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Що може бути кращим для становлення особистості, ніж почуття успіху й
власної значущості від результатів своєї праці.
Метод проектів спрямований на стимулювання інтересу учнів до нових
знань, розвиток дитини через розв'язання проблем і застосування їх в попередній
діяльності.
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тренувального вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників
освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження й розробку
оптимальних шляхів вирішення проектів, їх неодмінний публічний захист і аналіз
підсумків упровадження.
Таким чином метод проектів принципово відповідає за встановлення
міцного зворотного зв'язку між теорією і практикою в процесі навчання,
виховання і розвитку особистості учня.
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характерними рисами якої є самостійний пошук необхідної інформації, її творче
перетворення в матеріалізований продукт (виріб, сценарій, плакат, реферат,
стендову доповідь, мультимедійну презентацію тощо).
Отже, проектом, як на мене, можна назвати роботу різного плану: від
звичайного реферату і нестандартно виконаного завдання до дійсно серйозного
дослідження із наступним його захистом, бо в основі його спрямованість на
результат діяльності школяра.
За видом діяльності проекти бувають:
- дослідницькі;
- пошукові;
- творчі;
- рольові, ігрові;
- прикладні (практично-орієнтовані);
- інформаційні (ознайомлювально-орієнтовані).
За кількістю учасників:
- індивідуальні;
- групові.

За терміном виконання:
- короткі;
- середні;
- тривалі.
Які ж етапи роботи над проектом?
1. Підготовка:
- визначення теми і завдань (обговорюють з вчителем, який дає необхідну
додаткову інформацію).
2. Планування:
- вивчення джерел інформації;
- формування уявлень про бажані результати;
- розподіл доручень між членами команди;
- встановлення критеріїв оцінювання роботи (вчитель пропонує ідеї).
3. Дослідження:
- збір інформації;
- спостереження;
- інтерв'ю;
- опитування (вчитель спостерігає, радить, побічно керує).
4. Результат:
- аналіз інформації;
- формування висновків (вчитель спостерігає, радить).
5. Представлення і захист проекту:
- усний звіт;
- письмовий звіт;
- вед-сторінка;
- схема;
- збірка творів (учні звітують, обговорюють проекти, вчитель слухає,
ставить запитання в ролі рядового учасника).
6. Оцінка результатів процесу:
- самооцінка;
- колективне обговорення (вчитель оцінює роботу учнів, якість

використання джерел інформації, якість роботи).
Під час роботи над проектом вчитель виконує наступні функції:
♦♦♦ допомагає учням у пошуку джерел інформації, необхідної для роботи над
проектом;
♦♦♦ сам є джерелом інформації;
♦♦♦ координує весь процес;
♦♦♦ підтримує і заохочує учнів;
♦♦♦ підтримує без зупинний зворотній зв'язок, щоб допомагати учням
просуватися в роботі над проектом.
Критерії оцінювання проекту:
1. Завершеність (достатність зібраної інформації, необхідної для розв'язання
проблеми, відсутність зайвих матеріалів).
2. Зрозумілість (логічне розміщення матеріалів, зрозумілість мови, відсутність
граматичних та орфографічних помилок, зрозумілість матеріалів та аргументів).
3. Інформативність (точність інформації, важливість зібраної інформації для
розуміння проблеми дослідження).
4. Доказовість (використання найвідоміших джерел інформації, наявність
прикладів та продуманих аргументів на підтвердження позиції).
5. Наочність (відображення наочними матеріалами специфічного змісту теми,
інформативність матеріалів, наявність назви та підпису в кожному з них).
Правила представлення проектів
1. Кожна група готує усне повідомлення й протягом 4-5 хвилин подає
найважливішу інформацію свого проекту, використовуючи для цього
демонстраційний стенд чи теми документів.
2. Під презентації потрібно використовувати демонстраційні матеріали, які
допоможуть краще сприймати зміст повідомлення.
3. У представленні проекту доцільно брати участь всім членам групи. Це буде
переконливе свідчення того, що ви всі разом працювали над проектом.
4. Презентуючи свій проект, надавати найважливішу інформацію та наводити
чіткі аргументи, говорити вільно й невимушено, уникаючи механічного читання
тексту.

