
 1 

 



 2 

Герб Великописарівського району 

Сумської області та 

розташування села Ямне 
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Передмова 
 

Скільки їх, невеликих українських сіл, у кожному з яких дбайливо 

береглися давні звичаї, успадковані від предків? Звісно, села, які 

знаходилися поблизу великих міст, поступово втрачали архаїчні 

традиції, запозичували міську моду, забували первісний, прадавній сенс 

обрядів. 

Але дещо віддалене село ще у середині ХХ століття жило за 

настановами, отриманими від батька і діда. Особливо це стосується 

святкування весілля. Адже одруження – один із ключових моментів 

життя. Тому весільний обряд середини ХХ століття зберігся більш 

повно, ніж інші звичаї календарної і родинної обрядовості. Хоча з ряду 

суспільно-історичних причин, весільне вбрання, обряди, традиції 

середини ХХ століття постають перед нами у трансформованому 

вигляді порівняно з більш давніми зразками. Це виявляється у костюмі 

молодого, використанні воскового (а не барвінкового) вінка для 

молодої, відсутності деяких ритуалів весілля давнішого періоду. Проте 

основою залишився давній обряд. А зміни свідчать про те, що 

українське весілля було «живим» дійством, яке видозмінювалося, 

підлаштовуючись під спосіб життя сільських людей певного періоду.  

Слобожанське весілля, яке побутувало у селі Ямне 

Великописарівського району Сумщини у середині ХХ століття, було 

традиційним і, водночас, актуальним саме для того часу. А отже, 

весільний обряд Ямного по праву можна вважати золотим зерням із 

багатої житниці традицій українського народу.  
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Літопис Ямного 
 

Село Я́мне знаходиться на лівому березі річки Ворскла. Вище за 

течією на відстані 3 км розташований районний центр – смт. Велика 

Писарівка. 

Існує дві версії щодо походження назви села. Згідно з першою, 

назву Ямному дали жителі сусіднього села Вільного. Якщо подивитись 

в бік Ямного з Вільного, то найбільш заселена на час заснування 

територія, названа Замок, знаходилась ніби в ямі.  

За іншою версією назва «Ямне» походить від типу помешкань – 

«ям», тобто землянок, у яких жили перші поселенці.  

З ініціативи російського уряду на початку ХVІІ століття на 

південній околиці російської держави було збудовано так звану 

«Бєлгородську оборонну лінію» 800 км завдовжки з центром у 

Бєлгороді, для захисту від кримських і ногайських татар. З того часу і 

стали активно селитися люди в цій місцевості, тікаючи від розорення 

турками і татарами. У 50-х роках ХVІІ століття переселенці заснували 

населені пункти – Суми, Лебедин, Боромлю, Тростянець та інші. В 60-і 

роки виникла Велика Писарівка, Миропілля, Кириківка, Славгород. 

1678 року група переселенців у складі 106 сімей, яку очолював 

Василь Павлов, прибула на територію Великописарівського району. 

Причину свого переселення пояснювали просто: втікали від розорення 

турецькими і кримськими військами. Саме цими переселенцями і було 

засноване село Ямне. 

Протягом усього розвитку село не мало поміщика. Його очолювали 

і порядкували в ньому отамани. На цю посаду призначали когось із 

місцевих «благодійних», з полку начальства і заможних людей. Ямняни 

були державними і особисто вільними. 

1680 року село було повністю спалене. Жителів забрано в полон і 

продано на невільницьких ринках. Ямняни звернулися з проханням 

виділити їм землі для обробітку, дозволити будувати млини на Ворсклі, 

а також звільнити від служби і податків. 

Відомості з подальшої історії дуже бідні і уривчасті, адже жителі 

Ямного, як і інших тогочасних сіл, впродовж віків залишалися 

неписьменними.  

У середині XVIII століття Ямне мало статус сотенної слободи 

Охтирського козацького полку, користувалося власною печаткою з 

гербом. Останнім ямненським (у тогочасних документах – 

«ємненським») сотником у першій половині 1760-х рр. був Олексій  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96
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Карпов. За даними на 1779 рік Ямне – державна військова слобода 

Богодухівського повіту Харківського намісництва, що мала 

817 мешканців (781 «військового обивателя» і 36 «власницьких 

підданих»); у слободі було «заборонено винокуріння та продаж 

вина» [5]. 

За статистичними даними 1864 року, Ямне – казенна слобода 

Богодухівського повіту Харківської губернії, що мала на той час 

1 церкву, 427 дворів, 1316 мешканців чоловічої статі і 1359 мешканців 

жіночої статі.  

Стан села на кінець ХІХ століття коротко описує «Энциклопедия 

Брокгауза и Ефрона», видана у 1890-1907 рр. В енциклопедії 

говориться про слободу «Ямну»: 

«Ямная (Ямное, Ямна) – слоб. Харьковской губ., Богодуховского у., 

при р. Ворскле, в 30 в. от уездн. г.; основ. в 1678 г. Жит. 4000; правосл. 

црк., лавки, ярмарка, торговля хлебом. Плодовое садоводство» [4]. 

З цього бачимо, що Ямне залишалось слободою Богодухівського 

повіту Харківської губернії, мало населення 4000 чоловік. Православна 

Покровська церква, про яку говориться, була зруйнована у часи 

радянської влади.  

У Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. брало участь близько 

600 ямнян, з яких полягло 242. Уродженцем Ямного є генерал-майор 

авіації, Герой Радянського Союзу І. О. Мусієнко 

Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, 

проведеного окупаційним урядом СССР 1932–1933 та 1946–1947 років. 

За даними місцевого історика Кальченка Г. А., під час голодомору 

1932-33 рр. загинуло 210 жителів села.  

Сьогодні Ямне належить до процвітаючих сіл. Його населення 

складає близько 1214 мешанців. В селі розташовані та діють ТОВ 

агрофірма «Мрія», амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, будинок культури, бібліотека, 

дитячий садок, поштове відділення, філія Великописарівської дитячої 

музичної школи, 7 торгових точок.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1946%E2%80%941947
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Особливості говірки 
 

Ямне, як слобожанське село, є ареалом побутування своєрідного 

діалекту. Він належить до південно-східного діалектного типу і має свої 

локальні властивості. Для Ямного характерна низка особливостей 

місцевого говору. 

