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Фольклорний гурт – це головний носій та зберігач традиційної 
виконавської культури своєї місцевості. У фольклористичній 
практиці існує поділ співочих колективів на формальні та 
неформальні. Неформальні гурти – це сусіди, родичі або куми, які 
співають принагідно вдома, під час вечірніх посиденьок біля 
подвір'я, на святах та родинних зустрічах. Фольклорний гурт, 
учасники якого спеціально збираються на репетиції в закладі 
культури, є формальним колективом. Часто одна й та сама особа 
може належати і до формального, і до неформального гурту. 
Незважаючи на це, саме формальний фольклорний колектив має 
можливість не лише зберігати традиційну пісенну чи музично-
інструментальну культуру, а й презентувати її широкому загалу. 

Велика відповідальність покладається на кожен фольклорний 
колектив. Адже його завдання – збереження й представлення 
правдивої та достовірної місцевої традиції. Варто пам'ятати, що 
фольклорний гурт, який виконує автентичні пісні й музику, 
принципово відрізняється від, приміром, хору чи естрадного 
ансамблю. Адже професійний чи аматорський колектив відбирає 
до свого репертуару музичні зразки з широкого асортименту 
авторської творчості місцевих чи загальновідомих митців. 
Натомість фольклорний гурт відшукує пісні в глибинах родової 
пам'яті. «Баби наші, матерки так співали», – доводилося чути від 
автентичних сільських виконавиць. Що може бути цінніше?

 Саме тому кожен фольклорний колектив мусить зберігати 
самобутність та прагнути до якомога повнішого збереження й 
показу місцевої традиції. На перешкоді цьому часто стають 
стереотипи й хибні уявлення про традиційну музику, нав'язані 
культурними ідеями колишньої епохи. Отже, розглянемо 
найпоширеніші помилки, яких варто уникати фольклорному 
колективу.



Носіння вінка та стрічок – виключно дівоча прерогатива. Вінок 
виконує знакову функцію – позначає дівчину на виданні. 
Традиційно востаннє дівка вдягала вінок на власне весілля. Зміну її 
статусу яскраво відображала зміна головного убору: окремим 
компонентом традиційного весілля є пов'язування хустки молодій.    

Заміжній жінці, як вважалося, не гоже «світити волоссям», тобто 
ходити без головного убору. Суворість цього припису дещо 
пом'якшилася з часом: вже на фото початку ХХ століття ми бачимо 
простоволосих жінок. Проте знову вдягати вінки вони, все ж, не 
наважувались. Адже надто сильним (і правильним!) у народній 
свідомості було сприйняття вінка, як знаку дівочості.  

Фольклорний колектив, що є принциповим зберігачем традиції, 
не має права сам нехтувати нею. На щастя, останнім часом вже 
досить усвідомленою є неприпустимість носіння вінка жінками 
поважного віку. 

Іноді на учасницях фольклорного колективу можна побачити 
фартухи, виготовлені зі старовинних вишитих чи тканих рушників. 
Це зумовлено, напевно, прагненням виглядати ошатно та 
привабливо. Проте ідею знищення старовинних рушників задля 
пошиття фартуха важко назвати вдалою. Насамперед тому, що 
давні рушники (навіть пошкоджені часом) є радше музейними 
експонатами, аніж матеріалом для рукоділля. Фартух, пошитий зі 
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Упродовж минулого століття деякі давні традиції та звичаї, на 
жаль,  почали поступово забуватися. На зміну їм приходили «нові 
обряди», що вже не несли того глибинного сенсу, який 
притаманний місцевим виявам традиційної  культури. 
Популяризація «нових обрядів» відбувалася через заклади 
культури та стосувалася ключових свят календарного циклу. Це 
нанесло відчутну шкоду традиційній українській самобутності. 