5. Під час виступу можна використовувати заздалегідь підготовлені нотатки, але
не бажано лише користуватись, відповідаючи на запитання.
Переваги проектної технології:
- навчання особистісно-орієнтоване;
- використовує безліч дидактичних підходів:
- навчання у справі, незалежні заняття, спільне навчання, мозковий
штурм, рольову гру, евристичне і проблемне навчання, дискусію,
групове навчання;
- має високу мотивацію, що означає зростання інтересу і включення в
роботу в міру їх виконання;
- дозволяє вчитись на власному досвіді і досвіді інших в конкретній
справі, а не вдавати навчальну діяльність.
З досвіду роботи.
Використання методів проектів при вивченні художньої культури
забезпечує глибше і осмисленіше засвоєння учнями навчального матеріалу,
формування у них навичок мислення достатнього і високого рівня. Робота над
проектами допомагає старшокласникам пізнати навколишній світ і себе в ньому,
це поштовх до роздумів про прекрасне, вічне, про людей, які творять високе
мистецтво. Ця методика сприяє розвиткові творчих здібностей, тому що всі
завдання мають характер дослідницький, пошуковий, творчий, і мають виявити
особистісне ставлення учнів до різних видів мистецтва, його творців.
Використовую метод проектів:
1. При вивченні теми «Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди» в 9
класі, та «Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво».
Проект короткий, створюють на уроці як колективно, так індивідуально; за
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ознайомлювальний, мистецький.
При вивченні теми: «Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки,
музеї, театри, галереї). Провідні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея,
Ермітаж) учні готують мультимедійні презентації, цікаві реферати, повідомлення.
Особливо радує те, що учні 9 класу люблять свій рідний край, місто в якому

живуть, навчаються та виконують краєзнавчі проекти-розвідки на тему:
«Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр», відвідують
музеї Рівного. Вивчаючи тему «Етнорегіональний фольклор», дев'ятикласники
підготували цікавий проект-обряд «Водіння куста». Обряд зберігся лише в селі
Сварицевичі Дубровицького району і є свідченням високої культури наших
предків, які започаткували цей звичай ще в XII ст.
2. А проект «Художні стилі в європейській культурі» є міжпредметним
проектом.
Прикладами вивчення архітектури в 10 класі, є учнівські роботи «Основні
стилі садово-паркового мистецтва» та «Парки України». Такі проекти вчать
шанувати і любити природу України.
В 10-му класі під час вивчення теми «Музична і театральна культура»
підготовлені проекти «Хто вони скоморохи?», «Скомороство в російській
культурі», з презентацією фільму «Скоморохи». Проект - міжпредметний.
На уроці в 10 класі «Народна музика» використовуємо проект «М.Лисенко
- основоположник національної композиторської школи в Україні». Проект
тривалий, науково-пошуковий, мистецький, міжпредметний, колективний.
3. На уроках з вивчення теми: «Образотворче мистецтво Італії» в 11 класі
презентація проектів: «Творчість Леонардо да Вінчі», «Рафаель Санті». Проект
науково-пошуковий, міжпредметний, тривалий, колективний. Тема «Видатні
живописці Іспанії» - презентація проекту «Сальвадор Далі - виразник
модерністських течій в культурі XX ст».
При вивчені теми: «Фламандський і голландський живопис» презентація
проекту: «Творчість П.П.Рубенса». Проект короткий, науково-пошуковий.
Також заслуховуємо проект «Рембрандт - великий голландець». А при вивченні
теми: «Архітектура світу» учні презентують проект наймальовничіші замки
Європи» з описом художніх стилів в архітектурі. Проект довготривалий, науковопошуковий, індивідуальний.
Тема: «Образотворче мистецтво Далекого Сходу» - презентація проектів
«Історія

китайського

живопису»;

«Культура

Стародавнього

Сходу»,

«Архітектура арабський країн та країн Близького і Середнього Сходу (VII -XVIII

ст.)». - індивідуальні, короткі, міжпредметні проекти.
Тема: «Європейське музичне мистецтво» - представлення проекту
«Західноєвропейська

класична

музика».