У мовленні людей похилого віку, які є цінними носіями 

Ямненського діалекту у його чистому вигляді, спостерігається нахил до 

пом’якшення фонеми р, яка стоїть у кінці слова. Говір передбачає 

вимову пом’якшеного р у таких словах, як: базар', сахар', сухар', 

макітр'а. А також часто пом’якшується фонема л, яка стоїть після 

наголошеного і: наприклад, гіл'ка.1 

Фонема ч вимовляється як м’яка або пом’якшена, особливо якщо 

вона входить до наголошеного складу: ч'асто, св'іч'ка, ч'истий, ч'орт. 

Типовою особливістю говірки села є відсутність протетичного 

звуку в у прийменниках і префіксах. Так, вживається: од неї замість від 

неї, одчини замість відчини, одбери замість відбери. 

Іменники, що мають суфікси -ат-, -ен- іноді втрачають їх, 

вживаючись при відмінюванні як іменники середнього роду: не(и)ма 

ім’я (а не імені), але здебільшого спостерігається відмінювання 

іменників, близьке до літературної мови: те(и)ляті, гусяті.  

Прикметники чоловічого роду у називному відмінку, які мають в 

основі звук «ч», часто вживаються м’яко: мишач'ій хв'іст.  

Часто після твердого губного м, який стоїть перед звуками йа і 

відділяється апострофом, виникає фонема н: м'йасо–мн'асо, сім'йа–

сімн'а, пам'ять–памн'ат'–памн'атати, м'йати–мн'ати, м'йакий–

мн'акий. Зустрічається заміна апострофа подвоєнням з пом’якшенням: 

зз'іла замість з’їла.  

                                                           
1 У наведених словах-прикладах до кожного правила знак «'» позначає 

пом’якшення приголосного звуку. 
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У більшості південно-східних діалектів, і у ямненській говірці в 

тому числі, приголосні д, т, з, с в основі слова не чергуються з дж, ж, 

ч, ш при вживанні у 1-й особі однини теперішнього часу: нос'у, а не 

ношу; ход'у, а не ходжу; прос'у, а не прошу; лет'у, а не лечу і т.д. Але 

поряд з цим зустрічається вживання і паралельної форми, близької до 

літературної мови: хожу, прошу. 

При вживанні дієслів з ненаголошеним закінченням у третій особі 

однини замість закінчення -ит’ вживається -е: просе, носе, ходе, робе і 

т.д. У дієсловах, що у третій особі однини закінчуються звуком -є, 

відбувається стягнення, за якого це закінчення випадає: в'ін дума, вона 

зна, сіда. 

В інфінітиві дієслова після голосного основи часто вживається 

суфікс-формант -т' замість -ти: робити–робит', хвалити–хвалит', 

просити–просит', шукати–шукат'.  

У говорі жителів Ямного спостерігається своєрідна діалектична 

особливість. У дієсловах наказового способу у другій особі множини 

паралельно побутують закінчення -іт', -іт та -іте. Останні особливо 

яскраво відображають колорит ямненського говору: ход'іт'–ход'іт–

ход'іте, ід'іт'–ід'іт–ід'іте, роб'іт'–роб'іт–роб'іте, пишіт'–пишіт–

пишіте, пас'іт'–пас'іт–пас'іте, «робіт шо хотіт» тощо.  

Лексичні особливості говірки села Ямне. Старшими жителями села 

вживаються такі характерні слова, як чува́л (мішок), цебе́рка (відро), 

доломи́на (домовина), су́пятка (вдарити носаком, з носака), кви́т (все, 

кінець), попере́дник (фартух), меннó (ім’я), ло́вко (гарно, добре), плига́ти 

(стрибати), пря́дати (стрибати), лига́ти (їсти), кíсто (тісто), кісники́ 

(стрічки), юринда́ (щось неважливе або нісенітниця), мерге́лики (ласощі), 

джю́стрий (швидкий, моторний), налигну́ти (вдарити), пособи́ти 

(допомогти), уздрі́ти (побачити), викракос́ювати (робити дурниці, 

задаючись), приболя́стий («хворий на голову», божевільний), роди́мець 

(чорт), би́чики (очерет). 
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Весільні звичаї та пісні 

 

Серед усього розмаїття звичаїв родинного циклу в Ямному 

найкраще зберігся саме весільний обряд. Причому, давня традиція 

святкування тут побутувала ще у 1960-х роках. Для створення якомога 

детальнішого опису традиційного весілля с. Ямного було здійснено 

декілька фольклорно-етнографічних розвідок (2012–2016 рр.), під час 

яких записано ряд відповідних пісень та розповідей про особливості 

перебігу весільного дійства.  

На жаль, час зітер з пам’яті виконавиць деякі фрагменти 

колишнього весілля села Ямного. Тому наш опис обряду доповнено 

матеріалами фольклорних досліджень В. Дубравіна, який здійснював 

записи у с. Ямному півстоліття тому – у 1960-х роках, коли традиційне 

весілля було органічною частиною родинного життєвого циклу. 

Результати досліджень фольклориста опубліковані у збірнику 

«Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон)» [3]. Таким чином, 

на основі матеріалів з с. Ямного вдалося описати традиційне слобідське 

весілля.  

У Ямному збереглися обрядові весільні пісні, що за тематикою і 

структурою подібні до весільних пісень інших районів Сумщини, але 

мають і деякі локальні особливості. Тут сформувалися декілька типових 

наспівів, на які виконувалася велика кількість текстів. Так, можна 

вирізнити дві ритуальні поспівки, на які кладуться здебільшого короткі 

тексти, призначені для супроводу конкретних обрядових дій. Обидва 

наспіви споріднені і мають варіантні відгалуження, залежні від 

виконуваного тексту. Такі ритуальні пісні співалися під час обходу 

родичів з запрошенням на весілля, відвідин свекрухи, викуповування 

молодої, краяння короваю, пришивання квітки, для дражнилок тощо.  

Окремий типовий наспів склався для ліричних пісень. Він 

зустрічається з варіантними видозмінами у піснях, присвячених 

прощанню молодої з дівочим життям, відходу з рідної домівки, посаду. 

Інтонаційно близький, але досить самостійний ліричний наспів 

використовується у суботній пісні, яка виконувалась, коли молода йшла 

селом збирати дружок і родичів.  

Наявність декількох типових наспівів характерна для весільної 

пісенної обрядовості взагалі. 

