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Наприкiнцi 1970-их рр. виник проект пiдготовки i видання силами науковцiв тодiшнього Музею етнографiї i художнього промислу АН УРСР
у Львовi (тепер Iнститут народознавства НАН
України) та Iнституту мистецтвознавства, етнографiї i фольклору АН БРСР у Мiнську спiльної
iсторико-етнографiчної монографiї про українське
i бiлоруське Полiсся. В рамках реалiзацiї цього
проекту тодi розгорнулася велика робота щодо польового комплексного обстеження всiєї територiї
Полiсся – нами – українцями своєї, а бiлоруськими колегами своєї частин.
Принагiдно зауважу, що ця колективна праця була видана двома книгами росiйською мовою: перша – “Общественный, семейный быт и
духовная культура населения Полесья” (Минск:
Наука и Техника, 1987.– 375 с.) i друга – “Полесье. Материальная культура” (Киев: “Наукова
Думка”, 1988.– 446 с.). На жаль, великого задоволення, особливо нам, українським авторам, це
видання не принесло. Раз тому, що було здiйснене з вiдступом вiд попередньо узгодженого
плану-проспекту та було надто ретельно “вiдредаговане”. I, по-друге, що з того великого матерiалу, який було зiбрано в ходi експедицiйного
дослiдження, в ньому використана лише невелика
частина.
Ми тодi провели шiсть комплексних полiських
експедицiй у складi етнографiв, фольклористiв
та мистецтвознавцiв. Пройшли вiд Волинського
захiдного Полiсся – до Чернiгiвсько-Сумського
Наддеснянського. Зiбрано, ще раз наголошую,
великий i надзвичайно науково цiкавий матерiал, до якого варто було б повернутися i подбати
про вiдповiдне опрацювання й оприлюднення.

У маршрутi четвертої з черги експедицiї, яка
вiдбулася вiд 8 по 25 липня 1981 р., було заплановано обстеження Київського i сумiжного
Чернiгiвського Полiсся. Сюди входила i та частина територiї, яка згодом пiсля Чорнобильської катастрофи, потрапила до так званої зони
вiдчуження. У Полiському р-нi Київської обл.
ми працювали в селах Максимовичi i Весняне, а в Чорнобильському р-нi – Товстий Лiс i
Горностайпiль.
Слiд зазначити, що мiсця наших зупинок для
роботи визначилися на основi попереднього ознайомлення з етнографiчною, iсторичною i краєзнавчою лiтературою та розмов з компетентними
людьми в районних центрах, куди ми обов’язково заїжджали i зголошувалися у влади (райвиконкомах чи райкомах партiй). Така методика була оправдана не тiльки з погляду етичного
чи, навiть, офiцiйного, але й доцiльного, корисного в суто прагматичному смислi. Нам надавали
потрiбну iнформацiю i, вислухавши нашi потреби й побажання, допомагали у виборi вiдповiдних населених пунктiв, а, головне забезпечували
експедицiю розпорядженнями щодо сприяння на
мiсцях.
Отож, вибiр названих сiл був, основною мiрою,
попередньо мотивований. Уже й самi їх назви
мiстять певну пiзнавальну iнтригу. Лише назва
“Весняне” новiшого походження. Нею у 1950их рр. було замiнене найменування села Вовчий
Лiс, яке постало у 1930-их рр. на основi укрупнення хутора цiєї назви за рахунок приєднання
до нього навколишнiх iнших хуторiв.
Три названi села – давнi за своїм походженням i переважно з корiнним складом населення.
Ближче знайомство показало їх i вельми цiкавими з народознавчого погляду.
Близькiсть до столицi i до ряду промислових
пiдприємств у цiй околицi, зокрема до Чорнобильської атомної станцiї, помiтно позначилася на
тогочасному етнокультурному характерi цих сiл.
