




Олена ЦВИД-ГРОМ, Віктор ДАВИ ДЮК

ТРАДИЦІЙНИЙ ФОЛЬКЛОР СУЧАСНОГО СЕЛА 
В УМОВАХ МАЯТНИКОВОЇ УРБАНІЗАЦІЇ

Барометром духовного життя суспільства є його творчість. 
Професійна, яка стає справою життя для небагатьох, і масова, в якій 
знаходить свій вихід духовна енергія цілого народу. Для багатьох 
поколінь українців, серед яких домінувало сільське населення, 
відчиненим вікном у духовний світ був їхній фольклор. Він не лише 
слугував гармонізації міжособистісних стосунків, осягненню мудрих і 
вічних життєвих істин, а ще й був своєрідним містком між поколіннями 
в сфері їхньої духовності. Змалку діти прилучалися до різних проявів 
народного мистецтва, а в зрілому віці, кожен із них був якщо не його 
творцем чи інтерпретатором, то принаймні носієм.

Із масовим упровад женням сучасних інформаційних засобів механізм 
передачі духовної ін формації дещо зміню ється. Пісні, які співали колись 
батьки, в очах їхні дітей часто вже здаюьбся анахронізмом. їх місце 
посідає сучасна масова культура, нерідко поглинаючи неперевершені 
пам’ятки архаїки, її дописемної літератури й доісторичної історії.

Неважко пересвідчитися, що в тих країнах, де нація, розвиваючи 
й культивуючи крону професійного мистецтва, ретельно дбала й 
доглядала коріння, яким є мистецтво народне, сучасна культура значно 
багатш а, ніж там, де дбали лише про химерну форму крони. 
Переконливим прикладом у цьому може вважатися Угорщина, яка в 
останні десятиліття дала світові чи не найбільше талановитих музикан- 
тів, художників, дизайнерів. Там же все шкільне мистецьке виховання 
базувалося навіть у т.зв. „соціалістичні” десятиліття на досягненнях 
традиційного народного мистецтва.
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Щось подібне можна було спостерігати й у Литві, Чехії, Словач- 
чині. І там теж є свої результати. Дуже показовою в цьому плані є та 
особливість, що й театри в цих країнах, як і мистецькі виставки, не 
знають напівпорожніх залів, що помічається в наших провінційних містах.

Село Світязь можна вважати класичним втіленням взаємовпливів 
сільської й міської культур. Це одне з небагатьох великих сіл в Україні, 
де в літні місяці місцеве населення становить меншість.

Щодо сучасних процесів урбанізації, то їхній асимілятивний вплив 
на молодь загальновідомий. Але цьому впливу можуть піддаватися й 
жителі старшого віку, які в окремих районах України часто засвоюють 
почуту „масовку” не менш активно, ніж молодь.

З іншого боку, попередні експедиції в село протягом 80-х років 
виявили тут багато архаїчних явищ народної культури. Серед них -  
багато раритетних.

Письменник Віктор Лазарук не раз загострював увагу на тому, 
що Шацький національний парк повинен бути охоронною зоною не лише 
природного комплексу, але й традиційної культури.

Який сучасний стан збереження цієї сфери? Як позначається 
спорадична „навала” урбанізаційного процесу, стосовно якої нами вжито 
термін „маятникової урбанізації”, на етапі збереження традиційної 
культури села, його споконвічних устоїв? Чи достатній імунітет фольк- 
лору проти цієї спорадично інтенсивної урбанізації? Зрештою, чи має 
село Світязь підстави сподіватися на збереження хоча б інформації про 
ті чудові раритети народної духовності, яку культивували десятки чи, 
може, й сотні поколінь, що населяли споконвіків береги великого озера?

Для опитування було обрано по три респонденти різних вікових 
груп (80-75 років, 70-65 і 55-40). В силу специфіки теми нас цікавить 
не лише сучасний стан побутування традиційного фольклору, а  й 
способи його засвоєння носіями та виконавцями. Чи той або інший 
зразок можна вважати автентичним чи запозиченим у процесі етно
культурних контактів або й через аудіовізуальні засоби масової інфор
мації. До уваги не бралися ті носії фольклору, яким доводилося висту
пати учасниками конкурсів художньої самодіяльності та концертних 
програм, оскільки достовірність виявлених шляхів засвоєння ними 
фольклорних зразків дуже мала. Вони не є типовими носіями фольклору, 
швидше -  його виконавцями.