1975 рік, Краснопільщина1975 рік, Лебединщина 1975 рік, Липоводолинщина

старого рушника, завжди впізнаваний і сприймається як 
непорозуміння. У традиційному строї фартух є компонентом, що 
довершує комплекс вбрання. Зазвичай, фартух – це полотнище із 
зав'язками, оздоблене в нижній частині мереживом, вишивкою, 
атласними чи плисовими стрічками. Це, вочевидь, найпростіший 
для відтворення елемент традиційного одягу. А старі рушники 
краще залишити як зразки вишивки певного періоду. 

ЯКИХ ТРАДИЦІЙ ДОТРИМУЄМОСЯ?



Старовинна місцева пісня, перейнята старшими учасницями 
гурту від бабусь та матерів + акапельний гуртовий спів = давня 
пісенна традиція, що корінням сягає щонайменше другої половини 
XVIII – початку ХІХ століття.

Старовинна місцева пісня, вивчена старшими учасницями гурту 
від бабусь та матерів + баянний супровід = спотворення давньої 
традиції акапельного гуртового співу додаванням інструменту, 
невластивого українській співочій культурі.  

Спів під баян (гармошку) поширився через «вклинювання» 
нового інструменту, який активно популяризувався у ХХ столітті, у 
вікову акапельну співочу традицію.

Співачки з села Гвинтове
Буринського району

Не для співу,
хіба що – до танцю

«Нові обряди», відголоски 
яких побутують і донині, не 
можуть відобразити глибокий 
смисл традицій старовини. 
Виникає питання: а хто ж збереже 
давні автентичні місцеві звичаї й 
обряди? Хто, як не ми, і коли, як 
не зараз?

СПІВИ: З БАЯНОМ ЧИ БЕЗ?



Що ж робити чоловіку-учаснику фольклорного колективу, який, 
зазвичай, акомпонує співу на баяні чи гармошці? Співайте разом з 
гуртом! Адже традиція чоловічого співу представлена значно 
менше, аніж жіночого. Якщо обрядові пісні (окрім, наприклад, 
колядок) виконуються лише жінками, то численні побутові пісні 
можна виконувати й чоловікам. 

У ХХ столітті гармошка й баян поширилися як інструменти 
музикування до танцю. Вони побутували у складі троїстих музик 
(скрипка, гармошка й бубон), або ж використовувалися, як провідні 
інструменти (гармошка чи баян з бубном). Варто пам'ятати, що 
давніший традиційний склад троїстих музик – це струнні 
інструменти: скрипки, бас, цимбали, бубон. Якщо ж серед учасників 
вашого гурту є майстерний гармоніст, нехай ліпше грає до танцю. 
Адже традиційні танці не менш важливі, аніж традиційний спів.      

В умовах сценічного виступу, зазвичай, важко показати певний 
обряд так, як би це було у побуті. Проте важливо, щоб навіть на 
сцені перед численною слухацькою аудиторією фольклорний 
колектив виглядав природно. Завчені вигадані фрази будуть лише 
віддаляти слухачів від розуміння традиційної культури. Звісно, 
адаптувати обряд до сценічних умов є нелегкою задачею. Тому під 
час показу обрядодій радимо уникати штучних фраз, виголошених 
виключно літературною мовою. Адже ваша місцева говірка 
представляє не менший інтерес, аніж сам обряд. 

Те ж саме стосується й автентичних пісень: у них досить і 
драматизму, і веселощів. Головним критерієм тут є природність та 
правдивість. Пам'ятайте: фольклорний гурт не зобов'язаний 
готувати для слухачів та глядачів захоплююче шоу. Ваше завдання 
полягає в іншому – збереженні традиційної виконавської культури 
вашої місцевості.   

ЖИТТЯ І ТЕАТР

Адреса електронної пошти: 
cntsumy@gmail.сom

Адреса: 
вул. Петропавлівська, 49, 
м. Суми, Україна, 40000

Контактні телефони: 
0(542) 222-731, 0(542) 220-454

Сайт: 
www.cnt.sumy.ua


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

