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Автор проводить систематичні дослідження традиційної музичної культури північ-
ного сходу України (територія сучасної Сумської області). Публікація має інформативне 
спрямування. Її мета – представити картину етномузикознавчого обстеження терену, й на 
основі згромаджених даних подати максимально повні дані щодо географії поширених 
тут обрядових пісенних жанрів та їх основних ритмотипів у вигляді п‘яти детальних карт. 
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В музичній ареалогії поряд з дослідженнями, 
спрямованими на глибоке й детальне студіюван-
ня певної регіональної традиції як сформованої 
стильової цілісності, все частіше з‘являються ро-
боти, присвячені вивченню пограничих зон – чи 
то національних культур, чи локальних тради-
цій, – котрі дають багатий матеріал для аналізу 
взаємодії стильових елементів різного походжен-
ня, шляхів їх взаємопроникнення чи стильової 
конфронтації, утворення перехідних явищ тощо.  

Благодатним ґрунтом для досліджень такого 
плану є традиційна культура північного сходу 
України (територія сучасної Сумської області), яка 
вирізняється стильовим багатством і жанровим різ-
нобарв‘ям, зумовленим географічними та історич-
ними чинниками. Така строкатість привертає ува-
гу дослідників музичного фольклору, ставлячи пе-
ред ними низку запитань щодо генези тих чи ін-
ших явищ, їх розвитку в умовах міжрегіональних та 
міжетнічних контактів. Ці контакти сприяли, з од-
ного боку, виникненню яскравих і незвичайних 

стильових та морфологічних утворень, з іншого – 
призводили до занепаду і відмирання деяких «екзо-
тичних» локальних явищ, котрі поступалися місцем 
більш поширеним і популярним. Таку тенденцію 
підтверджують багаторічні спостереження автора 
за станом функціонування традиційної культури 
регіону. На щастя, стараннями фольклористів та 
місцевих шанувальників традиційної культури на 
сьогодні накопичено досить великий обсяг польо-
вих записів, що зберігаються у різних фондах і 
становлять інтерес для науковців. 

Автор провела попередню систематизацію ма-
теріалів, передану в цій публікації з допомогою 
аналітичних таблиць та карт (див. Атлас, К6 – К8) 
з коментарями1. 

                                                         
 
1 Деякі відомості були оприлюднені в попередніх пуб-

лікаціях автора [2; 4], зараз їх обсяг розширився, отже 
карти і таблиці містять поновлені дані. 
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Архівні зібрання 

Карта К6-1 відбиває загальний стан обстеженості 
території сучасної Сумської області (список насе-
лених пунктів з адміністративними номерами міс-
тить таблиця 1) з відсилкою до сучасного місця збе-
реження фонозаписів: враховано найбільші ко-
лекції м. Суми, а також доступні автору матеріали 
київських фоноархівів ПНДЛ МЕ НМАУ та мисте-
цького агентства «Арт Велес» (на карті позначені зе-
леним кольором). Червоним кольором відмічено 
населені пункти, матеріали з яких зберігаються у 
фоноархіві Сумського обласного науково-методич-
ного центру культури і мистецтв та в приватному 
архіві автора (накопичувалися від початку 1990-х 
років). Блакитним кольором виділено місця про-
ведення фонозаписів, згромаджених у особисто-
му архіві відомого фольклориста Валентина Дуб-

равіна (нещодавно переданому на зберігання на 
факультет мистецтв Сумського державного педаго-
гічного університету ім. А. С. Макаренка). Ця над-
звичайно цінна колекція містить близько 10 тис. 
одиниць запису, зібраних у 1960–1980-х роках. Су-
часні обстеження тих же місцевостей свідчать про 
часткову, а іноді й повну втрату традиційного ре-
пертуару, особливостей виконавської манери.  

Наступні карти відтворюють результати аналі-
тичної обробки матеріалів. Карта К7-3 дає уза-
гальнену картину поширення на території облас-
ті жанрів річного обрядово-господарчого циклу. 
Карти К6-2 – К8-5 інформують про побутування 
на окреслених теренах певних обрядових ритмо-
типів. Карта К8-6 дає уявлення про ареали основ-
них весільних ритмоформ. Інформація карт узго-
джується з даними типологічних таблиць 2 «Ритмі-

чні форми обрядових жанрів річного господарчого 

циклу» та 3 «Ритмічні форми весільних пісень». 
Процес картографування матеріалу наразі не 

завершений, отже деяку інформацію про локаліза-
цію структурних явищ подаємо лише в таблицях і 
коментарях, не вказуючи на карті місць їх фіксації.  

