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ОБРЯДОВІ ПІСНІ
с.Кручик Богодухівського району
Харківської області
Пісенна та виконавча традиція села Кручик Богодухівського району становить
культурне явище фольклорної спадщини Харківщини. Співочий колектив
Кручанського сільського Будинку культури володіє основними типовими рисами
слобожанського фольклорного виконавства. Це використання вільного, легкого
звучання горлового співу в низь- кому регістрі, багатий варіантний розспів
протяжних ліричних пісень.
Чумацькі, козацькі, побутові ліричні пісні, балади, народні розспіви віршів
Т.Г.Шевченка - улюблений спів колективу. Всі його учасники володіють гучними,
дзвінкими голосами, які дозволяють надати співу динамичних контрастів, фактурної
наповненості.
Фольклорний ансамбль села Кручик, учасники якого співають разом понад 30
років, і на сьогодні є активним носієм всієї пісенної традиції села, зокрема рідких
зразків календарно-обрядових та весіль- них пісень. При їх виконанні м ожна
спостерігати другу типову рису слобожанського гуртового співу, а саме використання різних стильових прийомів при розспіві ліричних та обрядових пісень.
Характер виконання при цьому залежить від давності походження пісні, іі жанрового
призначення, що видбито у фактурі співу.
Надані в збірці пісенні зразки ілюструють особливості розспіву
календарно-обрядових та весільних пісень, де збереглися елементи прадавньої
традиції їх унісонного виконання з можливими гетерофонними включеннями. Той
факт, що вона зустрічається при гуртовому виконанні обрядових пісень областей
центральної та західної України, вказує на стильову цілісність давнього шару
обрядових пісень з погляду виконавської традиції. Поряд з цим подані пісні
відбивають різні рівні стильової взаємодії з більш пізніми нашаруваннями
виконавської традиції.
Так, при виконанні колядок “Ой, рано, рано півень заспівав” / 3 / , “Ой, ходили,
та блудили три коляднички” / 2 / відновлюються прийоми, які притаманні
виконанню обрядового фольклору. Це особливе звучання унісону, при якому
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чергуються зони стабільного та нестабільного висотного положення тонів. З час,
коли виконується нестабільний відрізок, висота наспіву може змінитися. Виконавці
називають цю особливість “пісня підійметься. Так, під час звучання пісенного тексту
наспів може піднятися вгору на 2 І /2 - 3 тони. Наявність цих зон зумовлена, на
нашу думку, давньою традицією висотного варіювання окремих тонів в наспіві.
Наприклад, стабільним е завищення на третину тону IV сту- пеню в піснях ”Сьодні
Купала, завтра Івана" / 6 / , чергування в різних фразах весільного наспіву “Йшла
Галюша не берегом, лугом” / 7 / IV ступеню на натуральній та завищеній на третину
тону висоті, а також м ’яке звучання сьомого вводного ступеня / бі$/. Ці особливості
відмічені в тексті особливими позначками.
Варіантність окремих тонів входить до кола виразності і псалому “Ой, ходила
Дева Марія” / 1 / . Але цей наспів, як і сама традиція співати псальми, більш
пізднього походження і йде від поль- ських “кантичок” /X V III століття/. В традиціі
села він виконує функцію колядки, має назву “колядка” разом з текстом “Ой,
дивное народження Божого сина” /текст Іа /, який розспівується на спільний наспів.
Текст цього псальма пізніше закріпився в східнослав’янському фольклорі під назвою
“духовного вірша”. Це відомий текст “Хождіння Богородиці”, який має багато
варіантів і описів в літературі.
В цьому наспіві поєднані з перемінною опорністю /1, а, ц / . В залежності від
мелодійного руху варіюється висота тонів /ц , ціз/. Цікаво, що ця варіантність
стосується заспіву, що виконується в унісон. Інші складові цього чудового наспіву
дані в триголосній кантовій фактурі з елементами поліфонічного сплітання голосів.
Щедрівки, які побутують у селі Кручик, найбільш характерні для Харківщини.
Традиційна і манера іх виконання, яка має риси співу і наспівного скандування,
витриманого в унісонній фактурі. “Щедрівочка щедрувала” / 4 / - один з класичних
щедрівних текстів з побажаннями плодючості, добробуту, виконувався по традиціі
дітьми або дівчатами на щедрий /новорічний/ вечір. Текст “Ой, на річці, на
Йордані” / 5 / з поданим наспівом, але без приспіву “Щедрий вечір”, також
виконувався хлопцями на Водохрещення, коли носили хреста з льоду. Текст “Ой, на
річці, на Йордані” найбільш поширений по селах Харківщини як щедрівка, залучає
церковну атрибутику, але зовсім народне, суто селянське іі використання.
Кручанський розспів дає один з архаічних, саме унісонних варіантів цієї щедрівки.