Передусiм у тому, що значна частина дорослого
населення була зайнята на працi поза сiльським
господарством. У зв’язку з цим, досить жвавим
було нове житлове будiвництво та введення рiзних атрибутiв нового побуту.
Водночас чимало залишилося i вiд давньої
традицiйно-побутової культури. Кожен з членiв
експедицiї мав своє конкретне завдання, тому в
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досить стислий час перебування в селi дбав про
“свiй” матерiал. Одначе для всiх нас була примiтною присутнiсть у побутi i духовностi, зокрема
людей старшого i середнього вiку, багатьох релiктових елементiв традицiйної культури: у будiвництвi, плануваннi господарського двору, iнтер’єрi
хати, вишивцi та, особливо, у звичаях, обрядах i
в уснiй словесностi.
Вражала якась особлива прив’язанiсть людей
старшого вiку, зокрема жiнок, до цього давнього
шару культури, туга, ностальгiя, що вона, ця культура, вiдходить i молодшi її не переймають, що
багато що вже не так, як було колись. У непоодиноких випадках цi старшi жiнки брали на себе
функцiї, якi за традицiйним обрядовим каноном
належали дiвчатам, – задля того, щоб зберегти
той чи iнший звичай.
Це, зокрема, стосується русальних звичаїв i обрядiв, приурочених до так званого “русального
тижня”, що починався в зелену (“гряну”, “клечальну”, “русальну”) недiлю (подекуди в суботу
перед нею) i завершувався “проводами русалки”.
Ареалом особливо добре збереженого цього архаїчного обрядового комплексу i його пiсенностi було центральне Житомирсько-Київське Полiсся i його бiлоруське сумiжжя. Судимо так, як
на основi попереднiх етнографiчних i фольклорних матерiалiв, так i, особливо, власних польових
дослiджень.
У названих селах ми застали цю традицiю вже
досить зруйнованою. Зi слiв iнформаторiв робимо висновок, що особливо спричинилися до цього руйнiвного процесу народної традицiйностi голодомори, рiзнi войовничо-атеїстичнi акцiї та iншi заходи радянського режиму щодо викорiнення
“пережиткiв”. Говорити про це в той час було
заборонено. Але правда в рiзних виявах проривалася наверх. Коли, примiром, я просив розказати
про цi давнi звичаї, заспiвати обрядових пiсень,
iнформатори часто розводили руками, мовляв, багато забулося, загубилося, бо довелося переживати часи, коли було не до спiву i розваг.
I все ж iз зiбраних фрагментiв складається цiкава мозаїка русальної традицiї, зокрема вiрування про ходiння русалок у русальний тиждень, потребу ласкавого й обережного обходження з ними
людей, особливо дiвчат, ритуал проводiв русалки
“на могилки” в другий понедiлок пiсля зелених
свят з вiнками, спiвом спецiальних пiсень, якi
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називали “русалочними” або “мертвими”, i ритуал
споживання їжi на могилах родичiв. В русальний
тиждень не годилося пекти хлiб, шити, золити
бiлизну. Побутували повiр’я, що хто в той час
народиться чи помре, стане русалкою.
Семантика обрядових дiй i табу вже майже цiлковито затерлася. Проте в загальному комплексi
досить виразно проглядається її зв’язок з культом предкiв. Проводи русалки чи русалок вiдбуваються на кладовищi, де проводилася ритуальна
трапеза на могилах родичiв, а вiнки для русалок
розвiшуються на хрестах. Та й у пiснi мовиться: “Проведу русалку до ямки, а сама вернуся
до мамки”, “Проведу русалку в могилки”. Але у
пiсенному варiюваннi цього мотиву є i вiдступи:
“Проведу русалку до бору” (“...до броду”, “...до
лiсу”, “...в рублену комору”).