Основні ритмічні типи обрядових пісень 

Найпоширеніші типи традиційних пісень но-
ворічного циклу (колядки форм ‹ 55р4 › та 
‹ 55р32 ›2, а також щедрівки форми ‹  44 › з реф-
реном чи без нього)3 фіксуються практично на 

                                                         
 
2 Окрім них на півдні області та на Слобідщині пред-

ставлені кілька типів християнських колядок. 
3 За основу взято принцип кодування ритмомоделей, 

запропонований І. Клименко (див. [9, cc. 139–145]), з 
деякими доповненнями: у цифрових кодах біхрон-
них ритмофігур окрім нижньої риски, що вказує на 
подовження однієї-двох заключних силабохрон, ви-
користовується верхня риска, яка відповідно позна-
чає подовження початкових силабохрон: ‹ 433‾3 ›.  
Кількість рядків ізометричної строфи позначена над-
рядковим індексом. Відсутність такої позначки оз-
начає, що це структура рядка, а не всієї композиції. 
Наявність приспівних елементів відзначена літерою 
всередині формули: «р» (рефрен обсягом менший за 
рядок, виокремлюється комою – ‹  р5,66 ›) або «Р» 
(рефрен в обсязі рядка – ‹  43; Р443 ›, або більший –

всій території (через це не відзначаємо локалізації 
пісень та обрядів новорічного циклу на картах, 
аби уникнути їх перевантаження) з більшою кон-
центрацією на півдні та в центрі, менш щільною – 
в решті регіонів, де на перший план виступає об-
рядовість та пісні, що обслуговують Масляну.  

Відзначимо кілька локальних типів новорічних 
пісень з районів, прикордонних з Росією – Путивль-
ського, Краснопільського, Великописарівського. Це 
колядки віршової структури rV*44Р у двох версіях: 

‹  44; Р44 ›,  SV аб; рс з приспівом «Віноградьє...»4, 

(таблиця 2_Зима_25; нотації – див. [8, сс. 14–15; 12, с. 39]);  
‹  44р3‾; 44р3 ›, SV АА, абр з традиційним реф-

реном «Свят вечор», (таблиця 2_Зима_3; нотні зраз-
ки див. [7, с. 15; 8, с. 16]).  

Версії новорічної вистави «Коза» з піснями 
трапилися на півночі (Сбд6, Ямп), у Посейм‘ї (Бур, 
Кнт), Посуллі (Рмн). Ексклюзивний звичай «зай-
кать» під Новий рік – співати пісню «про зайку» 
(на типовий колядковий ритмотип ‹ 55 › ) – побу-
тував в окремих селах Путивльщини, Глухівщи-
ни (див. [8, с. 18; 2, приклад 1]). 

У терені зафіксовані зразки зимових танків. 
У с. Чернацьке Сбд на Різдво співали, пританцьо-
вуючи в ритмі шестидольника-«Камаринської» або 
сегментованого 4-дольника з характерним для 
локусу співставленням модельного та вторинно-
го ритмомалюнків (таблиця 2_Зима_9,10)7.  

4-дольні наспіви форми ‹  442 р ›  з рефреном 
«ой лялє», «да на вой льолі…» притаманні й іншим 
зимовим танкам півночі регіону: у с. Вольна Сло-
бода Глх танок вели на Водохреща (таблиця 2_Зи-

ма_11); у с. Глазове Шст – на Масляну вели «Ву-
тянку»8 (таблиця 2_М_3).  

Вторинне дроблення 4-дольника у ямбо-хоре-
їчній реалізації знаходимо в с. Ницаха Трст9, спі-
вають під час заговин перед Великим постом (таб-

лиця 2_М_4), (нотацію див. [8, с. 26]).  
Серед пісень, виконуваних на Масляну (див. 

карту К7-3), найпопулярнішими є зразки типу  

‹  33; 43 › з інтенсивним силаборитмічним варію- 

ванням (таблиця 2_М_1) [10, с. 138–141; 12, с. 139, 141]. 
Частіше це однострофні приспівки, які зазвичай 
виконуються серіями, вільно чергуючись. В інших 
випадках пісня має розгорнутий сюжет і, відповід-
но, багатострофну композицію. Типологічно близь- 
кою видається менш поширена версія ‹  432 › , іно- 

ді з віршем rV [44]42. 