Однією з примітних ознак місцевої традиції є відсутність 

«гуканок» – специфічних вигуків у кінці пісень чи строф, досить 

поширених на інших теренах Сумщини. 
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Слід зазначити, що поряд зі словом «весілля» інформанти широко 

вживають слово «свайба».  

Весільному гулянню передувало сватання. У середині ХХ століття 

воно побутувало у дещо спрощеному вигляді.  

За давньою традицією, найчастіше сватання і весілля відбувалися в 

осінній період: «…після Покрови, сватали восени. Ну, а тоді ж 

договорилися після Покрови свайбу грати». Сватати дівчину приходять 

молодий, його батько й мати з хлібиною. Їх запрошують за стіл. 

Починається розмова. Гості запитують: «Знаєте, чого ми прийшли? 

Шукати теличку». Господарі відповідають: «Нема у нас такої». «Та 

може ж є?», – допитуються гості, перемовляючись, доки не скажуть: 

«Ану показуйте, хто у вас там». Тоді виводять молоду, виносять хліб. 

Молода з свекрухою міняють хлібину. На знак згоди на шлюб молода 

мусить «вдарити три поклони» перед свекрухою.  

Найчастіше на сватання крім молодого і його батьків 

запрошувалися двоє старостів, одружених чоловіків. Або молодий міг 

іти свататися з батьками і старостою, який приходився йому рідним 

дядьком. Алегоричний зміст сватальної розмови про теличку часто 

варіювався, але зберігалась його сутність. Між старостами і батьками 

дівчини виникав такий діалог:  

– Нас направлено, шо у вас теличка тут, а в нас теличка утекла. Не 

бачили телички? 

– Та хтозна. 

– А ми прийшли по теличку.  

Після цього починають торгуватися. «А тоді торгуютья, торгуються 

та і вискажуть, шо теличка дома. Ну, а як дома, то зразу хліб міняють за 

столом навперехрестя».  

Вважалося, що уже в день сватання дівчина повинна назвати 

майбутню свекруху матір’ю: «І раньше так було казали: як прийдуть 

старости сватати, так шоб невістка зразу назвала свекруху матір’ю», бо 

пізніше їй складно буде це зробити.  

Після вдалого сватання (а вдалим воно було завжди, адже хлопець з 

дівчиною домовлялися заздалегідь), вирішували,  коли «свайбу грати».  

У п’ятницю печуть коровай і шишки. Збереглося традиційне 

значення цього святкового хліба у весільному обряді. Коровай мав 

обов’язково бути на весіллі, адже його розподілення між гостями 

залишилося важливим елементом обрядового дійства. Так само і 

весільні шишки були обов’язковим атрибутом свята. 
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Наречена не була причетна до випікання короваю, а нинішні 

інформанти розповідають про весілля з точки зору молодої або дружок: 

«Коровай печуть, шишки печуть, і то не моє діло. Там вони – баби 

старенькі усе робили, і коровай уряжений». «Пекли коровай, сажали у 

піч і співали: 

Наша піч гигоче,  

Короваю хоче 

І ще гиготатиме  

Короваю хотітиме». 

Весільний хліб обов’язково мав бути красивим. Для цього «кістом 

видєлували там візерунки, а по боках квіточки і посередині». На 

спечений коровай клали барвінок, а поверх – калину. 

Для приготування святкового столу запрошували найбільш здібних 

до цього жінок: «Гукали ж, у нас дві. Вони ж шишки ліпили у 

п’ятницю, а в суботу це вже вони варили». Традиційними стравами 

весільного столу були борщ, пироги, каша, тушкована картопля, кисіль, 

квашена капуста, засолені або свіжі огірки й помідори, квасоля, 

холодець, домашня ковбаса, «колоски» (на гілочку густо, по колу згори 

вниз прив’язувалися вишні). Приготування «колосків» доручалося 

дітям і родичам. Щедрість частування залежала від заможності родини. 

У традиційному весіллі, яке побутувало у середині ХХ століття в 

с. Ямному, оповідачі першим весільним днем вважають суботу.  

У суботу наряджають молоду. На неї вдягають високий вінок, 

стрічки, намисто, вишиту внизу спідницю, вишитий фартух, поверх 

підперезують кролевецьким рушником. Як кажуть місцеві жительки: 

«Звався «королевський рушник», тканий він, не рукою вишитий, а 

тканий». Молода 1961 року виглядала так: «Спідниця шоб була рясна і 

вишивка посередині, зелена, червона юпка, красна, вішньова і отак 

вишивка округи широка, квітки, вишита крючком. Тоді надівали 

жакети такі були. Жакет, тоді підперезують мене тим королевським 

рушником, отак, і спереді оцю половинку й цю розтой, тут затикають. 

Намиста багато, золоте, так, як на йолці і копійки там де якісь є, отак 

повно намиста. Вінок, у Писарівці брали, робили там вінок отак. 

Воскові квіточки робились, а тоді воском білим обливали, шо вони білі 

й стоячі, листочки зелені отак от округлі».  

Весільний вінок молодої середини ХХ століття заслуговує окремої 

уваги. Саме тоді у моді були штучні високі вінки, виготовлені з паперу і 

воску. Квіти у такому вінку розташовувалися не тільки спереду, а й на 

потиличній частині, «округи». Надівався цей головний убір, як шапка. 
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Ззаду кріпилися кісники. Нижній ряд квіток міг бути червоного, 

жовтого кольорів, додавалися біленькі воскові «брунечки», а вгорі 

зелене листя. Вінок купував молодий у подарунок своїй нареченій. Але 

його можна було й перекупити у людини, яка вже відбула весілля, а 

потім перепродати ще комусь. Такий вінок був обов’язковим елементом 

весільного вбрання слобожанської молодої у середині ХХ століття: «В 

такі года, як ми, ішли в квітках, усі в квітках». Цей головний убір 

виглядає глибоко традиційно, адже очевидно, що майстри намагалися 

виготовити якнайприродніший святковий вінок, використовуючи 

штучні матеріали. (Див. фотододаток). 

Після убирання молода із старшою дружкою збирає по всьому селу 

подруг: «Та – там живе подруга, та – там живе». Зайшовши в хату до 

дівчини, молода просила її батьків: «Пускайте свою доню до мене в 

дружки», або так: «Просив батько, просила мати, і я прошу: пускайте 

Галю в дружки до мене». Таким чином молода збирала від семи до 

десяти дружок, разом з якими обходила своїх родичів. Увійшовши в 

хату і привітавшись, наречена говорила: «Просив батько, просила мати, 

і я прошу: приходьте до нас на весілля, на свайбу», або «Кликав батько, 

кликала мати шоб прийшли до нас на весілля». Або ж так: «Просив 

батько, й мати, й я прошу: приходьте до мене на чарку». 