Проект

науково-пошуковий,

мистецький, міжпредметний, індивідуальний.
Тема: «Мистецтво - посередник між культурами» - реферат «Культура та
історія».
4. Пропоную учням попрацювати в групах, спробувати себе в різних, в
залежності від уподобань, смаків, здібностей. Це можуть бути художники,
історики,

режисери,

екскурсоводи,

архітектори,

музиканти,

артисти,

телеведучі,
актори ...
Забезпечую учнів необхідною інформацією, цитатами та ілюстративним
матеріалом з даної теми. На таких уроках сфера захоплень дітей не тільки
розкривається, а й отримує свій подальший розвиток. Однак важливим тут є те,
що учень привчається бачити світ і свою участь у ньому крізь чарівний кристал
свого захоплення.

району серед лісів та боліт розташоване село Сварицевичі. Село на перший погляд
нічим не відрізняється від тих сіл, що розкидані на Поліссі. Люди в ньому
справами і думками сучасності, але є те, що відрізняє це село від інших -У
Сварицевичах зберігся прадавній пласт глибинної культури, унікальний
дохристиянський обряд, древлян «Водіння (ходіння) Куста».
Обряд цей має тисячолітню історію й сягає своїм походженням у дохристиянську
епоху. Ймовірно, що наші предки - язичники вшановували Куст поряд з іншими
язичницькими божествами. Про це свідчать вже перші згадки про обряд у
«Софіївському першому літописі», 1145 року: «Ни поклонися кусту ни идолам
єго». Це був період боротьби християнства із «поганськими» звичаями.
«Іпатіївський літопис 1159 року знову вказує на те, що невірні «водяще около
куста поклонятися им». Тим більше дивовижним є те, ,що й. донині обряд цей
локально побутує на Рівненському Поліссі.
Логічно випливає запитання: яким чином пощастило вберегтися на Україні цьому
унікальному явищі? Щоб дати ствердну відповідь, варто бодай коротко згадати
історію села. Перша писемна згадка про Сварицевичі датується 1450 роком.
Небагато знайдеться подібних сіл з такими історичними посвідками.
Розташоване воно в найглухішому відрозі Дубровицького району, що неподалік
від білоруського пограниччя. Складний географічний рельєф - болотиста
місцевість, ліси, бездоріжжя - дещо зменшив згубність революційних процесів.
Я думаю, саме ця обставина - певна законсервованість села - й допомогла зберегти
в первозданності осередок з давньою духовною культурою наших пращурів.
ВШАНУВАННЯ ПРЕДКІВ.
Але перш ніж приступити до детального опису даного обряду, хочу розповісти про
органічну його частину, без якої моя розповідь про унікальну випадком
збережену, обрядову пам'ятку давньої української культури була б неповною про вшанування предків.
Отже, дійство це відбувається напередодні «Водіння Куста». У перший день
Трійці, в неділю в ранці, всі мешканці села збираються на цвинтарі. Могилки
прикрашають зеленим лепехом, галузками та квітками. Старші жінки викликають
на розмову своїх родичів - у формі речитативу вони оповідають небіжчикам про
найважливіші події, які сталися протягом року. Той, хто хоч раз побував на таких
дійствах, на все життя запам'ятає цю хвилюючу й бентежну хвилину — весь
цвинтар озвучується розмовою - бесідою з предками. Очевидно, що розмова моїх
односельців з померлими - один з варіантів давньої традиції.