Основою для опитування стали ті фольклорні зразки, які увійшли
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в історіографію досліджуваного села. А вона настільки багата, що їй 
може позаздрити будь-яке інше село Полісся.

Першу писемну згадку про Світязь зустрічаємо у визначного поль- 
ського хроніста XV століття Яна Длугоша [1,46].

1899 року тут побував П.Тутковський, згодом академік АН УРСР 
і АН БРСР. Він провів докладне лімнологічне дослідження озера і в 
„Киевской старине” за 1901 рік опублікував статтю „Озеро Свитязь и 
народные предания о нём”, надрукувавши 9 легенд, записаних ним на 
Світязі.

Через 10 років у газеті „Кurjerг Warszawski” від 22 серпня 1909 
року з ’явилися дорожні нотатки В.Ренарда „Switez i Switez  ” [2 , 12].

А ще через рік на береги Світязя завітав відомий польський 
дослідник Бенедикт Дибовський. Зібрані матеріали під заголовком 
„Dwie Switezie” він опублікував у Варшаві в краєзнавчому тижневику 
„Ziemia”. Вісім номерів цього ілюстрованого видання за 1911 рік було 
присвячено західнополіському Світязю.

Інтерес до побуту, культури та народної творчості населення 
Західного Полісся в XIX ст. набирає систематичного характеру, стає 
предметом зацікавлення широкого кола польських літераторів, 
фольклористів, етнографів. Певну роль в цьому відіграв безпосередній 
зв’язок переважної більшості польських дослідників з Україною. Деякі 
з них (І.Червінський, Ю.Коженьовський та ін.) були родом з України, 
інші (З.Доленга-Ходаковський, Ю.Крашевський, О.Кольберг) провели 
частину життя або багато подорожували по ній.

Огляд етнографічного доробку польських дослідників XIX ст. 
свідчить про їх неослаблений інтерес до культури і побуту українського 
населення.

З.Ходаковський, подорожуючи по Волині, нагромадив великий 
етнографічний матеріал, з якого сам дослідник найціннішим вважав 
збірку переказів та пісень. До багатьох зразків пісенної творчості 
дослідник додавав опис обрядів та зазначав місце фіксації. Вчений 
планував зібрати усну народну творчість, „розсіяну по всьому простору 
землі слов’янської під стріхою селянською” [3, 25]. У збірці пісень 
знаходимо записи, зроблені й у Любомльському районі („Ой рано, рано 
кури запіли”, „Не дивуйтеся, люди...”, „Світить місяць із раю”, „А в 
ліску, ліску на жовтім піску” [4]). Ю.Крашевський, провів на Західному 
Поліссі майже чверть віку. За цей час він досконало вивчив побут та
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звичаї українських поліщуків, описав їх у своїх працях літературного 
та етнографічного спрямування. З фольклористично-етнографічного 
боку найбільший інтерес для нас становлять „Wspomnienia P olesia, 
Wolynia a Litwy”(1840), що містить цікаві відомості про духовну 
культуру українців Полісся та Волині. Увагу автора привернули народні 
вірування, заборони, звичаї та обряди, зокрема поховальний. Праця 
містить також схематичний опис весілля.

О.Кольберг -  польський дослідник українського фольклору. В 1907 
р. випустив збірник „Wolyn. Obrzçdy, mélodie, piesni” [5], до якого ввій- 
шов матеріал, зібраний дослідником на Західному Поліссі в 1867 р. (627 
зразків пісень).

Населення Волині та Полісся привернуло увагу польського пись- 
менника й етнографа Тадеуша Стецького, який на Західному Поліссі 
народився та виріс. З погляду фольклору певний інтерес становить 
його робота „Wolyn pod wzglçdem statystycznym , historycznym i 
arheolohicznym”, T. 1-2 (1864-1872) [6], яка містить чимало цікавих 
відомостей з духовної культури українського населення Поілсся й 
Волині. Добре окреслений у роботі весільний обряд Західного Полісся.

Чимало фольклорного й етнографічного матеріалу почерпнули на 
Західному Поліссі польські вчені під час експедиції 1927-1928 рр. 
Окремі матеріали цієї експедиції досі зберігаються в бібліотеці Ягелон- 
ського університету в Кракові. Окремі з них, де представлені й села 
біля Любомля та Шацька (16), увійшли до етнолого-діалектологічного 
зібрання Казиміра Нітша та Казиміра Мошинського „Lud Slowianski” 
-  згадуються села Острів’я, Любомль, Головно, Гуща, Нудиже, Пола- 
пи, Рівно та ін.