«І ото всіх обійдуть, дівчата співають, а вона всіх приглашає на 

чарку на неділлю». По вулиці молода йде попереду, а дівчата дружки 

ідуть ззаду і співають пісні:  
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Колесом, колесом 

Сонечко вгору йде.  2р.  

 

Дівка Ганночка 

По дружечки йде.   2р. 

 

Своєму батеньку 

День добрий дає.   2р. 

 

Цей день на весь день 

Ще й до вечіра.   2р. 

 

Якщо довго не відчиняли:  

 

 
 

 

Ой поки ми тут стоятимим? 2 р. 

Сиру землю та топтати[мим]. 

Сиру землю та топтатимим 

Ніжками, чобіточками, 

Золотими підківочками? 

 

Йдучи вулицею, наречена всім зустрічним людям кланяється. 

Увечері того ж дня молода разом з дружками іде до свекрухи. Тут 

згадують цікавий звичай перевірки майбутньої господині. Про нього 

оповідачки розказують так: «…веде дружок до свекрухи. І перво 

наперво дивиться чи віник не положений на дверіх. Як віник 

положений, так яка переступе й піде, кажуть: «ой лінива дуже буде 
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нівєста». А як яка, як дасть суп’ятка, так він летить аж отуди в угол, 

«оце, – кажуть, – молодєц, оце бойка дєвка, не полінилася суп’ятка як 

зарядила». 

«Оце родичів обійшли, йдем до молодого на вечерю. Одкриває 

свекруха, і тут людей повно. Ну і кладуть віник на порозі: чи молода не 

роззявкувата буде. Як роззявкувата – переступе й не баче віника, а як 

яка ж дивиться, (яка ж хазяйка буде) поверне той віник геть – і сама 

зайшла». Свекруха благословляє молодих хлібиною, пригощає дружок, 

дає їм по чарці і по шишці. Ці гостини відображені такою піснею: 

 

 
 

Були ми в свекрухи  2р. 

Та їли пампухи 

По столу качали  

Й у мед умочали. 

Хоч вони ясненькі, 

Так зате смачненькі 

 

(Хоч вони яшненькі, 

Так зате смачненькі. 

Хоч вони пісненькі, 

Так зате смачненькі). 

 

Після цього дружки ведуть наречену додому і самі розходяться до 

наступного дня. У деяких випадках молода після відвідин свекрухи 

йшла ночувати до старшої дружки: «Оце повечеряли, я до старшої 

дружки іду ночувати». Можливо, такий звичай є далеким відлунням 

дівич-вечора. Адже для ямненського весілля середини ХХ століття він 

уже не мав значення самостійного заходу. Жительки села, весілля яких 
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прийшлося на 50-і, 60-і роки ХХ століття, нічого не знають про гільце, 

відсутній був і обряд вінкоплетення.  

Традиційно саме у дівич-вечір відбувається прощання нареченої з 

подругами, дівочим дозвіллям. Відповідно у тематиці пісень 

виражається журба молодої за рідною домівкою, особливості життя у 

новій родині тощо.  

І нині в Ямному пам’ятають журливі «молодячі» пісні, присвячені 

смутку нареченої через необхідність розпрощатися з дівочим життям. 

Вони могли виконуватися саме на дівич-вечір, у суботу. Але у 

весільному святкуванні середини ХХ століття їх співали і у суботу, і в 

неділю. Адже більшість ліричних пісень не мають прив’язки до 

конкретної ритуальної дії. 

Неминучість переходу нареченої в іншу родину, невідворотність 

розлуки з рідним домом, від якої не могли врятувати навіть батьки, 

символічно відображена у такій пісні:  
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1) Шо в суботоньку рано   2р. 

Синьоє та море грало. 

2) Синьоє та море грало,   2р. 

Там Ганночка та воду брала. 

3) Там Ганночка та воду брала  2р. 

А беручи та потопала. 

4) А беручи та потопала,   2р.  

На батенька гукала. 

5) На батенька гукала,   2р.  

Як батенько та до бережечка. 

6) Як батенько та до бережечка, 2р.  

Нема човна, ні веселечка. 

7) Нема човна, ні веселечка,  2р.  

Не втішила мого сердечка. 

(Заспіви 4-7 куплетів виконуються, як у третьому).  

Ця ж сама пісня співалась і в іншому варіанті: 
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Текст співпадає з попереднім, крім сьомого куплету: 

7) Нема човна, ні веселечка,  2р. 

Та все вода (хвиля) позаносила. 

(у цьому варіанті замість «беручи» співається «беруючи», заспіви 4-7 

куплетів виконуються, як у третьому). 

 

Про жаль молодої покидати рідний дім співали: 

 

 
 

 

 

 

 

А сінечки мої, возрубленої, 

Будете неметені. 

Сінечки мої, возрубленої, 

Будете немете[ні]. 

 

А в свекорка мого з лози плетені, 

Будуть щодня метені. 

В свекорка мого з лози плетені 

Будуть щодня мете[ні]. 

 

«Це ж вона піде заміж, і ніхто сіни не буде замітати», – коментують 

оповідачки. Наведена пісня за мелодикою і ритмічною структурою 

стоїть дещо відособлено від інших. Вона поєднує у собі рубатність, 

журливу наспівність з речитативними вкрапленнями.  

Саме у неділю співаються сумні пісні про необхідність молодої 

переходити у нову родину, звикати до свекра і свекрухи: 
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Суботонька-неділенька, як один день 

Сумувала та Ганночка увесь тиждень 

 

Сумувала та Ганночка увесь тиждень 

Ой як меині сумувати пиристати? 

 

Ой я к меині сумувати пиристати? 

Ой як мені до свекорка привикати? 

 

Ця пісня, записана у 2014 році, має досить своєрідний наспів. У 

записах В. Дубравіна зберігся такий її варіант [3, 229-230]: 

 
 

Суботонька, неділенька, як один день,  

Сумувала та Марійка увесь тиждень. 

Сумувала та Марійка увесь тиждень. 

– А як мені сумувати перестати? 

Ой як мені сумувати перестати, 
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Ой як мені та батенька забувати? 