ВОДІННЯ КУСТА.
Ось, що розповідали старші жінки нашого села, які пам'ятають "Куста» ще з
дитячих років ( Галушко Хартина Наумівна 1925 р.н., Грицюк Марія
Олександрівна 1949 р.н., Холодько Олександра Олександрівна 1956 р.н.).
Готуватися до Зелених свят починали ще в суботу, розкидаючи під вечір галуззя
клена, берези, горобини, а вже в неділю в ранці розкидали по хаті та дворі лепех (
аір). Обряд, в якому брали участь лише дівчата та жінки, тривав три дні.
Започатковували його рано в ранці наймолодші дівчата, потім «водили Куста»
юнки, а після обіду ватагували літні жінки.
Перед тим як почати дійство, гурт збирався у лісі й вибирав з поміж себе
найвродливішу дівчину або жінку, яку, власне, й називали «Кустом» чи
«Кістянкою». її пишно заквітчували в зелене вбрання. Для дівчаток, скажімо
плели з лепеху спеціальну спідничку, котру підперізували кольоровою крайкою й
затикали всілякі квіти та гілки з листям. Голову прикрашали кількома віночками з
квітів та листям клену. Такий пишний одяг, що нагадує живий кущ, потрібен для
того, щоб господар, до якого приходили віншувати, чи зустрічні люди не
впізнавали б односельцю. Решта учасниць зодягались у святковий одяг. В селі
таких ватаг набиралося до десятка, а то й більше. Після цього обрядовий гурт
вирушав до села з піснями. Підійшовши до оселі, кустяни заспівували: Куст з
Кустом, А жито зростам Щоб вам жито родилося, У коморі плодилося!
На зустріч їм виходили з хати господарі, тримаючи на вишитому рушникові хліб,
сіль та
узвар. Отримавши згоду гурт заспівував одну з обрядових пісень:
Ой, ми були й у великому лісі
\,
Нарадили Куста із зеленого кльон(у)
Нарадили Куста із зеленого кльону,
Вийди, господаре, із нового покой(а).
Вийди, господаре, із-нового покоя,
Винесь Кусту да хоч пув-золото(го).
А хата стоїть при дорозі,
Наради Куста з білої бірьоз(и).
А в нашого Куста да й ніжки невеличкі
Треба йому, треба, панчішки-черевичк(и).
Наший Куст поїде до батенька з гості.
Треба йому, треба, черевички на помост(і).
А наший Куст даром зілля не носитьДо того заходить, да хто добре запрос(ить).
Ой, ми водим Куста да й од хати, до хати,
Щоб жили всі люди і щастило й багат(о).
Ой, а в етий хаті да хазяїн хороший,
Ми прийшли й у Куста, а він винесе грош(і).
Якщо у дворі господаря є дівчина, то їй дарувалась ще одна пісня:
Коло Куста да сочевиця густа,
А коло бору да травиця шовкова
Хто ж тую сочевицю покосить,
Той мене од батюхни попросить.
Хто тую травиця пожне,
той мене од батюхни возьме.
Після малих кістянок ходять дівчата, що на виданні. У їх співах більш згадок про

дівочу долю, парубка.
Зацвіла в городі рожа,
В нашім дворі господиня хороша.
Не пошкодує нашому Кусту гроша.
Просимо, господине, наш Куст обдарити,
А свій дім звеселити.
Тут же дівчата переходять до іншої, більш жартівливої:
Надворі да холодна роса,
Не ходи, моя мила боса,
Коли ж тобі мій миленький жаль.
Купи черевички, як жар.
Куплю ж тобі, милая, і троє
Будем ходити по водицю обоє,
Куплю тобі, моя мила, панчішки, черевички,
Да на твої білі ніжки.
Одна пара - по водицю ходити,
Друга пара- в хаті діло робити,
Третя пара - до церкви ходити.
Дівчатам господар'міг винести на обдарування з грішми й морс чи квас.
Неодмінно
складалися всім побажання швидко сподобатися парубками і вийти заміж. Після
обіду з
давнину ходили з Кустом й статні жінки, їх пісні були більш жартівливі,
але.неодмінно
розпочиналися з ритуальної «Ой, ми були У великому лісі». Від неї переходили до
іншої:
Пойдуя до броду по воду:
Перевозчику, перевези до роду.
Клич, не клич, дівчинонько, стоя,
Одреклася годинонька твоя.
Широка ріка береги позаймала,
Скрізь село йшла - годинонька не пізнала,
Чи тим не пізнала, що головонька сива,
Чи тим не взнала, що доля не щастила?
Не тим не взнала, що головонька сива,
А тим не взнала, що доля не щастила.
Дуже часто дорослі кістянки співали ще таких пісень:
Святая Тройца, Пресвятая Богородице,
Посіяла льон-льон да нихай зародщ(а).
Посіяла льон-льон при зеленій дуброві,
Й нихай зародща да для меї чорнобров(ої),
Посіяла льон-льон при глибокій криниці,
Нихай зародща да для меї й одиниц(и).
Посіяла льон-льон при холодній росі,
Йнихай зародща да для меї жовтокос(о'і).
Ой, дай, Боже, за рік Куста діждати,
Підемо до лісу того Куста вбирати,
Підемо до лісу того Куста вбирати,
Ой, у тому лісі да всілякії квіти,
Йубирають Куста да й маленькії діти.