Особливі позначення
- звук підвищено на частину півтону / частіше на третину
тону /;
- зкидання звуку / вільне глісандо /;
- зкидання звуку до певноі висоти;
- фермата з вказівкою на скорочення або продовження
звуку на певну долю, що не має конструктивного значення
/ не веде до зміни метру /;
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- кінець строфи пісні;
- позначення реальноі висоти звучання пісні у випадку,
коли нотація зведена до основного тону ц 1.
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учасники фольклор- ного колективу
Кручанського СБК:
1. ОЙ, ХОДИЛА ДІВКА МАРІЯ
колядка
1. Тарасенко Г.Т. 1926 р.н. - керівник,
2. Саенко ЕЛЛ929 р.н.,
3. Саенко Н.Я.1948 р.н.,
4. Ножка В.І. 1930 р.н.,
5. Жила Н.Ю .1940 р.н.,
6. Ільченко М.В. 1931 р.н.,
7. Косенко С.М.1936 р.н.,
8. Никоненко Н.В.1940 р.н.,
9. Чорненька М .І.1930 р.н.,
10. Монжаренко О.С. 1915 р.н.

Ой,ходила дівка Марія
П о крутій горі,
П о крутій горі
Знайш ла древо, знайш ла древо
В шовковій траві,
В шовковій траві, / І так д алі/
А в тім древі
Церковка стоіть,
А в тій церкві
Три гроба лежить,
Щ о перший гроб Сус Христос лежить,
А другий гроб Іван Хреститель,
А третій гроб Д іва Марія.
Над Іваном Хрестителем
Свічі палають,
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Над дівою М арією
Роза розцвіла.
З-під т ій рози
Та й вилит ів птах,
Та й полетів
П о-під небеса.
Всі небеса Розтворилися,
Усім святим Поклонилися.
/Приказують: Святий вечір/
1 а. ОЙ, ДИВНОЕ НАРОДЖЕННЯ БОЖОГО СИНА
- колядка
Богодухівський п-н с. Кручик
зал. 16.09.90 р.
Ой, дивное народження
співали гіж самі
Божого сина.
Породила Д іва М арія
Ісуса Христа.
Породила не об'явила,
Х от іла втаіти,
Ой, хот іла утаіти
Воздушком прикрить.
Десь не взялись 2 а т оли С іли спочивать.
А за ними Господь з вогнем
Д ит я согрівать.
Закричала Діва М арія
Н е своім гласом.
Бог з тобою, Діва Марія
Ц е ж ангольский глос.
Бери дитя рожденное
Н а руки при нас
Ой, зацвіло райське древо
Щ е райські цвіти.
Зрадувались старі люди
Щ е й діти мали
Приказують: Дай Б охе, вечір добрий!
ОЙ, РАНО ПІВЕНЬ ЗАСПІВАВ
колядка
Ой, рано рано, півень заспівав,
Ой, дай Боже!
Ой, рано рано півень заспівав,
СвЛтий ве! чірЦ

А ще раніше, М иколка й устав Ой, дай Боже!
А ще раніше М иколка й устав Святий вечір!/1 так далі/
М иколка устав лучком забрязчав.
Вставайте, братці, коней сідлайте,
Коней сідлайте та назнавайте,
Чия то дочка вино стерегла.
Вино стерегла кріпно заснула,
П оналет іли райськії пташки
Та подзьобали зелене вино.
М иколка каже: це моя дочка Ц е моя дочка - дівка Галочка.
“ТА Й ХОДИЛИ, ТА Й БЛУДИЛИ ТРИ КОЛЯДНИЧКИ”
колядка
Та й ходили та й блудили
Три коляднички.
Виноград, ой
Красно-зелене вино.
Та шукали, та питали
Цього пана двора.
Оце ж того пана двір,
Щ о високий частокіл.
Криш талеві ворітця
О дчиняються.
Його отець та матуся
Утішаються.
Ой, ти синку - ти Миколко,
Ой, ти чадо моє.
Не служи ти королю Служи Богу-царю.
“ОЙ, НА РІЧЦІ, НА ЙОРДАНІ” щедрівка
Приспів:. Щедрий вечір, добрий вечір Добрим лю дям на весь вечір.
Ой, на річці, на Йордані,
-
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Там пречиста ризи прала
П рала прала недопрала,
Повісила на калині Н а червоній смородині
Д е не взялись два я н го ли
В зяли ризи на крилят а
Та й понесли на небеса.
А небеса ростворились Усім святим поклонились.
Гукають:
Д ай Боже, вечір добрий!
Дай тітко, пиріг довгий!
З руками, з ногами, щоб бігав за нами!
“СЬОГОДНІ КУПАЛА, ЗАВТРА ІВАНА”
купальська
Харківська обл. Богодухівський р-н
с. Кручик запис 7.07.90 р.
Сьогодні Купала, завтра Івана Купала на Йвана.
Ходили дівоньки кругом Мариноньки,
А молодиці та й по полуниці.
Щ о купався Йван доведеться й нам,
Д івка М аринка утопилася П ла т т я синеньке замочилося.
А й у Йвана сестра В ляна,
Щ о купався Денис та й на кладці завис.
“ЙШЛА НАТАІПА НЕ БЕРЕГОМ-ЛУГОМ”
весільн?
Богодухівський р-н с. Кручик зап.
7.0..90 р.
Й ш ла Н ат аша не берегом лугом,
Зустрілася з несудженим другом.
Здоров бував несуджений друже!
Я к ми з тобой лю билися дуже,
Л ю билися не побралися,
Тільки славоньки набралися.
Л юбилися, я к голубів пара - Розійш лися, як чорная хмара.
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