У селах Весняне i Товстий Лiс в акцiях русальної традицiї зберiгся i вiдгомiн зв’язку культу
предкiв з аграрною магiєю. Вiнки не всi залишають на кладовищi, а частину (або й усi – Товстий
Лiс) забирають назад i кладуть на город, на капусту – щоб головки були такi дорiднi й великi,
як вiнки.
Цiкавим моментом є i те, що проводами русалок тут регламентувалося закiнчення весни i весняного обрядово-звичаєвого комплексу та початок лiта. – “Як на могилки iдуть, то спiвають
веснянки, а як iдуть з могилок – лiтнi пiснi”, –
так констатували iнформатори. Цей момент вiдповiдно вiдображений i в пiсенному текстi.
Нате вам, русалки, вiночки,
А нам – у руки серпочки.
В ритуалi проводiв русалок iнформатори (жiнки
старшого вiку) згадують ще такий елемент: коли
йшли на могилки з вiнками, то трималися всi
пiд руки. На запитання – чому так робили, одна
непевно пояснила, що може тому, щоб русалки не
вхопили окремих.
А, взагалi, треба зазначити, що русальна традицiя, як нiде iнде, була тут зазначена особливо
виразно i в унiкальних релiктових деталях. Стверджую це на основi зафiксованих вiдомостей i порiвняльного простеження географiї цiєї традицiї.
Тодi планувалося ще спецiально попрацювати в
цiй мiсцевостi над збором матерiалу i вивченням
цiєї пiснi.
I багато iншого з традицiйно-побутової культури привернуло тодi нашу увагу. Зоряна Болтаро-
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вич захоплювалася багатим “уловом” з народної
медицини, Галина Стельмащук – неповторними
зразками традицiйної вишивки, крою i декору народного одягу, Роман Федина видобув з пам’ятi
старожилiв згадки про давнi тутешнi промисли,
Лiдiя Худаш – про традицiї сiмейного побуту,
Люба Боцонь – про громадський побут, Євгенiя
Кузишин (Тесленко) збирала вiдомостi про мiсцевi форми традицiйного землеробства, мене особисто цiкавила усна народна словеснiсть, а також
звичаї i обряди.
Особливо благодатним i цiкавим для всiх нас
виявилося велике i гарне полiське село Товстий
Лiс на пiвнiч вiд районного центру Чорнобиль i
недалеко вiд атомної електростанцiї. В селi збереглася ще дерев’яна церква з XVIII ст.; побудована, за словами старожилiв, без єдиного цвяха. Мiж мiсцевими корiнними жителями виявилися цiкавi носiї традицiйностi. На магнiтофонну
стрiчку записано зразки обрядового i необрядового пiсенного фольклору, а також вiдомостi про
мiсцевi звичаї, обряди, вiрування – про те, як їх
запам’ятали iнформатори з давнiшого часу i що з
того та в яких формах збереглося тепер.
Серед iнформаторiв винятково обдарованим носiєм такого матерiалу виявилася Агафiя Федорiвна Чередниченко, 1920 р. н., освiта 6 класiв,
уродженка цього села i все дотеперiшнє життя
провела в ньому пропрацювала в колгоспi. Вона
наспiвала багато давнiх i новiших пiсень, в числi яких – ряд оригiнальних зразкiв календарно- i
родинно-обрядових та баладних. Записи пiсенних
текстiв супроводилися цiнною iнформацiєю про
контекст їх побутування i виконання.
Уже здавна дослiдники помiтили на Полiссi,
особливо в його середнiй українськiй i бiлоруськiй
зонi, специфiчну регламентацiю пiсенного репертуару, вiдповiдно до пiр року. Тiльки тут стикаємося навiть з такими означеннями, як “спiвати
Весну”, “...Лiто”, “...Осiнь”, “...Зиму”. Причому, до цих груп репертуару належать не тiльки
календарно-обрядовi i трудовi, змiстово пов’язанi з тими чи iншими сезонними роботами, але
й багато пiсень, що в iнших регiонах не мають
будь-якої часової прив’язки.