Ой як мені та батенька забувати, 

Ой як мені до свекорка привикати? 

Ой як мені до свекорка привикати? 

Ой батенька не забуду, не забуду. 

Ой рідного не забуду, не забуду. 

До свекорка, до свекорка не привикну.  

 

Характерною темою ліричних пісень є відносини з лихою 

свекрухою: 

 

 
 

Даєш мене, мій батеньку, молодую, 

Купи мені зозуленьку луговую. 

 

Купи мені зозуленьку луговую, 

Та посади й у кімнаті край кроваті. 

 

Вона буде та раненько тай кувати 

Мене буде, молодую, пробуждати. 

 

Нашо тобі, моя донька, зозуленька? 

Єсть у тебе, донько моя, свекрушенька. 

 

Єсть у тебе, донько моя, свекрушенька. 

Вона сама рано встане мене збуде 

 

Вона сама рано встане тебе збуде, 

Сама піде до сусіди та й обсуде. 

 

Сама піде до сусіди тай обсуде: 
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Лінивоє дрімливоє чужеє дитя. 

 

Сусідоньки, голубоньки, не йміт  віри: 

Наносила я водиці при зірниці. 

 

Наносила я водиці при зірниці, 

Насіяла я мукиці при світлиці. 

 

Насіяла я мукиці при світлиці, 

Розчесала русу косу ще й зовиці. 

 

У весільній обрядовості особливу роль відіграють батьки молодих. 

Їм належить найважливіше завдання – благословити подружжя на 

щасливе життя. Жалібними були сирітські весільні пісні, «такі пісні, шо 

молода плаче». Якщо ж дівчина була сиротою без батька, співали: 

 

 
 

 

Ой ходила та Ганночка 

По крутій горі. 

Набачила селезеня 

На бистрій воді. 

 

Набачила селезеня 

На бистрій воді. 

Пливи, пливи, селезеню, 

Бистро по воді. 

 

Пливи, пливи, селезеню, 

Бистро по воді. 

Прибудь, прилинь, мій батеньку 

Тепера к мені. 
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Прибудь, прилинь, мій батеньку, 

Тепера к мені. 

Ой дай мені порадоньку, 

Бідній сироті. 

 

Ой дай мені порадоньку 

Бідній сироті. 

– Ой рад би я, донько моя, 

Прибути к тобі. 

 

Ой рад би я, донько моя, 

Прибути к тобі. 

Насипано на руки мої 

Сирої землі. 

 

Насипано на руки мої 

Сирої землі, 

Стулилися карі очі, 

Ни гляну тобі.  

 

«А як матері нема, так ото утку набачила», зазначають оповідачки. 

Варіант тексту для сироти без матері подає В. Дубравін [3, 252-253]: 

 

Ой ходила та Ганночка  

По крутій горі 

Набачила сіру утку 

На бистрій воді. 

 

Набачила сіру утку  

На бистрій воді: 

– Пливи, пливи, сіра утка, 

Тихо по воді. 

 

Пливи, пливи, сіра утка, 

Тихо по воді, 

Прибудь, прилинь, моя ненько, 

Тепера к мені. 
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Прибудь, прилинь, моя ненько,  

Тепера к мені. 

Ой дай мені порадоньку, 

Бідній сироті.  

 

За відсутності когось із батьків, їхню функцію брали на себе 

родичі. Замість матері мала право благословити тітка або хрещена мати. 

Якщо не було батька, «наймали, був чоловік такий за батька. А брали 

вже батькового брата» (тобто дядька молодої). Молода-сирота, 

запрошуючи у суботу родичів на весілля, ходила з дружками на могилу 

батька чи матері, щоб попрощатися. 

 

У неділю дружко заводить наречену за стіл. «Дружко – це од 

молодої» – пояснюють інформанти. Дружко бере носову хустинку, за 

яку тримається молода, і заводить її за стіл, аж на покуття. 

Розповідаючи, оповідачки не вживають слова посад, говорячи 

«заводить за стіл». Але тут виявляється саме слідування традиційному 

звичаю саджання молодої на посад. Це зафіксовано в пісні, яка 

виконується. Причому дружки сідають поряд з нареченою за стіл. «За 

стіл завели і співаєм ми отакі пісні, про нівєсту». 

 

 
 

– Молодая Ганночко,  2р. 

Чом ни рано на посад сіла? 
 

Чом ни рано на посад сіла, 2р. 

Чи ти горе котила?  
 

Чи ти горе котила?   2р. 

Чи виноград садила? 
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– Я горенька та не котила.  2р. 

Винограду та не садила. 
 

Винограду та не садила.   2р.  

Котилося та моє серденько.  
 

Котилося та моє серденько, 2р. 

Котилися та дрібнії сльози.  
 

Котилися та дрібнії сльози, 2р. 

По столу та по тарілочці.  
 

По столу та по тарілочці.   2р. 

По Ганноцці та по дівоньці. 
 

Інший варіант тексту останніх куплетів подає В. Дубравін: 
 

Котилися дрібнії сльози  2р. 

Та по білому личеньку. 

Та по білому личеньку  2р. 

Та в шитую хустиноньку.  

(крім того, в цьому варіанті тексту говориться «садилося моє 

серденько»). 

Молодий приїжджав кіньми або ж на машині. Разом з ним їхали два 

старости, старший боярин, свашка (заміжня сестра або ж найнята), 

світилка (дівчинка, яка ще не досягла шлюбного віку, племінниця 

молодого або його сестра). Для світилки робили великий букет з будь-

яких квітів: «І вона оце з ним ходила, поки й свайба не кончиться, з 

молодими їзде». Слід зазначити, що назва «поїзд», поширена у 

весільній обрядовості для позначення почту молодого, у Ямному не 

використовувалась.  

За давнім звичаєм відбувалося торгування перед воротами. «Це ж 

як приїде молодий, не впускають його в двір, викуп беруть із його 

хлопці другі». 

Перед дверима хати ставився стіл. На порозі ставали родичі 

молодої – два старости і дружко. По інший бік столу – двоє старостів 

молодого. Кожна сторона має по дві хлібини. Старости починають 

торгуватися хлібом: «Та в мене луччій! Диви – більша хлібина, треба 

доплатити до того!». Сторгувавшись, міняються хлібом навхрест через 

стіл. Запитують: «Шо ж молода дарує?».  

