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Слобожанський пісенний фольклор привертав 
увагу дослідників ще з ХІХ ст. Видатні праці 

вчених-філологів О. Потебні [5], П. Іванова [1], 
М. Сумцова [9, 10] та ін. утворили підґрунтя для по-
дальшого вивчення етнографії та пісенного фолькло-
ру регіону. Однак, власне музичні аспекти фолькло-
ру Слобожащини здобули висвітлення лише на почат-
ку ХХ ст.річчя у нотних збірках і наукових 
спостереженнях В. Ступницького [8] та О. Сте-
блянка [7]. Протяжний спів, як характерний для сло-
божанської пісенної традиції стиль, постав предме-
том наукового вивчення з 90-х рр. ХХ ст. у працях 
музикознавців О. Мурзіної [3], В. Осадчої [4] та 
ін. Однак, для з’ясування особливостей протяжно-
го співу цього регіону недостатньо лише емпірично-
го матеріалу. Без вивчення регіональних традицій 
неможливо скласти цілісну картину розвитку укра-
їнського фольклору. Тож дослідження його складо-
вої частини — пісенної традиції Слобожанщини не 
втрачає актуальності. Завдання запропонованої 
статті полягає в узагальненні матеріалів, зібраних під 
час польової розвідки у Луганську область, де були 
записані яскраві зразки слобожанського розспіву, та 
окресленні сучасного стану побутування пісенного 
фольклору в репертуарному, жанровому та виконав-
ському аспектах. 

Розшифровки пісень, що розміщені у додатках, 
виконано аналітичним методом, який дає змогу в 
нотній графіці музично-ритмічну форму мелостроф. 
Тактовий поділ вжито не як загальновизнані показ-
ники метра, його сильних і слабких долей, а як умов-
них знаків поділу (за П. Сокальським [6] народний 
такт — це вірш або піввірш), які визначають межі 
періодів, фраз. Ритмічну модель складено за прин-
ципом, розробленим К. Квіткою [2].

Результати дослідження. Експедицію було про-
ведено автором цієї статті у жовтні 2010 р. в селах 
Новопсковського, Марківського, Міловського, Бі-
ловодського, Старобільського, Новоайдарського, 
Сватівського, Кремінського, Білокуракінського 
р-нів Луганської обл. Мета експедиції полягала у 
вивченні пісенного репертуару обстежених сіл, його 
поширення в різних районах південної Слобожан-
щини, особливостей виконання, формуванні ціліс-
ного уявлення стану побутування народнопісенної 
традиції цього ареалу. 

Звернемо увагу на деякі особливості сучасного 
експедиційного запису. Через критичний вік інфор-
мантів та брак досі співаючих носіїв гуртовий спів © В. РУСІНА, 2011
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вдалося зафіксувати лише в трьох селах з десяти об-
стежених. Було записано також одноголосний спів 
та пісенні тексти без мелодії, як свідчення колиш-
нього їх побутування в цій місцевості. Тому деякі по-
ложення статті включають тільки записи традицій-
ного багатоголосся, а загальні висновки щодо стану 
побутування традиції базуються на інформації, зі-
браній у всіх опрацьованих селах.

Традиційний гуртовий спів було записано у с. Лит-
винівка Біловодського р-ну, с. Калмиківка Мілов-
ського р-ну та с. Титарівка Старобільського р-ну. 
Тут мешкають співаки, які ще за радянських часів 
були учасниками ансамблів, гуртів. Деякі й донині 
збираються на святах або у вихідні дні та співають 
для себе. Співоча активність інших пов’язана із пі-
сенною практикою при похованні. В деяких селах 
утворено переважно молодіжні фольклорні гурти, 
які виконують пісні з репертуару естради та друко-
ваних збірок радянської доби. 

Матеріали експедиції на Луганщину свідчать про 
те, що форми народної творчості, які можна було за-
фіксувати принаймні десять років тому, сьогодні май-
же втрачені. Разом із зникненням з ужитку святко-
вих та весільних традицій, зникає величезний масив 
обрядової пісенності. Старожили при опитуванні 
щодо весільного обряду та календарних свят розпо-
відали про минувшину часів своєї молодості, не тор-
каючись питань сучасної обрядовості. 