Ой вони приходять да із лісу додому,
Да й поздоровляють з Кустом в кожному дому,
Да й поздоровляють з Кустом в кожному дому.
Ой, піду я дай у чистеє поле,
Ой, там же мій братко да пшениченьку ор(е)
Ой, кидай, браток да пшеницю горати,
Да підемо, братцю, мого щастя шукати.
Ой, не підемо, сестриченько тепер,
Да поїдемо із неділеньки - в четвер,
Ішли ми в дорогу, да ішли долиною,
Пливло моє щастя да бистрою ж водо(ю).
Пливло моє щастя да вистою водою,
Стало моє щастя шовковою травой (у)
Ой, як я стала своє щасте ловити,
Стало моє щасте ізо мною говорит(и).
Ой нащо ти щасте да на воду пустила,
Бо ти осталася йувроду нещаслив(а).
Безродоньку зросла, а без щастя
вродилася, Ой, Боже, мій, Боже, за кого
я судилас(я).
Ой, ти, зозуленько, ти рабенькая пташко,
Ой, не куй раненько - бо на серденьку
важк(о). Ой, як жежмені дарабе не
куват(и). Годувала дітки, нема ким
замишлят(и). А хто побрав зозулині діти,
Ой, дай йому, Боже, да три літи хворіт(и).
А хто буде да їми замишляти, Ой, дай йому,
Боже, да три літи лежат(и). Ой, ти наша
мамко да ни журиса нами, Поростуть
крилечка - полинемо ми сам (й). Обминемо
ліса, широкеє поле, Бо піженька дай у
ніженьку коле.
Господарі віддаровували смачним доморобним печивом чи грішми.При цьому
вважалося , що чим більше одвідує ту чи іншу родину співанок, тим щедрішими
будуть статки в господарстві, а відтак їх завжди чекали з нетерпінням , коли ж з
якихось причин одну з осель обминали, то це вважалось великою образою для її
господарів, бо як казали в таких випадках «Кого Куст минає, той щастя не має».
Залишаючи оселю, кустяни в поетичній формі бажали здоровя і статків в
родині, зичили дощу на ниву щедрого врожаю та багатого приплоду в
господарстві. Серед них: Щоб Вам коні водились і овечки плодились - будьте з
Кустом здорові». « Водимо Куста, щоб другого року діждати і поспівати»...
Закінчивши водити Куста, гурт йшов на леваду чи до річки,
приспівуючи: Ми водили Куста од хати до хати, Щоб були всі
люди щасливі й багаті ?
Натомість кожна з учасниць знімала з ведучої гілочку чи квітку й кидала
приказуючи:!/^ на врожай і статки /»Цим дійством, власне, й завершувався
обряд.
СВАРИЦЕВИЦЬКИЙ КУСТ ТА ЙОГО «ПОБРАТИМИ».

