как правило, в комнате нет, а если
єсть, они стоят сзади, за спинами поющих. Щедровщиков одаряют
салом, водкой, конфетами и деньгами. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
ФК Р-14528.
29. Вві святві вечерв/— «зта песня играется на святках, в Рожтво.
В хороводе на улице, — собираются и поют», — говорила Е Р.
Подчернова. «В хороводе» означает просто группой, песня
исполняется без движения. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
30. Перепну я речушку— «играется об маслену. Идут танком —
берутся за руки или за псдпояски и тогда идут в одну шеренгу по улице»
(С.К. Белевцева). В отличие от летних танков, масленские поются без
припляса — «под них не скачут». Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
31. Вейся; вейся, капустка — поют тогда же, когда и предьщущую
песню
Многомикрофонная запись в апреле 1979 года в Москве.
1 канал — Татьяна Алексеевна Чупикова (1913 г.р.)
2 канал — Ульяна Никифоровна Рьіжова (1913 г.р.)
3 канал — Евдокия Григорьевна Рагулина (1916 г.р.)
4 канал — Федора Андреевна Мачулина (1908 г.р.)
5 канал — Елизавета Даниловна Потебенко (1915 г.р.)
6 канал — Евдокия Яковлевна Толмачева (1911 г. р.)
7 канал — Марина Савельевна Бобрьішова (1911 г.р.)
8 канал — Екатерина Трофимовна Сорокина (1912 г.р.) и
Ефросинья Родионовна Подчернова (1913 г.р.)
Ф —2091-2098-7.
371

32. Звоня колокол Благовещенский.
32а. Благовещенский колокол — когда-то зта песня звучала на
улице утром 7 апреля. На разньїх концах села ее пели по-разному;
сейчас песня сохраняется только в памяти людей старшего поколения.
32 — пели Е.Я. Толмачева, Ф.А. Мачулина. Е.Д. Потебенко.
32а — пели С.К. Белевцева, Е.Г. Рагулина, Т.А. Чупикова.
Записаньї в апреле 1982 года.
Ф — личньїй архив собирателя.
33. На дворе дождь — единственная песня. под которую пляшут.
двигаясь по кругу против солнца; больше круговьіх песен в
Завгороднем нет. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
34. Воробушка-воробей— таночная песня, поют на Красную горку.
Танки в Завгороднем водили с Благовещенья до Троицьі, причем
каждая таночная песня бьіла приурочена к своєму празднику. Танки
водили «стенка на стенку», взявшись за руки, приплясьівая и
подскакивая. Песни «Воробушка-воробей» и «Голова ль моя тьі,
головушка» иногда в Завгороднем назьівают «великодньїми», т. к. их
«играли» под релями, а на релях качались в первьіе три дня
пасхальной недели («великодньїе святки») и на Красную горку.
Записана в апреле 1982 года.
Ф — личньїй архив собирателя.
35. Спасибо тому, кто в атом дом у— традиционная застольная
песня, которой величают хозяев на любом пиру. Поется с приплясом.
Записана в апреле 1982 года.
Ф — личньїй архив собирателя.
36. А у нас в городе — «рожтвянская», поется «в карагоде» во
время святочньїх гуляний.
Записана в январе 1980 года.
Ф — 2491-3.
37. Не свивайся, не свивайся, трава-мята, спольїном— таночная
на Троицу. Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
38. Голова ль моя тм головушка — таночная на Великдень и на
Благовещенье.
Записана в апреле 1979 г.
39. Заюшка-горностаюшка.
40. На поле, на поляне.
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41. На море, на море, на зари — по словам исполнителей,
«свадьбишньїе» — на «своденках» и на свадебном пиру в доме жениха.
Однако, певицьі неоднократно говорили, что зти песни можно петь в
любое время на гулянках. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
42. Под лесом-лесочком два пахаря пашут— песня исполняется
в кругу с приплясом на месте. Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
43. Казали: конопля невсходимая — поют на Троицу в кругу с
приплясом на месте. В ато время «режут коноплю, мяту, чобор
(чабрец), кладут в хате» (Т.А. Чупикова). Записана в январе 1980 года.
Ф —2491-1.
При повторной записи в январе 1984 года участницьі ансамбля спели
зту песню на напев, близкий к № 48 с полньїм текстом:
«Да посею коноплю во сьіром бору.
Конопля, конопля, конопля моя,
Ой, конопелькя да зелененькея.
(далее приводится текст без рефрена)
Во сьіром бору да на добром коню.