Ліричні пісні співаки згадують значно легше. Це 
такі фольклорні твори, як «Посіяла огірочки», «Чор-
номорець, мамінько», «Поза гаєм зелененьким», 
«На вгороді верба рясна», «Закувала зозуленька в 
саду на помості», «Дівчонка-красотка», «Ой з-за 
гори кам’яної», «Із-за тучі, із-за хмари». Більшість 
наспівів цих пісень в різних селах області близькі за 
мелодикою. В с. Калмиківка Міловського р-ну до-
бре пам’ятають такі старовинні пісні, як «Ой у полі 

озеречко», «Зійшов місяць та й на годину», «Ой 
туди гора, а відтіль друга», «Ой ходила ж Нюроч-
ка по садочку», «Як сяду я край віконця, виглядати 
чорноморця» та ін. У с. Литвинівка співаки надають 
більшу перевагу новотворам, пісням радянської доби, 
хоча невелика кількість стародавних пісень також 
наявна в репертуарі. Всього в Луганській області 
було записано близько 50 пісень, з них вагому част-
ку складає так званий «кіч».

Манера виконання ліричних протяжних пісень до-
сліджуваного регіону стосується характеру розспіву 
та його стильових ознак. Старше покоління вико-
навців (80—85 років), співає повільно, розтягнено, 
додаючи рясну орнаментацію в мелодику розспіву, 
використовує складобриви, огласовку приголосних 
звуків та вигуки в кінці строфи. Так співають в 
с. Калмиківка Міловського р-ну та с. Титарівка Ста-
робільського р-ну.

Виконавці з Литвинівки Біловодського р-ну мо-
лодші попередніх на десять років. Їхній спів схиль-
ний до прискорення темпу, меншого розспіву наспі-
ву. Це створює враження, ніби вони намагаються 
йти по вузлових опорах мелодії, мало використову-
ючи орнаментику. Ці співаки надають перевагу піс-
ням радянської доби, російським творам про війну 
та новотворам («Сірєнь голубая», «Копала буряки» 
та ін.). Порівнюючи ці спостереження з матеріала-
ми експедицій на Слобожанщину у 70—90-ті рр., 
де представлено різні вікові групи (рік народження 
на початку ХХ ст., та 40-х рр.), спадає на думку, 
що така різноманітність стилю виконання пов’язана 
не стільки з регіональною характеристикою певного 
ареалу, скільки з особливостями музичного мислен-
ня різних вікових груп. Можна виокремити умовно 
«старий» тип розспіву, та «новий». Ймовірно, що 
така різниця у манері виконання та сприйнятті ста-
родавньої традиційної пісенності пов’язана із карко-

«Зійшов місяць та й на годину» (4 + 4 + 6)2
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ломними історичними подіями ХХ ст. Жовтнева ре-
волюція, колективізація та стрімка радянська інду-
стріалізація спричинили поступову зміну світогляду 
та духовного життя наступного покоління, сприяли 
появі «нових» пісень, які згодом потіснили тради-
ційний фольклор. Голод і Друга світова війна зни-
щили носіїв давньої традиції та на значний час пере-

рвали дотримання традиційних звичаїв та обрядів. 
Фактично, покоління 30-х — поч. 40-х рр., вихо-
вуючись у нових реаліях, новій культурі та новому 
звуковому середовищі, було віддалене від старої тра-
диційної культури та виростало на її «уламках» ра-
зом із захопленням «новими» піснями та побутуван-
ням нових форм фольклорного виконавства. 
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В аспекті манери співу різних вікових груп ви-
кликає зацікавленість пісенна традиція с. Калми-
ківки Міловського р-ну Луганської обл. Село роз-
ташоване в шести кілометрах від траси. Прямого 
сполучення з районним центром немає. Побут його 
мешканців майже не зазнав впливу сучасних тех-
нологій. Наприклад, у старших жителів ще й досі 
не має мобільних та стаціонарних телефонів, в хаті 
стара традиційна піч. Вік учасників гурту — 80—
87 років. Вони й донині продовжують співочу 
практику, виконуючи поховальні пісні на похоро-
нах, тому щонеділі збираються у хаті для репети-
цій та спілкування.