                                                                                        
 

‹  55Р3; 553 ›). Крапка з комою означає міжрядкову 
цезуру. Якщо структури основного і приспівного 
рядка співпадають, то літерна позначка ставиться пі-
сля формули: ‹  653Р ›, ‹ 452р ›. 
Символ «К» вказує на наявність сполучного заспіву-
катена (детальніше про це див. [3]). 

4 Українські версії зафіксовано на Слобідщині: Блп, Ндр. 
5 Роз‘яснення до скорочень див. у примітці до таблиці 2. 
6 Тут і далі назви районів  скорочено згідно таблиці 4. 
7 Для порівняння див. таблицю 2_В-Тр_5, 29. 
8 У с. Мефодівка Сбд «Вутку» ведуть на Великдень.  
9 Старі записи з російських сіл басейну Ворсклиці свід-

чать про характерність подібного типу ритмічного ва-
ріювання для цієї традиції (див. таблицю 2_В-Тр_30). 
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Найбільшим розмаїттям масницьких мелоти-
пів у поєднанні з великою кількістю текстів виріз-
няється північна частина області (за історико-ет-
нографічними даними – зона проживання литви-
нів10). Окрім названих форм тут знаходимо наспі-
ви, що мають в основі варійований шестискладник 
‹  р5,66 ›, переважно з рефреном «Рано-ранєнько»11. 
Зустрічаються й зразки шестидольної тиради. 

Там же у північно-східній частині регіону по-
ширені масницькі наспіви на основі 5-складника 
модельної форми ‹  56

3 ›, з характерним ритмом 
mR ||:  

 
   .            :||            

 
                    .     || (таблиця 2_М_7). Вторин- 

ні версії 5-складової моделі походять з прикор-
донних територій, обидві з рефреном «ой льолі»: 

‹  552Р › – з півночі регіону, с. Вольна Слобода Глх, 

та ‹  553р › – композиційно складніший варіант 

з конкатенацією з південного сходу області, 
сс. Каменецьке, НицахаТрст (таблиця 2_М_8, 9). 

У слобідській частині Сумщини масницькі пі-
сні – рідкість. Тут в окремих місцевостях пошире-
ний лише звичай чіпляти нежонатим парубкам 
колодку. Виключення становить середня течія 
р. Псел (див. карту К7-3), де зафіксовано пісенні 
зразки форми ‹  33; 43 › або 4-дольні приспівки12. 

Весняні наспіви складають найчисельнішу рит-
мотипологічну групу. Водночас, вони мають бага-
то спільних форм з троїцькими мелотипами, де-
які з них взагалі не мають чіткого календарного 
маркування, у традиції вони кваліфікуються як 
танкóві. Тому огляду весняних і троїцьких ритмо-
типів відведено спільний розділ у таблиці 2 (В-Тр), а 
їх географія відтворена на спільній карті К7-4.  

У весняному репертуарі розмежовуємо твори пі-
сенні (закличні, дражнилки), поширені в ми-
нулому на всій території, і танкóві, локалізовані 
найбільш концентровано у Подесенні та на Білго-
родському пограниччі13. Лідером у першій групі 
виступає тип з rV 446 («Весняночка-паняночка»), який 
зустрічається повсюдно, і має регіональні варіан-
ти – композиційні (одно- та дворядкові версії, фор-
ми з міжстрофовим заспівом-катеном, з рефреном), 
мелоритмічні (‹ 4462› – течія Ворскли, ‹  4462 › – По-
десення, р. Терн; численні рубатні локальні версії), 
виконавські (зразки з перехватом заспіву – Біло-
пільський, Недригайлівський райони [10, с. 155]).  

Поодинокі зразки веснянок з віршами rV *53 
трапляються у південно-східній частині регіону: 

                                                         
 
10 Аналогічну картину спостерігаємо серед веснянок 

та жнивних: на відміну від 1–2 типових структур, 
поширених на решті території, тут налічується біля 
3–7 мелоформ кожного жанру. 

11 Східніше (див. карту К7-4) цей тип побутує як вес-
нянковий з рефреном «лєлєм-лялєлєм».  

12 Традиція Попселля виокремлюється й за рядом 
інших параметрів [1, с. 49, 52]. 

13 Деякі одиничні версії танкових ритмотипів очевид-
но мають продовження своїх ареалів за межами дер-
жавного кордону. Серед них назвемо типи ‹  352 ›, 
‹  33; Р44 › з с. Мефодівка Сбд (таблиця 2_В-Тр_2, 10); 
також ямбічні версії 6–7-складників у районах білго-
родського пограниччя (таблиця 2_В-Тр_24, 25).   