Да казали ж: конопля невсходимая,
Невсходимая, невзродимая.
Ажно вьіросла конопля да повніше тьіна,
Да повніше тьіна да с дубом ровна.
Да несчастья ж конопле и сделалося:
Да с коренью ж коноплю вода сподмьіла,
Да сряди ж коноплю червяк поточил,
Да с вярхуши ж коноплю буря сломила.
Хотел меня батюшка за князя отдать,
А сударьіня-матушка в черницьі постричь.
Я ж думала, что мой батюшка со князем на двор,
Ажно сударьіня-матушка с чернецким попом:
Скидай, моє дитятко, светлое платня,
Надевай, моє милое, черньїй сарахван.»
44. Посеяли бабьі лен— поется в кругу с приплясом на месте.
Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
При повторной записи в январе 1984 года певицьі вспомнили
окончание текста (строфика та же):
«А я ж яму (ему — Е.Д.) отсмею,
Да сошью ж яму рубаху
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Да с дерюжного полотна,
А с ложника рукува,
А с дярюжки ошейник,
А мой мужик мошейник.»
45 На речке татарке — поют «весной. когда холстьі белят».
Записана в январе 1980 г.
Ф — 2491-5.
46. (Во)зле Дониних ворот— поют зимой, «у хвилипповки».
Записана в январе 1980 г.
Ф — 2491-4.
47. По улице мимо кузницьі — поют в любое время в кругу, с
приплясом на месте. Записана в январе 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
48. Напишу, млада, грамоту— поют зимой, «у хвилипповки».
Записана в январе 1980 г.
Ф — 2491-7.
При повторной записи в феврале 1982 года спели с зачином:
«Пойду, млада, в темньїй лес,
Сорву, млада. кленовьій лист.»
49. Кабь/ знала, не любила б я тєбя— поют в любое время в кругу
с приплясом на месте. Записана в январе 1979 года.
Ф — личньїй архив собирателя.
50. Да по зорюшке все по внутрешней — записана в апреле 1982
года. При исполнении протяжньїх песен в местной традиции в
ансамбле вьіделяются два ведущих голоса — запевала и «первьій»
или «дискант» (верхний солирующий подголосок). Для исполнения
такого подголоска существует также местньїй термин «брать». Иногда
запевает и «берет» одна и та же певица. В процессе звучання одной
песни в разньїх строфах запевать и «брать» могут поочередно разньїе
певицьі. В записи, нотация которой приводится в издании. запевала
Е.Д. Потебенко, «брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
51. Сукрашено то поле все цветочками— записана в январе 1980
года. Запевала Е.Д. Потебенко, «брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
52. Неразвейся, дубзеленьїй— поют во время проводов в армию
Записана в феврале 1982 года. Запевала С.К. Белевцева, «брала»
Е.Д. Потебенко.
Ф — 2385-4.
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53. Зашумела в леседуброва — поют, когда возвращаются домой
с покоса. Записана в июне 1985 года. Запевала С.К. Белевцева,
«брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
54. Там у лозе, при-в дорозе — записана в июне 1985 года.
Запевала Е.Г Рагулина, «брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
55. Ходя Ваня по базару— записана в апреле 1979 года. Запевала
и «брала» Е Д Потебенко.
Ф — личньїй архив собирателя.
56. Ой да ть/Доня, худая твоя доля— поют, когда возвращаются
домой с покоса. Записана в июне 1982 года.
Ф — 2490-1.
57 Шелковая травушка влогполегла— поют, когда возвращаются
домой с покоса. Записана в апреле 1979 года. Запевала и «брала» в
первой и второй строфах Е.Г. Рагулина, далее Е.Д. Потебенко.
Ф — личньїй архив собирателя.
58.
Матушка, тошно мне— записана в феврале 1982 года. В июне
1985 года записан более полньїй вариант текста (приводится без
словообрьівов и асемантических вставок):
После 5-й строфьі:
Гостевал казаченька,
Гостевал молоденький
Все темную ночь.
Вставал казаченька.
Вставал молоденький
Рано на заре.
Чесал казак кудерцьі,
Чесал казак русьіе
Серебряньїм частьім гребешком.
Пошел казаченька,
Пошел молоденький
Вдоль по селу.
Подошел казак к речушке...
Через тую реченьку,
Через тую бьіструю
Лежала тонкая жердочка.
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Наступил казаченька,
Наступил молоденький
На тонкую жердочку
Обломилася жердочка,
Обломилася тонкая
Под тем добрьім молодцом
Увидела девушка
С вьісокого терема.