Довгий час Існує думка про збереження цього обряду лише в одному — єдиному
селі Сварицевичах Дубровицького району Рівненської області, але, слід сказати,
що це не так.
Безумовно, обряд «Водіння Куста» найбільш повно зберігся саме в
с.Сварицевичіі, але дослідникові Віктору Ковальчуку вдалося зафіксувати
кустові пісні і в селах Іванчиці та Старі Коні Зарічненського району
Рівненської області.
Як пише В. Ковальчук у своїй статті «Обряд «Водіння Куста», що має користь,
ймовірно, більш широкої географії цього обряду вказує і розповіді старожила із
села Хоцунь Любешівського району Волинської області Івана Корця, 1911 року
народження.
На Трійцю в нас робили «Куста». Дівчата спивали.
Роблять того «Куста» з кльона чи з ясеня. Йдуть по
селі й співають: Триця, Триця, дай холодная роса,
щоб не ходила моя мила боса».
І цілковитою несподіванкою було виконання обряду
«Зелені свята» учасниками фольклорного ансамблю з села Широка Гребля
Козятинського району Вінницької області. Безумовно, що подільський Куст
відрізняється від поліського як текстами, мелодикою пісень так і іншими
елементами обрядодійства, але є і те, що їх об'єднує - нарядження дівчини символу, обожнювання природи, побажання господарям , тощо.
Відомо й те, що пам'ятають Куста і в Білорусії, зокрема в Пінському районі
Брестської області.
ДОСЛІДЖЕННЯ «КУСТА» ЕТНОГРАФАМИ.
Ознайомившись із таїнствами «Водіння Куста», цікаво ще також відмітити, що
саме цьому обряду, на відміну від інших, - як і пише Василь Скуратівський у книзі
«Покуть"» - вельми не пощастило». Навіть у минулому столітті, коли
етнографічні дослідження досягли найвищого розвою, жоден з тодішніх вчених не
подав більш - менш ґрунтовного опису, оскільки, як стверджується в літературі,
обряд цей «уже не побутував». Дослідники обмежувались невеликими добірками
пісень та фрагментними оповідками.
Уперше в повоєнний час описала кустову обрядовість рівненська | фольклористка
Світлана Кітова. В журналі «Народна творчість та етнографії» за 1972 рік вона
оповістила читачів про те, що на Поліссі й досі зберігся давній язичницький обряд.
До короткого опису додано цикл пісень . Але й після цього фольклористична
розвідка з огляду на відомі нам обставини не набула широкого розголосу в
українському народознавстві.
Останнім часом значну роботу щодо вивчення цієї теми провели Степан
Шевчук, Раїса Терещенко , Віктор Ковальчук.
Будем надіятись, що обряд збережеться не тільки, як культурна пам'ятка
українського народу, а й усього слов'янського звіту.

Відродження древлянського свята.
Виявляється, вперше живе звучання кустових пісень почув керівник народної
самодіяльної хор-ланки П.Н.Степанюк від подружжя Чудіновичів і сповістив про
це цікаве явище С.А. Кітову, яка разом із молодим фольклористом СІ. Шевчуком
зробила перші описи народного обряду в Сварицевичах, записала тексти і мелодії
пісень, а Б.А. Маркар'ян зафотографував кілька його ритуальних моментів. Згодом
С.А.Кітова дала характеристику Кустові в одному з розділі своєї кандидатської
дисертації про традиційну та сучасну поезію весняно-літніх календарних обрядів
Волинського Полісся. Вона відзначила язичницьке походження Куста. Найдавніші
згадки про нього залишили староруські літописці. Можна стверджувати, що це теж було
божество і наші предки вшанували його.