класична ритмічна версія ‹  T53 › з с. Яструбине 
Сум [12, с. 49], ритмічний варіант строфи ‹    532 › з 
с. Рябина Впс [7, с. 21] (таблиця 2_В-Тр_11)14. Ямбіч-
на версія типу ‹ 532 ›, жанр котрої потребує уто-
чнення, походить з с. Каменецького Трст. 

Зате на північних територіях поряд з «коло-
мийковою» формою збираємо близько десятка 
різних структур. В їх числі є й форма з rV *53, ло-
калізована тут аж у чотирьох ритмічно-компози-
ційних версіях: ‹  532›,  ‹  532р›, ‹  Т532…›, ‹  53; р4,32›  

(таблиця 2_В-Тр_11–13). 
Деякі з весняних ритмотипів пов‘язані з кон-

кретними сюжетами, танкáми, ритуалами: 

‹  6 › – «Кривий танок» у строфічних і тирадних 

версіях, іноді з рефреном (Деснянське Полісся);15    
‹  55 ›, mR || :         : || – «Стріла» переважно з 

рефреном (там само). На сході Серединобудсько-
го та Ямпільського районів «Стрілу» ведуть на 
Трійцю. Жанрові міграції пов‘язані також із сю-
жетом «Што в саду, в саду» в наспівах того ж рит-
мотипу у версії ‹  55 ›, mR || :       :|| , відомих у 
функції і великодного, і троїцького танка (табли-

ця 2_В-Тр_18, 19). Строфа типу ‹  552р › притаман-
на і нетанкóвим наспівам, переважно троїцьким 
(сюжет «Як зав’єм вінки») [12, с. 160].  

Вторинні версії rV *55 постають у троїцькому на-
співі з с. Марчихіна Буда Ямп ‹  552Р ›, а також у вес-
нянках форми ‹  551 К ›, mR ||         |     .    ||, 
 rV 75 з Подесення. Локальні ритмічні версії (див. 
таблицю 2_В-Тр_21) наближають її до типу ‹  43 ›, 
але не ототожнюються з ним, насамперед через 
константну окремішність останніх складів почат-
кової силабогрупи вірша, які ніколи не зливають-
ся у долю16. 

Ще одна версія вторинного 5-складника ‹  5n ›, 
mR ||         || [10, с. 162] типова для весняної гри 
в «Короля», іноді сполучається у тирадній компо-
зиції з іншими ритмотипами. Відомі також рит-
мічні втілення «Короля» у формах ‹ 3‾3›, ‹  T3‾3n;4n;3 › 
[8, с. 27; 10, с. 162], ‹  443 › (таблиця 2_В-Тр_1, 8, 9).  

4-дольні форми характерні для танків – «Шум» 
(Охт, Ямп), «Мак» (Сбд, Глх, Шст) та інших, у то-
му числі і троїцьких (таблиця 2_В-Тр_4, 6, 7). Чима-
ло весняних наспівів мають в основі 7-складовий 
вірш з цезурою чи без неї (таблиця 2_В-Тр_3, 7): 

«Кроковоє колесо» – танок з верхнього Попселля, 
mR ||   . |     ||     |      || ; звідти ж – наспіви не-
уточненої функції (з рефреном «ой тьох, ой тьох-
тьох») на основі нецезурованого 7-складника.  

                                                         
 
14 На карті К7-4 відмічено й кілька зразків невизначе-

ної форми (згадано лише текст, або рядок мелодії). 
15 Взагалі 6-складова модель має чи не найбільше чис-

ло ритмокомпозиційних втілень у наспівах весняно-
троїцького циклу (див. таблицю 2_В-Тр_24-30). 

16 Подібне явище спостерігаємо у великодних танкáх 
форми rV *4;66 з Ямпільщини (таблиця 2_В-Тр_31): 8-
складова група реалізується у часових межах 5-ти 
долей замість 6-ти базових, типових для цієї форми, 
при цьому шоста й сьома короткі силабохрони ніко-
ли не об‘єднуються в одне ціле. 
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У басейні Ворсклиці (с. Каменецьке Трст) се-
ми-складовики постають у двох версіях : 

 – класичної ритмічної форми ‹  431-2Р K›, до-
сить своєрідна за композицією ( з розгорнутим ре-
френом «охи льолі ой лялє…» і катеном) – приуро-
чена до Трійці, стримана, розспівно-орнаментована; 

 – «хоріямбічна»  ‹  7878
3р›, mR ||                               ||  –  

також  з рефреном «шо й льолі…», карагодна.  