Після цього мати нареченої (або братова жінка, якщо брат був 

одружений) обдаровує сватів: через стіл на палиці подає дарунки, 

заготовлені молодою для родичів молодого. Нареченому і старшому 
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бояринові даруються невеликі хустки – «носовички», якими сестра 

зразу перев’язує їм руки, старостам – рушники, свашці – хустка. 

Отримавши подарунки, дякують: «Спасіба сватові й свасі, і молодій 

княгині, шо рано вставала й подарочки дбала». 

Далі молодого заводять в хату, до молодої: «Ведуть же ж зятя, і 

світилка йде, і свашка йде». 

Коли наречений заходить в хату, наречена сидить нагнувшись, 

накрита. Він мусить викупити її у старшої дружки. Співають:2 

 

 
 

Ой, зятю хороший,  

Ой, зятю хороший, 

Клади сотню грошей 

Сотню не положиш, 

Сестри ти не возьмеш. 

 

 
 

                                                           
2 У всіх піснях цього типу виявляється така особливість: основна частина 

співається жваво, ритмічно, а рубатний заспів виконується дещо повільніше, 

роздольніше, як у ліричних піснях.  
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Я на зятя та й не дивлюся, 

Я на зятя та й не дивлюся, 

Я ‘д зятя одвернуся. 

До дверей очима, до зятя плечима.  2р. 

 
 

Не дивись, зятю, косо, 2р. 

В нас на пічі просо. 

Дивися в кишеню, 

Бери грошей жменю. 

Клади на тарілку  

за Ланочку дівку 

Після цього дружко (старший дружко, боярин) заводить обох 

молодих, які тримаються за носовик або за рушник, за стіл. Дружко 

сідає коло молодого, а старша дружка – коло молодої. Коли молодий 

«зять» сів за стіл, дружки співають: 
 

 
 

Не сідай, зятю, боком,  

Не сідай, зятю, боком, 

Це ж тобі нинароком, 

Це ж тобі вік вікувати,  

Всю правду казати. 

Під час весільного застілля у домі молодої співаються журливі 

пісні, адже цього дня вона покидає батька й матір. Декілька ліричних 
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недільних пісень збережено В. Дубравіним. Вони присвячені жалю 

молодої за батьками, рідною домівкою [3, 271; 274-275]. 

 
 

Чи не жаль же тобі, дівко Тетянко, 

Стару неньку кидати? 
 

Та нікому буде в полі робити, 

Ні по двору ходити. 
 

Та нікому буде світлоньки мести, 

Ні водиці принести. 
 

Батенько старий, матінка стара, 

А сестриця маленька. 

(Кожен куплет повторюється двічі).  
 

 
 

Од батенька та на одході,  (2) 

Посадила оріх у городі. 
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Посадила оріх у городі.  (2) 

– Рости, рости та й орішеньку. 
 

Рости, рости та й орішеньку, (2) 

Рости, рости та й розполонися. 
 

Рости, рости та й розполонися (2) 

Живи, тату, та й не журися. 
 

Живи, тату, та й не журися,  (2) 

Кохай собі другую такую. 
 

Кохай собі другую такую,  (2) 

Коли 'тдаєш мене молодую.  
 

Традиційно важливим елементом переходу молодої у новий статус 

було розплітання коси. Цей звичай належить до обрядів ініціації, коли 

зміна статусу людини супроводжувалася зміною зовнішності або одягу. 

Обрядова пісня, збережена В. Дубравіним, свідчить про те, що косу 

молодій мав розплітати брат [3, 321-322]. Його дії супроводжувалися 

співом: 
 

 

Ой брат сестрицю розплітав. 

Де ті розплітки подівав? 

Носив на базар, не продав, 

Меншій сестриці даром дав.  

На весіллі середини ХХ століття розплітання коси молодої 

доручалося старшій дружці.  

У с. Ямному зберігся красивий слобожанський весільний звичай 

пришивання квітки до шапки молодого. Коли молода вбиралася у 

святкове вбрання, до її пишного головного убору прикріплялися дві 

однакові квітки – «вінки́́», виготовлені з червоних кісників спеціально 

до весілля. Кожна з цих квіток називалася «віно́чком». «І вони один 

віночок одрізали. І ото їй один оставляють, а другий одрізають і жениху 
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пришивають до шапки». Пришивати могла старша дружка, свашка, 

сестра або невістка молодої (світлонька, свість). 

Сестра молодої бере шапку з пришитою квіткою і вимагає за неї 

викуп. При цьому співають: 

 
Ой глянь, зятеньку, на мене 

Краща свістонька я в тебе, 

На тій свістоньці ковпачок, 

Даруй, зятеньку, шостачок. 

А як не даси шостачка, 

Не получиш вінка, ковпачка, 

Ні рутяного віночка [3, 331]. 
 

Співали і дещо інший варіант тексту: 

Ой глянь, зятеньку,  на мене 

Краща світлонька я в тебе    

На тій світлоньці ковпачок 

Даруй, зятеньку, шостачок 

А як не даси шостачка,  

Не получиш ти колпачка 

Ні рученого віночка. 
 

Якщо ж молодий не давав грошей, «ця свістя, сестра, передає 

другій, передає й ще, як є сестра, передає другій. А він тоді ж дивиться, 

шо треба викупати цю кепку, й гроші кладе».    

З самого початку весільного обіду на столі стоїть коровай, убраний 

барвінком і калиною. У невеличких «бутилочках четвертушечках», у 

підсолодженій воді стоять житні пучечки з дванадцяти колосків, 
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перев’язані навхрест червоною стрічкою або «стьожечкою». Перед 

молодими на столі – дві ложки й тарілка. Родичі сідають за стіл, 

починається «обід і даріння». Молода сама ходить з тарілкою, в яку 

кидають «хто скільки може. Хто гроші, хто простиню там чи матерії 

трошки». Кожному, хто «буде дарити», молода дає дві шишки і 

коровай: «кладу на тарілку і каждому роздаю». Свашка дає шишки, за 

які родичі також обдаровують молодих.  

Традиційно важливим весільним дійством було краяння короваю. 

Воно доручалося дружку: 
 

 
 

Дружко коровай крає,  2р. 

Семеро дітей має, 

Та всі з кошелями, 

Весь коровай забрали. 

Якби нам давали,  

То б ми ни казали. 

Повага до дружка виявляється у такій пісні: 
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Ой дружку наш, дружку,  2р. 