Минули тисячоліття. Хто тільки не плюндрував нашу землю - ординці, кримчаки,
шляхетські магнати-розбійники, тевтонські варвари... І як було вижити цьому
звичаю, цим пісням, коли звинувачувались родини, села, не раз полум'ям
спалахував край, де вони передавалися від матері до дочки, від голосу до голосу?
Як легко було обірватися пісенній нитці, яка в'язала в єдиний народ численні
покоління предків?
Під час фашистської окупації на непокірне партизанське село Сварицевичі одна за
одною сунули каральні навали, розстрілювались люди, спалювалися живцем. У
1943 році гітлерівська авіація багато разів бомбардувала село - тут все пройнялося
вогнем: хати, господарські приміщення, школа, церква... Ворожі пілоти косили
людей з кулеметів. Здавалося, вигоріло усе живе... І як було утриматись на землі
старовинному Кусту коли пішли зі світу найталановйтіші, найпам'ятливіші
співачки?
Але не згорів у воєнному полум'ї Куст, він був-, як неопалима купина-—
легендарний
терновий кущ, який горить і чудом не згоряє. І зразу ж після війни дівчата знову
вбирали
його, і знову лунали серед руїн і пожариськ ніжні голоси, як зелені пагони вічного
дерева
народної творчості:
Жита вам в полі,
Хліба на столі,
Будьте ви з Кустом здорові!
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1. Виникнення скоморохів
Візантійський історик Феофан писав, що в 583 році було затримано трьох
слов'ян, що не мали жодних обладунків, а лише «озброєних» гуслями. Таким
чином, уже у VI ст. на Русі були відомі мандрівні музики. Існували також співаки,
танцюристи, «гравці» та обрядовці. Багато з них були культовими діячами:
волхвами, жерцями - служителі дохристиянських культів, знахарями, чародіями.
Перша письмова згадка Київської Русі про скоморохів датується 1068 роком.
Також їх зображення знаходяться на фресках Софійського собору у Києві
(1037рік). Проте точний час появи скоморохів на Русі невідомий так само як і їх

походження.
Існує багато думок та теорій на рахунок виникнення скомороства на. Русі.
Наприклад:
1-ша теорія: Розглядає виникнення скомороства із Причорноморських країв.
Оскільки у грецьких колоніях на теренах слов'ян існували театри. Про це свідчать
давні письменники та знайдені на каменях написи. У II ст. за імператора Адріана
у Візантії існувала мандруюча трупа акторів, що відвідувала і Причорноморські
райони. Грецькі актори могли відвідувати не лише прибережні міста, а й
проникати на північ. Це підтверджує зображення грецького музиканта (кифареда)
на стіні могильного склепу в Неаполі Скіфському, поблизу Сімферополя. Також
археологами були знайдені театральні будівлі в Ольвії, Херсонесі та ін. колоніях.
Північні Причорноморські народи (скіфи) були торгівельно близькі з грецькими
полісами, і тому не виникає сумніву про зв'язок і театру. Проте відсутність інших
даних з цього приводу робить це поки лише теорією; 2~га теорія: Літописи
середньовіччя говорять про те, що при садибах германських правителів були
«потешники, паяцьі и дураки», але частіше їх називали просто « жонглерами» .
Згодом вони з поодиноких почали об'єднуватися у трупи -«колегії», які
очолювали архіміми. Часто їх прирівнювали до шарлатанів, жерців, магів,
знахарів, чудесників. Вони переважно приймали участь у весіллях, бенкетах,
похоронних обрядах, різних святах та торжествах, але найчастіше розвали гостей
званих обідів. Пізніше ці трупи відокремилися від правительських дворів і стали
подорожувати. Не виключено, що не був оминутим і шлях «із варяг у греки».
Відповідно такі «актори» осідали і на Русі, а слов'яни відповідно переймали їх
мистецтво тощо.
Більшості з цих теорій приводять до висновку, що скомороство могло
поширитися на території Русі з двох напрямків: Візантії або Західної Європи.
«Незалежно від того, чи прийшло мистецтво скоморохів з Візантії або з
Заходу, - підкреслював Фамінцин, - воно вже в XI ст. укоренилося в побуті
народного життя. З цієї пори воно може розглядатися як явище, що
акліматизувалося і прийняло тут самостійний розвиток з урахуванням місцевих
умов і характеру самого народу".(А.С.Фамінцин «Скоморохи на Руси»).
2. Етимологія слова.
Дотепер не з'ясоване значення і походження самого слова "скоморох". А.Н.
Веселовский пояснював його дієсловом "скомати", що означало робити шум,
пізніше він припустив у цій назві перестановку від арабського слова "масхара",
що означає замаскований блазень. А.І.Кірпічніков і Голубинський вважали, що
«скоморох» грецького походження і колись означало "майстер сміхотворства",
оскільки вперше зустрічається в "Хроніці" візантійського письменника першої
половини VII ст. Іоанна Малали, переклад якої був здійснений у Болгарії в X ст.
за царя Симеона (893 — 927) і, ймовірно, прийшло на Русь у XI ст. із творами,
перекладеними за її межами. В XI ст. або на самому початку XII ст. слово
"скоморох" вжили принаймні три руські письменники: автор "Поучения о казнях
божиих", укладач початкового літописного зводу, який увійшов до складу
"Повісті временних літ", але найперше це слово з'явилося на Русі в "Слові) о
ведрї) и казнях божиих" із "Симеонового Златоструя", запозиченому з Болгарії.
Цікаво також, що в грецькій мові немає слова, від якого могло б походити