Нижче за течією Ворскли (с. Лантратівка Охт) 
знаходимо танок «Грушка», в котрому модельний 
рядок rV43 в купі з розпростореним приспівом «ніч-
ка моя темная, і ти, зоре ясная, грай, море, грай» 
утворює вторинну ритмокомпозицію: ‹  4Р3;443 ›.  

Зразки форми ‹  432 › або спорідненої з нею 
‹  442 ›, SV аб;рб або SV аб;Р з Подесення мають 

рефрени17 «ой Дунай…», «рано-рано…» (‹  433р›), «вой 
горя…», «шо й льолі…»  –   версії останнього пошире-
ні й на інших теренах, особливо характерні для 
прикордонних східних територій.  

Переважно це танкóві наспіви «плясового» ха-
рактеру, що побутують і як великодні, і як трої-
цькі, зазвичай в них добре відчутна 4-дольна ос-
нова. У більшості випадків при розспіві віршів 4-
дольників не виникає стабільної додаткової цезу-
ри, у значних за обсягом новоутворених силабо-
групах (7-8 складів) вільно чергуються групи 3+4, 
4+3, 4+4 та інші. 

Веснянковий тип ‹  43‾33Р›18, SV АРС: абб;рсс;туу 
поширений у текстовій версії з приспівом «Зєльоная 
дуброва, дуброва, кучерява бєрьоза, бєрьоза». Характер-
ний для цього ритмотипу весняний сюжет «Про-
со» серед доступних звукозаписів не трапився19.  

Кілька зразків форми ‹  4433 › з рефреном та-
кож знаходимо серед танкóвих російського похо-
дження, хоча ця структура більш притаманна ве-
сільним наспівам (див. карту К8-6). 

Серед весняних танків знаходимо форми з еле-
ментами «обрамлення» на основі 4- та 6-складників: 

‹ 4‾;44;4‾4‾›,SV а;ар;бб – поширена з текстом «Хо-
жу-блужу, моя матінка, по подлужжу», іноді з рефре-
ном «рано-рано, ранєсєнько» SV а;аб;рр1 (Подесення); 

‹  66; 4‾4‾›, SV аб,аб;аа «Заплятіся, плєтєнь» (Ямп); 
‹  44;  66›, SV аа;аб;аб (литвини, північний схід); 
На тих же теренах, а також у російських посе-

леннях басейну Ворсклиці і Сейма побутують тан-
кові наспіви різного приурочення на основі 6-доль-
ника, котрий лучиться з віршем, що має виразні 
ознаки тонічної організації (тип «камаринської»). 

Ще кілька форм за участі 6-складової групи, 
локалізовані у Подесенні (таблиця 2_В-Тр_22, 28):  

група весняних і троїцьких наспівів зі струк-
турою рядка rV*654 з Ямпільщини:  

‹  653р › (ідуть з могилок на Великдень), та  
‹  645

2р › –  веснянка, ‹   645
1К › –  літньо-троїцька;  

                                                         
 
17 Серед безприспівних форм вирізняється версія з 

с. Глазове Шст зі стримано-співною мелодикою: rV 434, 
mR ||            |          ||              |            ||:             |         :||   

18 Варіант заспіву  mR ||       .      |                  || , sV аб. 
19 Згадували про його побутування у Подесенні. Варі-

ант з с. Чеберяки Рмн опубліковано у збірці [10, с. 166]. 

веснянка з с. Кренидівка Сбд ( як сніг тане, у сусі-
дніх селах цей тип приурочений до літнього трудо-
вого сезону: співають на замашки, на косовицю): 

‹  62.K›, mR ||           ¦      .                      | 
  

  ¦                   .                 [] ||. 
Окремо зупинимось на версіях ритуально-об-

рядових пісень весняно-літнього сезону. Серед них 
значне місце також посідають 6-складові форми. 

Серединобудське Подесення є південним кор-
доном ареалу троїцького типу, відомого в Бєлару-
сі та прилеглих територіях Росії , а саме – однієї з 
версій 6-складника, mR ||:                    :|| з рефреном «Ой 
рано, рано». На литвинівських землях цей мелотип 
пов‘язаний з русальними обрядами. 