Показова для нашого дослідження праця Н.Гаврилюк „Картогра- 
фування явищ духовної культури”, яка дає можливість виділити локаль- 
ні комплекси родильних звичаїв, обрядів у плані історико-етнографіч- 
ного районуавння України. Картографування традиційної родильної 
обрядовості подає, на наш погляд, прикметний в етнографічному та 
просторово-територіяльному відношенні матеріал для вивчення 
духовної культури населення Західного Полісся, зокрема й фольклору 
села Світязя.

В радянські часи інтерес до фольклору Полісся значно упав. Тому 
праці радянських фольклористів 5 0 -7 0  рр. не вдуть ні в яке порівняння 
з працями польських. Поступаються вони не лише в якісному, а й у
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кількісному плані. На початку 70-х Так, луцький журналіст і фольк- 
лорист-аматор І.Федько підготував добірку ,"Волинь у піснях”, зроблену 
на основі власних записів. У ній чимало цінного фольклорного матері- 
алу й зі Світязя, Шацька, Мельників та інших сіл теперішнього Шацького 
району. Проте акцент зроблено не на архаїку, а на новотвори, так званий 
сучасний, радянський фольклор. Такими були установки того часу і 
автор нікуди від них дітися не міг.

Вигідно вирізняється на тлі 70-х років збірка О.Ошуркевича „Пісні 
з Волині”, до якої упорядник вводить ряд пісень, записаних у Світязі, 
розділивши їх за жанрово-тематичними ознаками. Це єдине наукове 
видання 70-80-х рр. XX ст., яке репрезентує фольклор Західного 
Полісся на належному рівні. Хоч, безумовно й воно не могло відрізня- 
тися істотно.

Багато тзаписів у Світязі зробила З.Болтарович. Вони увійшли 
до її монографії „Народна медицина українців”. Оскільки народна 
медицина -  це й лікувальна магія, й народна спостережливість, то її 
можна розглядати як один із виявів світогляду, як складову частину 
традиційно-побутової культури населення. Авторка використала 
матеріал, зібраний в містах та селах України в другій половині XX ст. 
Знаходимо цікавий матеріал, зібраний в с.Борові та Шацьку про 
використання ,дання” для наслання вроків [7 , 31].

Зацікавлення Світязем прослідковується не лише в працях 
фольклористів, природодослідників, етнографів, а й лінгвістів, зокрема 
в дослідженнях М.Толстого, Ю.Кухаренка, В.Никонова, МЛекомцової.

Пісенна творчість і народний побут Світязя привертали увагу 
багатьох відомих культурних діячів, письменників, етнографів та 
фольклористів.

У 1991 р. з ’являється перший випуск фольклорно-діалекто- 
логічного збірника „Поліська дома”, упорядкований В.Давидюком та 
Г.Аркушиним, який містить цікаві й досить рідкісні не лише для початку 
1990-х рр. фіксації неказкової прози та обрядових пісень. Серед них 
також є фольклорні записи, зроблені у Світязі. Прикметною рисою 
цього збірника є те, що записи фольклору в ній представлені з дотри- 
манням діалектологічних рис.

2003 р. побачив світ другий випуск „Поліської доми”, де також пред- 
ставлені весняні пісні Світязя, серед яких і залишки колишніх волочебних 
обрядів, які завершили своє активне побутуваня ще в ХVІП ст. Останнім, 
хто згадує про їхнє активне побутування був Іван Вишенський.

18 Зам. 5178 281
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Тексти, відображені в цих джерелах, склали основу для з’ясування 
динаміки побутування фольклору в Світязі. Проте лише їхнім переліком 
тут не обходиться. Один із авторів статті в порівнянні з попередниками 
не був обмежений у часі, відведеному для записів, оскільки це рідне 
село, тому в ній не обійшлося без доповнень, які істотно увиразнюють 
загальну картину фольклорного середовища.

Певні риси регіональної, а може й локальної, самобутності має 
тут народна звичаєвість, особливо русальні обряди, досі описані лише 
частково в працях Л.Виноградової та В.Давидюка. В нашому дослі- 
дженні подано повний перелік ритуалів, пов’язаних із особливостями 
русального тижня в Світязі.