Від гурту цього села вдалося записати 18 пісень. 
Серед них старовинні «Зійшов місяць та на годи-
ну», «Ой туди гора», «На камені же ноги мила», 
«На горі калина ой не так розпустила», «Ой ходи-
ла ж Нюрочка по садочку», «Як я сяду край вікон-
ця виглядати чорноморця», «Закувала зозуленька в 
саду на помості», «Поза лугом зелененьким», «На 
вгороді верба рясна», «Ой у полі озеречко», «Ско-
тився місць із-за хмари». Їх відрізняє широка роз-
співність, повільний, неквапливий темп, рясна орна-
ментика кожної подовженої ноти.

Пісня «Зійшов місяць та й на годину» (додаток 
№ 1) вирізняється архаїкою багатоорнаментовано-
го розспіву. Її мелодія побудована на оспівуванні 
квартових та квінтових інтонацій. Ритміка наспіву 
вирізняється часто вживаним пунктирним малюн-
ком. Складоритмічна модель складається з однако-
вих тривалостей з подовженням наприкінці другого 
піввірша. За наявності рясної орнаментики, огласов-
ки приголосних звуків та частого додавання встав-
них слів («же», «ой», «та й») мелодія набуває ди-
намічності та різнобарвності. Характерними вико-
навськими особливостями є часте глісандування між 
звуками та висхідні вигуки в кінці строфи.

Також учасники цього гурту пригадали старовин-
ну пісню («стару», за їх визначенням) «Як сяду я 
край віконця виглядати чорноморця» (додаток № 2). 
До речі, цю пісню фіксували в Луганській області 
ще у 20-х рр. ХХ ст., про що є відомості в науко-
вих архівах Етнографічної комісії ВУАН. Її музич-
на фактура багатоголосся становить терційну втору 
з октавним кадансуванням. Складоритмічна модель 
квадратної будови з чергуванням рівномірних три-
валостей (чверті та половинні). Для цього наспіву 
також характерно вживання пунктирного ритму, але 
характер мелодії більш спрощений, без широких 
орнаментованих розспівів. 

Інші стильові риси виконання притаманні співу ви-
конавцям народних пісень у с. Литвинівка Біловод-
ського р-ну. Вік співаків 70—75 років. Широко про-
тягнені пісні вони усвідомлюють як «старовинні» та 
відповідно «важкі» для співу. Такою для них є ко-
лись дуже поширена на східній Україні пісня «Ой з-за 
гори кам’яної» (додаток № 3). За віршовою будо-
вою (4 + 4 + 6)2, вона подібна до пісні «Зійшов мі-
сяць та й на годину» з с. Калмиківки. Ритмічна мо-
дель пісні повторюваної будови, хоча і примхлива (че-
рез непарне співвідношення тривалостей). Мелодія 
розспівана на подовжених нотах 3-ї та 5-ї долі так-
ту, але без дрібної орнаментації. Фактура багатого-
лосся переважно терційної втори із використанням 
октавних унісонів, що в цілому характерно для піз-
ньо- традиційного співу Слобожанщини. 

Варто відзначити, що виконання такої протяжної 
пісні для співаків було важким і вони намагалися при-
скорити темп.

Підсумовуючи викладене, можна зробити наступ-
ні висновки:

1. Традиційна пісенність залишається й досі в ре-
пертуарі старших людей, які в молодості мали актив-
ну співочу практику. Ці рудименти зникають із ви-

«Як сяду я край віконця виглядати чорноморця» (4 + 4 + 4 + 4)2
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конавства разом із життям літніх інформантів. Але 
у віддалених від великих магістралей населених пунк-
тах ще можна почути традиційні народні пісні.