Версії пісні про русалку записані в сс. Глазове та 
Коротченкове Шст, її співають, коли чистять коло-
дязь на Трійцю. На цей же наспів виконуються й 
кілька інших пісень троїцького циклу. Згадки про 
побутування у минулому звичаїв, пов‘язаних з 
русалками, збереглися у селах уздовж течії Десни. 

У східних районах області відомий обряд водін-
ня «кукушки». Ритуальні дії та пісні зосереджені у 
межиріччі Сейма та Клевені, вкрапленнями – пів-
нічніше (рильське Посейм‘я [13, с. 194]). Кілька свід-
чень про побутування обряду в минулому маємо з 
басейну Ворсклиці (очевидно, окраїни курського По-
пселля), хоча пісень не було пригадано. Серед на-
явних зразків переважають форми на основі 6-склад-
ника в кількох ритмоверсіях (таблиця 2_В-Тр_27), іс-
нують також 4-дольні приспівки до «Кукушки». 

У традиції горюнів на Путивльщині побутує 
ще один троїцький тип, в тому числі і серед пі-
сень про кукушку: ‹ 54;Р445›, SVаб;рбс20. 

На Посуллі, а також в окремих селах Конотоп-
ського та Кролевецького районів розповідали про 
звичай ставити «віху» на Трійцю – виготовляти 
ляльку і садовити її на «тичку»21. Певною мірою 
він перегукується з обрядом «Кукушки», котру у 
Буринському районі називали «Хохою».  

На берегах Сули збереглися згадки про обряд 
«водіння берези» на Трійцю, а на Ворсклі 
(сс. Лантратівка, Ясенове Охт) зафіксовані пісні, 
що супроводжують троїцькі обходи полів з «бере-
зою» (таблиця 2_В-Тр_37). Пісні мають тотожні сю-
жети, але ритмічне втілення тексту неоднакове: 
одна використовує побутуючий в терені весіль-
ний мелотип на основі вторинної версії типу 
rV*53; вербальний ряд іншої реалізовано в коло-
мийковій формі ‹ 4461K›, котра набуває своєрід-
ності за рахунок орнаментального дроблення по-
чаткових силабохрон і непослідовної ямбізації [2, 
приклад 4]22. 

                                                         
 
20 Ще кілька ритмічних версій вірша rV *54 переважно  

в ямбічній реалізації (більш відомі як купальсько-
петрівські),  представлені крапково по всій території 
області у різних функціях – весняна, троїцька, тан-
кова (див. таблицю 2_В-Тр_15, 16).   

21 У с. Глазове ляльку виготовляли на Купала, також 
чіпляли її на палку, а потім палили. 

22 Інтонаційна модель обох наспівів майже співпадає. 
Враховуючи присутність у тексті останнього зразка 
великої кількості надлишкових складів, очевидно, слід 
вважати форму rV 446 також не базовою, а вторинною. 
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На цих прикладах спостерігаємо ліризацію об-
рядових пісень, що особливо виразно проявляєть-
ся у жанрі петрівок. 

Ареал петрівських пісень (карта К8-5) займає 
територію на південь від Сейма, вище якого спо-
стерігаємо лише кілька випадків побутування 
цього жанру. Серед них вкажемо на рідкісну ямбіч-
ну версію форми ‹ 44р6› з рефреном «релля, релля, 
релля»23 з Ямпільщини (таблиця 2_К-П_6) [8, с. 29]. 

На карті К7-3 на півночі значками «квітка» ро-
жевого кольору окрім петрівських позначено кілька 
приурочених ліричних пісень, які, за словами вико-
навців, співаються у Петрівку.  

Регіональна специфіка петрівок, не зважаючи 
на обмежену кількість форм, проступає рельєфно 
за рахунок виконавсько-стильових засобів. Особ-
ливо яскраво вирізняються петрівки Посулля (тип 
‹   45 2 ›) [2, приклад 6; 11, с. 31] з рубатно-орнамен-
тальними заспівами (іноді з перехватом), широ-
кою кантиленою нехарактерного для обрядових 
жанрів діапазону (іноді сягає сексти-октави), роз-
співом ферматованих довгих тривалостей, а та-
кож з фактурно-тембральним ефектом «тончика». 

Розспівність, інтонаційно-ритмічна гнучкість 
притаманна також петрівкам південно-східної час-
тини терену (Крсн). Окрім найпоширенішої серед 
петрівських пісень форми rV *542, тут побутує ще 
два вузьколокальних структурних типи петрівок 
‹  65 K›, ‹ 532› (таблиця 2_К-П 11, 10).   