Не можна було обійти увагою деяких весняних пісень, прикметних 
не лише своїми локальними назвами „веснушкі”, „веснухі”, „веснивкі”, 
а й змістом. Одна з виявлених тут веснянок позбавлена римування, 
тому її художня самодостатність виявляється лише при протяжному 
співі, який з а в уальовує ці віршові огріхи. Загалом же її зміст та манера 
виконання свідчать про те, що в цьому виді календарних пісень велику 
роль відіграє імпровізація.

Прийде, весно, прийде,
Прийде, красна, прийде.
Принесе нам збижжє,
Принесе нам квіток.

З ігрових весняних пісень у Світязі найпопулярніша „Подо- 
ляночка”, безперечно обрядового походження, і в своїй основі долуча- 
ється до давніх весняних ритуальних пісень. Певні оригінальні риси, 
можливо також пов’язані з роллю імпровізаційних моментів у весняній 
пісенній традиції локусу має в Світязі й варіант дуже популярної на 
Західному Поліссі веснянки „Ой ти жайворонку”:

— Ой те, жайворонку,
Те -  рання пташена,
Чого те так рано
З виру випитаєш?
-  Ой я з виру лечу,
Вам літечко несу
Ще й писочку жовтого,
І хліба нового...

Той же вияв імпровізації присутній у варіанті ще однієї відомої 
веснянки:
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-  Ой Весно-о красна, 
що те нам принесла?
-  Я  для вас принесла 
літечко-теплечко.
Літечко-теплечко
уже недалечко.
Уже недалечко 
червоне яєчко.

До самобутніх витворів календарної пісенності цього краю нале- 
жать великодні пісні „Ой була в бабушки курочка-рябушка” і „Летів 
шулячище через Шацьковище”. Великодні пісні в цій місцевості вирізня- 
ють як окремий жанровий різновид. „Веснухі великодні” молодь вико- 
нувала в лісі, куди ходила „грати ігри з „волочевниками”.

„Водіння Куста”, що побутувало в деяких селах Полісся [9], на 
території Світязя не було зафіксовано. Неділю після Трійці, як і всі 
західні поліщуки, світязяни називають „русальною” (місц. діал. 
„русавниця”, „русалний теждинь”). Назва „русалний теждинь”, що 
збереглася на досліджуваній території, пов’язується з уявленнями про 
русалок та побутуючими про них переказами. Ці уявлення, про що 
можна судити із зібраних матеріалів, характеризуються різнотиповістю.

Русалки, за народними переказами, -  це дівчата-потоплениці; це 
душі померлих, а тому ними могли бути і хлопці, і чоловіки; це діти, які 
померли нехрещеними.

Зовнішній вигляд русалок сторожили описують так: „...ходять по 
жети в білому, довгому такому...”; „...повбрани в біле, у винкє з цвитив, 
з довгим волоссьом”; „таксі красівиї, у пацюрках кружляють”. 
Зовнішності русалок ніхто не описує, хоч можливість існування таких 
інформаторами не відкидається. В одній з легенд про батька-русальця, 
який приходив додому на обід на русальному тижні він подається 
невидимим. Видно було лише як ніж сам краяв хліб, сир, масло, а 
потім скибка поступово зменшувалася поки не зникла зовсім. Хлопчик. 
Який хотів розповісти побачене матері, онімів  і показував це усім 
жестами. Про русалок не можна розповідати. Такий сюжет переповіла 
одному з авторів мешканка сусіднього зі Світязем села -  Пульма.

На досліджуваній території ми зафіксували відомостей про 
русалок як „страшних, немолодих, потворних жінок”, про яких згадує 
Л.Виноградова в праці „Міфологічний аспект поліської русальної 
традиції” [10,94]. На це вказував свого часу С.Максимов, який вважав
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образ „веселих, жартівливих і привабливих створінь -  найбільш давнім 
і первісним, а злих і страшних істот з рисами потворної нечисті -  пере- 
крученими пізнішимй віруваннями...” [11,112].

В русальний тиждень, за переказами старожилів, русалок можна 
було побачити в полі, в просі, в житові, на кладовищі: „Не ходе коло 
жета, бо русавкє загільгочуть”.

Особливий інтерес являють і ті записи, в яких відбиті повір’я про 
сезонні переходи русалок, де говориться про зв’язок зі „смертю”, куди 
вони нібито повертаються після короткого перебування на землі. 
Зафіксоване Л.Виноградовою на території Світязя повір’я, що „після 
Русального тижня русалки ідуть в могилки” [10, 100] підтверджує 
зафіксована народна легенда.