2. Записи експедиційного матеріалу у селах Лу-
ганщини свідчать, що жодних календарно-обрядових 
пісень донині не збереглося, а в репертуарі фігурують 
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«Із-за гори кам’яної» (4 + 4 + 6)2

лише ліричні протяжні фольклорні твори та пісні ра-
дянської доби. З весільних пісень в пам’яті інфор-
мантів залишилася хіба що «Покриванка плаче».

3. Народний ансамбль, як форма співочої практи-
ки, збережена й сьогодні майже в кожному селі, але 
репертуар таких гуртів повністю змінений порівняно з 
минулими часами. Винятком є фольклорні гурти Но-

вопсковського р-ну Луганської обл. У їхній виконав-
ській практиці збереглися традиційні народні пісні, за-
писані в селах свого району у другій половині ХХ ст. 

4. Особливості виконання протяжних пісень Лу-
ганщини залежать від рівня збереженості традиції у 
певних населених пунктах. Давній стиль розспіву де-
монструє народний гурт з с. Калмиківки Міловсько-
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го р-ну Луганської обл. Вони співають розтягнено, 
використовуючи рясну орнаментацію, вставні сло-
ва, складобриви, огласовку приголосних та вигуки у 
кінці строфи. Інший стиль виконавства було зафік-
совано від співаків у с. Литвинівка Біловодського 
р-ну Луганської обл. Їхній спів менш орнаментова-
ний, схильний до прискорення темпу. Це створює 
враження, ніби вони намагаються йти по вузлових 
опорах мелодії, мало використовуючи орнаментику. 
Ці співаки надають перевагу пісням радянської доби, 
російським творам про війну, та новотворам («Сі-
рєнь голубая», «Копала буряки» та ін.).

5. Найпоширеніші пісні у Луганській області, які 
були зафіксовані на зазначеній території під час екс-
педиції: «Посіяла огірочки», «Чорноморець, мамінь-
ко», «Поза гаєм зелененьким», «На вгороді верба ряс-
на», «Закувала зозуленька в саду на помості», «Дів-
чонка-красотка», «Ой з-за гори кам’яної», «Із-за тучі, 
із-за хмари». Старовинні пісні з традиційною мане-
рою виконання були зафіксовані у с. Калмиківка Мі-
ловського р-ну Луганської обл.: «Зійшов місяць та на 
годину», «Ой туди гора», «На камені же ноги мила», 
«На горі калина ой не так розпустила», «Ой ходила 
ж Нюрочка по садочку», «Як я сяду край віконця ви-
глядати чорноморця», «Закувала зозуленька в саду на 
помості», «Поза лугом зелененьким», «Ой у полі озе-
речко», «Скотився місць із-за хмари».

Таким чином, матеріали експедиції у Луганську об-
ласть дають змогу визначити особливості пісенного ре-
пертуару та виконавської традиції Південної Слобо-
жанщини, істотно уточнити наші уявлення про розма-
їття народної пісенності України, відчути своєрідність 
широкого протяжного співу зазначеного регіону. 
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v. Rusina
DRAWLING FOLKLORE SONGS  
OF LUHANSK LAND
(CASE STUDY 2010)
The article brings study as for the actual state of sung folklore 
in Luhansk region. The data had been gathered during expedi-
tion in rural areas of Luhansk region at 2010. The records have 
been sorted according to genre and repertory aspects. The 
problem concerning a character of chant by informant groups of 
various age that demonstrate quite different types of the music 
thinking — «old» and «new» ones — has been introduced.
Keywords: Ukrainian folklore song, drawling chant, tradition, 
Sloboda land, Luhansk region, field research.

в. Русина 
ПРОТЯЖНЫЕ ПЕСНИ  
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ  
ЭКСПЕДИЦИИ 2010 ГОДА)
В статье рассматривается современное состояние песенно-
го фольклора Луганщины на материалах экспедиции 2010 
года. Записи обобщены в жанровом и репертуарном аспек-
тах. Затронут вопрос относительно характера распева раз-
ными возрастными группами информантов, которые де-
монстрируют различные типы музыкального мышления  — 
«старый» и «новый».
Ключевые слова: украинская народная песня, протяжный 
распев, традиция, Слобожанщина, Луганская область, по-
ле вые исследования.