Власне, тут А.Чередниченко дала менi дуже
багато цiнних вiдомостей про те, коли ту чи ту
пiсню можна спiвати, а коли спiвати її “не гоже”,
“не до сезону”.

Своїми записами я далеко не вичерпав пiсенного репертуару i того, що могла ще розказати
ця духовно обдарована i добра жiнка. Маршрут i
графiк експедицiї зобов’язував рухатися далi. Роботу довелося перервати, що називається, на пiвсловi. Але для себе я зробив висновок, що тут
варто й обов’язково треба ще побувати й попрацювати спецiально i без експедицiйного режиму.
Та не довелося. I це ще один доказ того, як небезпечно в народознавчiй польовiй роботi вiдкладати
на потiм те, що треба б зробити сьогоднi.
Мої щоденниковi записи мiстять згадки i фрагменти, принагiднi зауваження та спостереження
стосовно рiзних реалiй народознавчого характеру,
якi варто було б глибше дослiдити i представити у
спецiальних студiях. Примiром, у Весняному зустрiлося бiльше 20 сiмей польського походження.
Люди старшого вiку з цих сiмей iдентифiкують
себе як католикiв i полякiв, але майже не володiють польською мовою i в побутi зберегли лише
деякi елементи польської традицiйностi. Мальвiна
Фелiксiвна Адамська, 1911 р. н. (освiта початкова, колгоспниця) з цього приводу зауважила:
“Ми такi поляки, що й польського язика не знаємо. Нашi дiди i прадiди були поляками, а нашi
дiти i внуки вже пишуться як українцi”. Пам’ятає, що її батьки справляли свята “по-католицьки
i по-руськи”, нiякої ворожнечi мiж ними i українцями не було. У побутi нiчим не вирiзнялися
з-помiж українського оточення, прийняли полiську говiрку тощо. На запитання, чи не пробували
виїхати до Польщi, вiдповiла: “Нам не було чого
виїжджати, бо ми не з панiв, а трудовi люди”1 .
Наводжу цi щоденниковi записи, оскiльки аналогiчних фактiв врощення в українське середовище потомкiв колишнiх польських поселенцiв на
Середньому Полiссi, як i на Схiдному Подiллi,
дуже багато. Дослiдження цього явища з етносоцiологiчного погляду представляє значний iнтерес. Тим бiльше, що в наш час, як знаємо, польський костьол i польськi державнi чинники придiляють оживленню духу польськостi цiєї етнiчно польської за походженням частини населення
України значну увагу.
Перечитуючи нотатки щоденника, натрапляю
на непоодинокi зауваги i мiркування респонден1
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тiв стосовно змiн у побутi, ставленнi людей до
батькiвських традицiй, наростання вiдчуженостi
у мiжпоколiнних взаєминах тощо. Особливо часто звучать уболiвання над тим, що при певному
зростаннi добробуту, освiти, люди стають бiльш
замкнутими, перестали спiвати, “позабували давнi пiснi”: “Тепер наче позанiмлювало, наче язики поодбирало”, “Як заспiває хто, то наче диво”.
“Йде колись жiнка жати, несе барило води, дитину за плечима та ще й спiває, а тепер везуть
машиною, а вона стогне”. “Колись було важко,
та всi спiвали, а тепер живеться добре, але люди якiсь несердечнi, похмурi”, – такi характернi
висловлювання.
У розмовах з людьми, особливо в Товстому
Лiсi, примiтною була стурбованiсть у зв’язку з
сусiдством Чорнобильської атомної станцiї. “Це
добре, що є де заробить, – говорили, – але звiдтiля розповзлося багато нечистi”. Пояснювали, що
зайнята на цьому об’єктi велика кiлькiсть колишнiх карних злочинцiв, бродить по околицi, нападає на людей, грабує, розбиває, що жiнкам небезпечно вийти в поле чи в лiс тощо.