Найбільш стійкою і типовою особливістю русалок було лоскотання. 
В народних повір’ях мотив лоскотання виступає, в основному, у формі 
загрози: „Зловить русалка, то залоскоче на смерть, або забере з собою”.

Існує повір’я про те, що русалки можуть загадувати загадки.
Поряд з повір’ям про шкідливі дії русалок, у Світязі побутує 

уявлення, що русалки не завдають ніякого лиха людям: „Русавкє людей 
не зачипають”.

Прикметно, що більшість переказів про русалок описують про 
зустріч з ними. Зафіксовані повір’я та перекази про русалок до 
сьогоднішніх днів збереглись дуже стійко, хоч інформатори середнього 
та молодшого віку мають уявлення про них в переважній більшості із 
книг, фільмів і т. п. А от деякі старожили розповідають про те, що особисто 
їх бачили, а звичай залишати на русальному тижні на ніч їжу на столі 
зберігся і до сьогодні. В сусідньому селі Пульмі її не прибирають упро
довж усього дня. А двері в хату в цей час протягом дня залишаються 
прочиненими.

В Світязі, як і на території всього Західного Полісся, побутували 
оповідки, ніби в день на Івана „сонце грає, купається”, переливається 
всіма барвами. Зафіксовані також розповіді про явища, що відбувались в 
Іванову ніч з рослинами. Вважалось, що в цю ніч розцвітає папороть, і хто 
знайде ту квітку, той дістане чудодійну силу та знання; дерева в цю ніч 
розмовляють і навіть переходять з місця на місце. В цей день люди йшли 
збирати трави, ягоди -  цілющі й чудодійні -  для гадання і лікування. 
Чудодійна Іванова роса -  надає краси обличчю, коли нею вмитися.

Відомостей про суто купальські обрядодїйства у цій місцевості
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на початок XX ст. немає. У відповідь на запитання про святкування 
Купала інформатори часто відповідали, що ніяк не святкували, ходили 
по ягоди, дивились, як „сонце грає”.

До жнивних обрядодійств входили перш за все маніпуляції з 
першим і останнім снопом. Перший сніп вважався особливим. Його 
приносили до хати і „затикали” під стріху на горищі. На Коляду цей 
сніп вносили до хати, і тоді він виконував важливу функцію у різдвяно- 
новорічній обрядовості. Останній сніп називали „дожинковим”, його 
прикрашали квітами і з піснями несли в дім господаря. Ще на полі 
робили вінок з колосків і квітів, одягали його на голову найкращій дівчині, 
яка очолювала похід женців до дому господаря. Він приймав сніп і 
вінок від женців та щедро їх пригощав.

Вижавши лан, женці завжди робили „спасову бороду”. Кілька 
невижатих стебел обв’язували червоною стрічкою та прикрашали 
квітами. Між стеблами серпом розпушували землю та засівали її зер- 
ном із залишених колосків. „Спасова борода” залишалась до початку 
оранки.

Як правило, в давнину весь період жнив супроводжувався 
особливими жнивними піснями, які на досліджуваній території були 
зафіксовані від інформаторів понад 70-річного віку. Серед них найбільш 
поштрені: „Кругом, женчики, кругом...”), „Ой тепер у нас обжинки...” 
„Ти, спасова борода” та ін.

Обряд, "Калити” на досліджуваній території не зафіксований.
На Коляду ритуальні обходи починалися зі Свят-вечора. Коляду- 

вати ходили діти, дорослі, парубки та дівчата. У Світязі побутують 
лише колядки церковного змісту. Проте багато з них мають виразні 
сліди переробки з колишніх народни колядок та щедрівок („Ой рано, 
рано кури запіли”, „У темному лісі січуть та рубають” (6 ).

До реквізиту колядників широко входить „звізда” („ходети. із 
звіздою”), відома у всіх селах району. В традиційних обходах значну 
роль відігравало рядження. Переодягались у ведмедя, вовка, цигана, 
діда, коня, козаків, козу.

Стан збереження та динаміку побутування фольклору в селі 
Світязі вважаємо за потрібне відобразити при допомозі спеціальних 
таблиць. Сподіваємось, що кожен дослідник на їх основі може скласти 
своє власне враження, а можливо зуміє спостерегти і щось таке, чого 
не зауважили ми.
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