Она стала кричать:
«Бодай тебе, речушка,
Бодай тебе, бьістрая,
Желтьім песком занесло.»
Запевала и «брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — 2385-1.
59. Дорога торная да бь/ла — записана в феврале 1982 года.
Запевала С.К. Белевцева, «брала» Е.Г. Рагулина.
Ф — 2488-2.
60. Калинушка-малинушка, лазорєвьійцвет— в местной традиции
приурочена к свадебному ритуалу (на «перезве»).
Записана в апреле 1979 г.
Ф — личньїй архив собирателя.
60а. Заречкою, зарекою слободка живет— поют на Троицу. когда
идут на Донец гадать на венках. Записана в феврале 1982 года.
Ф — 2384-9.
61. Шли мьі лужком с милим дружком — записана в июне 1982
года. Запевала С.К. Белевцева.
Ф — 2489-1.
62. Поехал мой мильїй друг в поле пахать — записана в июне
1982 года. Запевала Е.Г. Рагулина.
Ф — 2488-1.
63. Разливалась половодная вода — поют на Миколу вешнего
(22.05) на берегу Северского Донца. Записана в июне 1985 года.
Запевала Е.Г. Рагулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
64. Стель Кубанская— записана в июле 1981 года.
Запевала С.К. Белевцева, «брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
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65. Я думала, что солнушко всходит— многомикрофонная запись
в апреле 1979 года в Москве. Распределение каналов см. в
комментарии к № 31. Запевала и «брала» Е.Г. Рагулина.
При повторной записи в июле 1981 года певицьі спели зту песню с
зачином:
«Ай, мать да по сьіну да не тужа, да не плача, да ох,
За слезами дорожку да не бача.»
Ф — 2091-2098-18
66. Вечор поздно заудалой молодец у девушки гостевал —
Записана в июне 1982 года. Запевала и «брала» Е.Г. Рагулина
Ф — 2489-2.
67. Жєнил меняродной батюшка — записана в апреле 1979 года.
Запевала и «брала» Е.Г. Рагулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
68. На предметному кусточку— записана в феврале 1982 года.
Запевала С.К. Белевцева, «брала» Ф.А. Мачулина.
Ф — 2385-3
69. Я не верила девушкам да подружкам — записана в апреле
1982 года. Запевала С К. Белевцева, «брала» Е.Д. Потебенко.
Ф — личньїй архив собирателя.
70. Мь/ сегодняпьемда гуляєм— поют во время проводов в армию.
Записана в феврале 1982 года. 1-й вариант — запевала и «брала»
Е.Г. Рагулина; 2-й вариант — запевала и «брала» С.К. Белевцева.
Ф — 2384-13.
71. Польїнь — горькая в поле трава — записана в феврале 1982
года. Запевала и «брала» Е.Г. Рагулина.
В июне 1985 года Д.Г. Мачулин сообщил окончание песенного текста:
«На той шелковой травушке вьіпадала земчужная роса.
Упущемши с рук ясного сокола, теперь его не поймать.
Отославши раздоброго молодца, теперь его не вернуть.»
Ф — 2385-2.
72. Н ескем, не с кем Манеразгуляться— записана в июне 1982
года. Запевала и «брала» Е.Г. Рагулина.
Ф — 2490-2.
73. Все туманочки— многомикрофонная запись в апреле 1979 года
в Москве. Распределение каналов см. в комментарии к № 31. Запевала
и «брала» Е.Г. Рагулина.
Ф — 2091-2098.
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74. Кому воля, мне неволя— записана в июне 1985 года.
Запевала и «брала» Е.Г. Рагулина.
Ф — личньїй архив собирателя
75. В зеленому саду груша— записана в январе 1980 года.
Запевала и «брала» Е.Д Потебенко.
Ф — 2491-2.
76. Молодка, молодушка — записана в январе 1980 года.
Запевала Е.Г. Рагулина.
Ф — личньїй архив собирателя.
77. Соловей', соловейко — записана в январе 1980 года.
Запевала и «брала» Е.Д. Потебенко.
Ф — личньїй архив собирателя.
78. Да не лучшему деревцу бог листу не дал — местная версия
балладьі о «дочке-пташке», распетая на напев, близкий календарноприуроченньїм песням (см. №№ 29,32) В селе Завгороднее зту песню
пели «в осени, когда прядево терли». Записана в январе 1980 года.
Ф — личньїй архив собирателя.
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