Одразу пiсля звiстки про чорнобильську катастрофу якось особливо рельєфно спливла в пам’ятi розмова з колгоспним комiрником у Товстому Лiсi Федосiєм Никифоровичем Оникiєнком (1921 р. н., освiта початкова). Ми сидiли на
лавцi пiд стiною колгоспної комори. Показуючи
в бiк димарiв, що виднiли в променях заходячого сонця, говорив: “Оце бiда, що висить над
нами”. I пояснював цi думки не якимись фаталiстичними передчуттями i вiзiями, а тверезими
реалiстичними мотивами i судженнями. Мовляв:
пiд час будiвництва станцiї маса призначених для
неї матерiалiв розкрадалася i збувалася запiвдарма в околицi, часто за самогон. Ось i в нашому
селi немало з оцих нових будинкiв, якi бачите,
побудовано з цих матерiалiв. Цiлими машинами
привозилися цемент, готовий розчин, метал, цегла. Виходить, що в будову станцiї йшло далеко
не все те, що було потрiбне i що було для неї
призначене.
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ми. Нiхто не погодиться, щоб його хату будувала
непутяща людина.
Дiйсно, етнографiчнi матерiали з рiзних мiсцевостей України фiксують високi вимоги до моральних якостей майстра-будiвельника, якi розглядаються невiддiльно вiд його професiйних навикiв
i знань. Але тут я вперше зустрiв такий гранично
чiткий формульний вираз цiєї народної традицiйної мудростi: що щось тривке, добре i щасливе
для людини може будуватися тiльки на засадах
справедливостi, правди, чесностi, добра.
У свiтлi цiєї фундаментальної мудростi i Чорнобильська катастрофа представилася не просто
як техногенна катастрофа, а як масштабне лихо,
зумовлене великою мiрою руйнацiєю людської духовностi. Так само i розвал Радянського Союзу,
який з самого початку споруджувався на неправдi, кривдi, незчисленних жертвах, кровi i стражданнях мiльйонiв, став логiчним фiналом цiєї “iмперiї зла”. Сучасний росiйський лiтературознавець i фольклорист Юрiй Борєв у книзi “Сталиниада...” (Москва, 1991) зронив фразу: “Це
справдi один з найвражаючих iсторичних парадоксiв, що побудувати найщасливiше комунiстичне
майбуття для людства намагалися руками най нещасливiших i найобездоленiших людей”.
I те також, що ми впродовж останнiх 15 лiт нiяк не можемо побудувати справдi вiльної i щасливої України, великою мiрою спричинене тим, що
окрiм вiдверто ворожих сил, якi цьому протидiють, до цiєї святої справи прикладається i чимало
недобрих, нечесних, брудних на рiзних рiвнях рук,
якi, властиво, не будують, а руйнують.
Ось такi думки i рефлексiї зродилися на основi
народознавчих записок i згадок iз Чорнобильського краю з-перед чвертi столiття. Хочу принагiдно зазначити, що до матерiалiв згаданих полiських наукових експедицiй варто повернутися,
i в належному опрацюваннi iнтегрувати їх у науковий обiг. У них мiститься, зокрема, i чимало
цiнних народознавчих вiдомостей з Чорнобильського краю. Щодо записiв фольклорних текстiв, то
вони розшифрованi в своїх словесних i музичних
частинах. На основi цього матерiалу може бути
пiдготовлений окремий збiрник.

I далi: хiба може бути щось добре зроблене руками злочинцiв – злодiїв, убивць та iнших, якi
Доповiдь виголошена на конференцiї, присвявiдбували кримiнальне покарання i яких понавоченiй 20-рiччю катастрофи на Чорнобильськiй
зили на будiвництво атомної електростанцiї(?!) У
АЕС, м. Львiв, квiтень 2006 р.
нас здавна iснує закон, що будувати щось тривке
i корисне можна тiльки добрими i чесними рука-