Кілька зразків останньої форми, як і типу 
‹ 45 2› мають купальську приуроченість. 

Купальські рівномірно вкривають всю дослід-
жувану територію. За рідкісними винятками тут 
побутує тип пісень, що базується на віршах rV *44. 
Відмінності полягають насамперед у наявності ре-
френів та їх композиційній ролі. Найчастіше основ-
ний пісенний рядок доповнюється рефреном 
«Купала на Йвана» або «Іване-Йвашечку» (rV*33), який 
замикає кожен вірш ‹  44; 33›, рідше – обрамляє 

його з обох боків, утворюючи строфу ‹  33; 44; 33›:  

 mR ||         |        ||          
 
  |         ||        |            || 24. 

В інших випадках спостерігаємо розгорнуті при-
співні побудови-тиради, що значно перевищують 
тривалість основного рядка. На такі версії натрап-
ляємо у південній частині Сумщини (Посулля, 
Поворскля, див. [12, сс. 168, 169, 171]). Локальні від-
мінності полягають і в режимі силаборитмічного 
варіювання моделі: від найпростіших нерозспіва-
них версій в обрядових піснях центральної та пів-
нічної зони, а також у піснях-дражнилках, приспів-
ках, примовках (часто без приспіву), до півден-
них, де, навпаки, частіше трапляються ритмофо-
рми з інтенсивнішим дробленням модельних си-
лабохрон у сполученні з помірним темпом.  

Переважну більшість відомих в регіоні жнив-
них мелотипів знаходимо в Деснянському По-

                                                         
 
23 Від редактора. Цей же рефрен див. у прикладі 11 на с. 182.  
24 Від редактора. Про цей тип див. статті І. Клименко, О. Кара-

пати у 3-му розділі збірника. 

ліссі. Звертаємо увагу на детальну диференціацію 
пісень літньо-осіннього періоду за приурочені-
стю їх до певних сезонів та господарчих процесів. 
Окрім власне жниварських, це пісні, виконувані 
під час косовиці, «як сєна порають», «як замашкі 
бяруть», «як просо полють», «як полють картошку», 
до збирання ягід (літні), на Покрову (осінні), на при-
вертання чи відвертання дощу. 

Збереженість жниварських обрядів та пісень у 
південній, а особливо у центральній частинах 
області дуже низька. Єдина відома на всіх теренах 
форма ‹  44; 33›,  SVаб;вг є багатофункційною – 

жниво, замашки, обжинки [11, с. 190, 191, 194; 9,  
с. 204, 205]25. На Сіверщині вона співіснує зі своїм 
композиційним різновидом: ‹  4; 33›, SVаб;вв26 – 
жниво, замашки, на дощ (таблиця 2_Ж_1, 2).  

Поруч у незначній кількості трапляються варі-
анти 4-дольників: rV *432; rV *44; 43 тощо. Серед них 
вирізняється форма зі стабілізованим вторинним 
7-складовим віршем ‹  442›. У версії ‹  442› 4-доль-
ність модельної форми завуальована вторинним 
ямбізуванням (таблиця 2_Ж_3).  

Там само зустрічаємо форму ‹ 4461› у функції 
жнивної27 (найчастіше з текстом «Пора, мати, жито 
жати») – у класичній формі та локальних версіях:  

||     .    |          |    .             || – сс. Марчихіна Буда 
Ямп., Чернацьке, Ст. Гута Сбд;  

 – с. Жихово Сбд; 
 – с. Глазове Шст; 

 – хут. Михайлівсь-
кий Ямп, с. Кренидівка Сбд28; 

Ще дві версії походять з протилежного краю 
Сумщини – двох сусідніх сіл на Ворсклі (Трст), котрі 
належать до кардинально відмінних традицій: у 
наспіві типу ‹ 446› з с. Каменка чітко відтворена мо-
дельна формула; версія ж із с. Каменецьке – макси-
мально розспівана, «рубатна», зі словообривами: 

На тих же теренах побутує ямбічний відповід-
ник попередньої структури ‹  5571›. У більшості ви-
падків спостерігаємо функціональне розмежування 
цих форм: якщо перша визначається як жнивна, то 
друга – більш універсальна, має ширший сюжетний 
діапазон відповідно до обрядового приурочення 
різного в різних локусах – жниво, замашки,«як сєна 
порають», осінь, «когда ульотиває птіца», на Спаса.  