Веиликий заслужку, 

Той тобі рушник дано,  2р. 

Шо лави стирано. 
 

У варіанті, поданому у збірнику фольклорних записів Дубравіна, 

міститься дещо інший наспів і текст [3, 299]: 

Ой дружко наш, дружку,   2р. 

Великий заслушку. 

Той тобі рушник дано,   2р. 

Що нами стірано 
 

Обов’язковим елементом традиційного весілля є так звані 

«передирки» між дружками і боярами: 
 

 
 

Світилочка пишна,  

Як у саду вишня  

Вона така горда, 

Як у свині морда. 

Вона така горда, 

Як у свині морда. 
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А в нашого свата  

З верби з лози хата, 

Сволоки з осики, 

Дружечки засцики 

(На попередній наспів) 
 

Старший боярин горбатий, 2р.  

До стіни прип᾿ятий, 

Гвіздочком прибитий, 

Щоб не був сердитий. 

(На наспів «Дружко коровай крає») 
 

Такі застільні пісні, сповнені веселощами, зафіксував у Ямному і 

В. Дубравін, віднісши їх до категорії соромітницьких [3, 302-303; 312-

313]: 
 

 

 
 

Хвалилися, що багатії,  (2) 

А вони убогії, 

Коні їх безногії. 

Самі пішки ішли, 

Зятя в мішку несли, 

Світилку в холоші, 

Щоб не з'їли воші.  (2)  
 



 31 

 
 

Од стола та й до порога  (2) 

Втоптана дорога. 

Бояри топтали, 

Помої хльобтали. 

Старший не напився, 

З головой утопився.  

 

Дружки дражнять свашку, яка не дає їм шишок:  

 

 
 

Свашка-неліпашка  2р. 

Шишок не ліпила, 

Дружок не дарила: 

Одну ізліпила, та й ту сама ззіла. 

З зеленого сіна, та й ту сама ззіла. 
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У записах В. Дубравіна, зафіксований інший варіант цієї пісні, що має 

дещо відмінний наспів і текст [3, 304]: 

 

 
 

Свашка-неліпашка,  (2) 

Шишок не ліпила, 

Дружок не дарила. 

Одную зліпила 

Та й ту сама з'їла. 

Якби нам давали,  

То б ми не співали.  

 

«А їй тоді ж стидно робиться, свашці. А тоді ж почнуть потчувати, 

по чарці наливають каждій дружці на тарілочці, та свашка ж тоді (торба 

така, вишитий рушник, тамечки шишок півторби) витягає шишки і 

кладе на тарілку: шишку і чарка каждій дружці, каждій дружці». Далі 

починаються танці і веселощі.  

У середині ХХ століття зберігався навіть звичай викрадати молоду, 

який набув характеру розваги, але корінням, як відомо, йде вглибину 

віків. «А тоді ж як стануть уже, проспівають усе за столом, і свашка 

шишки оддасть дружкам, тоді вже дружки вилазять із-за стола, ідуть 

танцювати в двір, у пляс. Вже женіх з нівєстою, вже ніхто (але вони не 

танцюють). А тоді ж як десь зуміють та її вкрадуть, а тоді ж він 

викупає». Далі починаються танці і веселощі. Танцювали польку, 

кроков’як, карапєт, сербіянку, гопак. 
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Саме після того, як дружки отримають по шишці і по чарці, 

попрощаються з подругою, їх «виганяли». «А дружкам, як собакам: 

бігають, бігають у суботу, ше й у неділю вигонять».  

 

  
 

Брала дівочка льон, льон, 

Брала дівочка льон, льон, 

Виганяла дружечок вон, вон, 

Нашо було брати, 

Як нас виганяти. 

Нашо було брати,  

Як нас виганяти? 

 

Перед від’їздом молодої з рідного подвір’я відбувається прощання з 

подругами: «А тоді ж, як усе поробили, тоді дружки вилазять із-за 

стола, і з каждою дружкою вона прощається. Дружок дев’ять, і всі 

цілуються, прощаються з нею. Вона з дівчатами прощається, як яка й 

плаче». У зафіксованій В. Дубравіним пісні дружечки прощаються і з 

молодою, і з молодим: 

 

 



 34 

– Прощай, прощай, та Тетянко, 

Сестро наша, 

Бо теперо ми не твої, 

Ти не наша. 

 

Бо теперо ми не твої, 

Ти не наша, 

Бо теперо ми од тебе  

Одходимо. 

 

Що теперо ми од тебе 

Одходимо, 

Молодому Іванкові  

Даруємо. 

 

Молодому Іванкові  

Даруємо. 

– Прощай, прощай, та Іванку, 

Ти братіку наш. 
 

Прощай, прощай, та Іванку, 

Ти братіку наш, 

Пускай, пускай та Тетянку 

Гуляти до нас. [3, 250] 

 

Після обіду виносять придане молодої на машину. «Виносять 

сундук і придане все кладуть на сундук: перину, подушки, тоді шо є 

вдя́гало (одяг) кладуть, рядна, одіяла, а люди стоять у дворі щитають, 

скільки придбала молода».  

Перед від’їздом батьки благословляють молодих. Тримаючи ікони, 

покриті рушниками, говорять: «Хай Бог благословить, і я благословляю 

на довгеє літо». Виряджаючи молодих, батьки благословляють доньку, 

проказуючи тричі: «Благословляю тебе, доцю, до батька й матері, годи 

й живи», після чого хрестять обох іконою. Наречений і наречена 

цілують ікону і батьків.  

Молоді сідають на машину, сідають і їхні родичі.  

Іноді наречений і його супровід приїжджали не машиною, а конем – 

«лінєйкою». Сідають «з одного боку молодий і молода, а з другого боку 

лінєйки сидить старша дружка, боярин і світилка».  
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У молодого вдома збирається скликана рідня. Так само сідають за 

стіл, «гуляють родичі, даря́ть». Наприкінці недільного весільного дня, 

молоду ведуть «розбирати» до сусідів. «Як уже її привезли сюди, 

ведуть старша дружка, ведуть її до сусідів. Тут не розбирали, де свайба, 

а ведуть до сусідів». Коли молоду вже «розібрали з цвітків», вона 

повязує собі хустку, на яку з правого боку пришивається квітка 

(«віночок» з кісників), відрізана від високого вінка. «Тоді пришиють 

квітку і вже вона в платку ходе, вже вона молодиця».  