Форма rV*6 нетипова для жнива (таблиця 2_Ж_4, 

5): мелотип ‹  62› має вузьколокальний характер,  

                                                         
 
25 Від редактора. Ця ритмоформула описана в роботах 

[36; 39] зі списку на с. 153.  
26 У зразках з с. Боровичі Сбд rV *445, sV абв. 
27 Від редактора. Ареал цих форм продовжується на Брян-

щині (див. публікації К. Світової, Н. Савєльєвої) та має ос-
трівне поширення на Овруччині (див. [19; 41; 43] на с. 173).  

28 З наведеного ряду помітно, що локальні ритмоверсії 
складаються з тих самих ланок, які по-різному комбі-
нуються. Співставлення з наспівами інших жанрів по-
казує, що кожна місцева традиція випрацьовує харак-
терні форми ритмічного прочитання певних силабо-
груп і використовує їх у різних комбінаціях, утворюю-
чи власні версії ритмотипів, незалежно від жанру. 
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концентруючись у придеснянській зоні Середино-
будського району, проте функціонально різнопла-
новий – у трьох сусідніх селах реалізується у піснях 
покосній, на замашки і як ягоди бєруть29. 

Там само побутує тип ‹ 466› – жниво, Покрова . 
Східніше зафіксовані зразки форми ‹  53 K› у 

функції жнивної. 
Єдиним у своїй приуроченості є зразок з с. Кре-

нидівка Сбд ‹ 545431 K› (таблиця 2_Ж_8) – співають, 
коли картошку копають. 

 

29 В с. Очкіно Сбд він обслуговує й інші пісні літнього 
сезону, «спявають до Петра», у Кренидівці ми його 
вже згадували як весняний. 

Пісні весільного циклу на більшій частині 
території збереглися відносно добре. І кількість 
мелотипів, і кількість їх повторень в обряді з різ-
ними текстами, і загальна кількість записаних 
зразків значно перевищують відповідні показни-
ки щодо пісень господарчого річного циклу. Різ-
ним аспектам побутування весільних обрядових 
пісень на Сумщині присвячено кілька робіт авто-
ра [1; 3; 5; 6]. Тут подаємо таблицю весільних рит-
мотипів Сумщини і детальну карту їх поширення 
на території області (К8-6). 
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ОБРЯДОВЫЕ ПЕСЕННЫЕ ЖАНРЫ СУМЩИНЫ:  ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ РИТМОТИПОВ  
 

 
Автор проводит систематические исследования традиционной музыкальной культуры северо-

восточной части Украины (территория современной Сумской области). Публикация имеет прежде 
всего информативную направленность. Ее цель – представить наглядную картину этномузыковед-
ческого обследования региона, и на основе собранных материалов подать максимально полные 
данные о географии рaспространенных здесь обрядовых песенных жанров и их основных ритмо-
типов в виде пяти подробных карт. 

Ключевые слова: обрядовые жанры музыкального фольклора, ритмотип, картографирова-
ние, фольклорные фоноархивы, Сумская область. 

Olena Honcharenko  (Sumy–Kyiv)  

RITUAL SONG’S GENRES OF SUMY REGION: GEOGRAPHY OF MAIN RHYTHMICAL TYPES 
 

The author of the article is conducting systematic explorations of the North-Eastern Ukraine‘s [present 
Sumy region (oblast)] traditional musical cultures. The publication has mainly the informative character. Its 
purpose is to present an obvious picture of ethnomusical investigations of the region, and on the basis of 
collected materials give in maximum possible completeness the data on the geography of ritual songs‘ genres 
widespread there and their main rhythmic types, in the form of five detailed maps. 

Key words: ritual genres of musical folklor, song, rhythmical type, audioarchives of folkmusic, Sumy region.
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Таблиця 2 (продовження) 
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Таблиця 2 (закінчення) 
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Таблиця 3. Ритмічні форми весільних пісень на території Сумської області 

 

Таблиця 4. Скорочення назв районів Сумської області 
 

Блп – Білопільський 
Бур – Буринський 
Впс – Великописарівський 
Глх – Глухівський 
Крл – Кролевецький 

Кнт – Конотопський 
Крсн – Краснопільський 
Рмн – Роменський 
Ндр – Недригайлівський  
Пут – Путивльський 

Лбд – Лебединський  
Лдл – Липоводолинський 
Охт – Охтирський 
Сбд – Серединобудський 
Сум – Сумський 
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