У понеділок вранці невістка повинна подати свекрам умитися. «Оце 

в молодого я вже ночувала. Встаєш – свекор, свекруха тут. Тепер я 

встаю, наливаю миску води. І свекор умивається, й свекруха…Тоді 

умилися – я своїм рушником беру витираю їм лице». Це робиться в знак 

шани, і означає, що батьки чоловіка приймають невістку в свою 

родину.  

У понеділок збирається «бе́седа». Молода дружина вдягає вже не 

святкове вбрання, а «своє надіває і платком зав’язується». На цьому 

застіллі також відбувалося розділення короваю. «Беседа» проходила з 

веселощами, супроводжувалася рядженням: «Наряжалися всяк, хто в 

яке: хто в молодяче, хто в молодого… і йшли по вулиці». Щоб 

«вирядити свайбу» треба було, щоб хтось із родичів забрав гостей до 

себе додому: «хтось должен вивести їх з-за стола і погукати до себе», 

«гукнули, посиділи, оце вже й свайба кончилась». На цьому весілля 

завершується. «Беседою кончається свайба, у понеділок». 

Таким чином, у середині ХХ століття святкування весілля у с. Ямне 

складалося з трьох днів: «Три дні: субота, неділя і понеділок». 

На сьогодні давній весільний обряд повністю вийшов з ужитку. 

Молодь, на жаль, не використовує віковічні традиції у святкуванні 

найважливішої події свого життя. Проте, можна сподіватися, що 

сучасна тенденція повернення до коріння досягне Ямного. І тут знову 

залунають прекрасні й глибокі «молодячі» пісні. 
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Фотододаток 

Молоді. 

Гавриленко Іван 

Григорович 

та Марія Кирилівна. 

1961 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молода з дружкою. 

1961 рік 

Молоді.  

Гавриленко Василь 

Григорович та 

Марія Володимирівна. 

1954 рік 
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Молоді.  

Статівка Григорій та Лукія. 

Приблизно 1952 рік 

Молоді. Весілля. 

1958 рік 

Молоді. 

Бескінський Андрій 

Семенович та Ніна 

Борисівна.  

1960 рік 
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Молоді на весільній машині. 

Весілля Гавриленка Василя Григоровича та Марії 

Володимирівни. 

1954 рік 
 

Весілля Шевцова Семена Афанасієвича та Анастасії 

Федорівни. 1948 рік 
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Молоді, дружка і 

боярин. 

Весілля Бескінського 

Василя Семеновича та 

Варвари Тимофіївни.  

1963 рік 

 

Молоді, 

старша дружка і 

старший боярин. 

Весілля Кальченка 

Володимира 

Семеновича та Євгенії 

Антонівни. 1957 рік 
 

Молодий та його свита 

перед від’їздом до 

молодої. Весілля 

Кальченка Володимира 

Семеновича та Євгенії 

Антонівни. 

1957 рік 
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Елементи традиційного вбрання молодої. 

Сорочка, вишита полтавським рушниковим швом. Спідниця з 

крамної тканини, обов’язково прикрашена лиштвою, розшитою 

квітами. 

Могла бути вишневого або блакитного кольору. 

Наречену неодмінно підперезували «королевським» рушником. 

Фото 2016 року 
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Віночки «з кісників», 

які пришивалися до вінка молодої і до шапки молодого. 

Виготовлені 1961 року для весілля 

Гавриленка Івана Григоровича та Марії Кирилівни. 

Фото 2016 року 
 



 42 

Відомості про фольклорно-етнографічні дослідження с. Ямного 
 

1. 3 листопада 2012 року. Доценко Марія Андріївна, 1941 р.н. та Єпанчинцева 

Ганна Костянтинівна, 1933 р.н. виконали ряд весільних пісень і розповіли про 

деякі особливості перебігу весільного дійства. 

2. 3 листопада 2012 року. Кальченко Тетяна Гаврилівна, 1935 р.н. виконала 

весільні пісні. 

3. 15 січня 2013 року. Запис від Кальченко Тетяни Гаврилівни 1935 р.н. і 

Кальченко Уляни Василівни 1932 р.н. традиційних старовинних весільних пісень. 

4. 15 липня 2014 року. Мироненко Федора Гнатівна 1929 р.н., Яковенко 

Марія Сергіївна 1937 р.н. виконали традиційні весільні пісні. 

5. 13 січня 2015 року. Гавриленко Марія Кирилівна, 1945 р.н. надала 

детальну інформацію про одяг та обрядові дійства традиційного весілля. 

6. 13 січня 2015 року. Кальченко Тетяна Гаврилівна 1935 р.н., розповіла про 

деякі елементи традиційного весілля Ямного. 

7. 6 березня 2016 року. Гавриленко Марія Кирилівна, 1945 р.н. уточнила 

деталі перебігу традиційного весілля (сватання, запросини, пришивання квітки, 

пов’язування хустки).  

8. 7 березня 2016 року. Кальченко Євгенія Антонівна, 1935 р.н. розповіла про 

особливості перебігу і уточнила деталі традиційного весілля середини 

ХХ століття у Ямному. 

9. 7 березня 2016 року. Доценко Марія Андріївна,  1941 р.н. та Єпанчинцева 

Ганна Костянтинівна, 1933 р.н. уточнили деталі традиційного сватання і 

святкування весілля.  

Всі інформанти є місцевими жителями.  

 

Записи, здійснені В. Дубравіним і подані в збірнику «Обрядові пісні 

Слобожанщини. Сумський регіон»: 

1. Запис 1967 р. від Іваненко Марії Петрівни (1907 р.н.) в с. Ямне 

Великописарівського р-ну.  

2. Запис 1967 р. від Зінов’євої Фросини Олексіївни (1909 р.н.) в с. Ямне 

Великописарівського р-ну.  

 

Перелік використаних джерел 
 

1. Жилко Ф. Т. Говори української мови / Ф. Т Жилко, – К: Радянська школа, 

1959. – 172 с. 

2. Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. Сумська область / К: Інститут 

історії Академії наук УРСР, 1973 р. 

3. Обрядові пісні Слобожанщини. Сумський регіон. Фольклорні записи та 

упорядкування В. В. Дубравіна / Суми: Університетська книга, 2005 р. – 446 с. 

4. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона / [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://enc-dic.com/word/jA/Jamnaja-5650.html 

5. Ямне / [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki 

http://enc-dic.com/word/jA/Jamnaja-5650.html
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