"скоморох" саме в такому значенні, яке побутувало у нас. Натомість поняття
"скоморох" тотожне поняттю, позначеному в грецькій мові словом "мімос", тобто
наслідування і наслідувач, удавання, удавам, що означає: особливий вид вистави в
античному театрі, короткі сценки побутового й сатиричного змісту і актор —
виконавець міму.
Пізніше було висунуто національну ідею походження терміну «скоморох», що
належить Н.Я.Марру. Він установив, що, відповідно до історичної граматики
російської мови, "скоморох" - множина слова "скомороси" (скомраси), що
належить до праслов'янських форм. Далі він простежує індоєвропейський корінь
цього слова, загальний для всіх європейських мов, а саме слова "scomors-os", яким
споконвічно іменувався бродячий музикант, танцюрист, комедіант. Звідси йдуть
джерела самостійного російського терміна "скоморох", що існує паралельно в
європейських, мовах при позначенні народних комічних персонажів: італійське
"скарамучча" ("scaramuccia") і французьке "скарамуш". Точка зору Марра цілком
збігається з прийнятим у мистецтвознавстві положенням про те, що міми - явище
міжнародного порядку. Стосовно ж до російських блазнів, концепція Марра
дозволяє говорити про самобутнє виникнення їхній на основі професіоналізації
учасників язичницьких релігійних обрядів древніх слов'ян, що незмінно
супроводжувалися музикою, співом, танцями.
За даними писемних книг, скоморохи числилися в ремісниках. Варто відмітити
при цьому, що протиставлення понять"ремісник", "ремесло" з поняттями
"художник", "мистецтво", не завжди досить обгрунтоване в наш час, було б тим
більше помилковим для епохи раннього феодалізму. А. М. Горький не випадково
вважав ремісників "основоположниками мистецтва". Легендарні Кузьма і Дем'ян,
що були ковалями, вважалися "святими" -заступниками спершу ковалів, а потім і
ремісників узагалі. В одній з билин ("Вавило і блазні") говориться, що вони були
також заступниками скоморохів. У Древній Русі були відомі ремесла, зв'язані з
мистецтвом: іконописці, ювеліри, різьбярі по дереву і
кісті,
книжкові
переписувачі, до них також відносили і скоморохів. Таким чином стає зрозумілим
опозиційний характер їх творчості. За даними писаревих книг 16-17 століть серед
кушнірів, ковалів і булочників можна знайти і скоморохів, що професійно
займалися своїм ремеслом. Так, у Воронежі був якийсь Савка-гусельник, а в
Нижньому - Лучок-скоморох, у Москві Лязло - "веселий", у Новгороді жили
"ведмедники" - Васюк й Івашко.
З. Мистецтво скоморошества.
Скоморохи - мандрівні актори Древньої Русі - співаки, гострослови,
музиканти, виконавці сценок, дресирувальники, акробати. їхню розгорнуту
характеристику дає В. Даль: "Блазень, скоморошка, музикант, дудник, чудочник,
волинщик, гусляр, що промишляє танцем із піснями, жартами і фокусами, актор,
комедіант, потішник, ведмежатник, кривляка ". Характер виступу скоморохів
спочатку не вимагав об'єднання їх у великі групи. Для виконання казок, билин,
пісень, гри на музичному інструменті досить було тільки одного виконавця. До
нас дійшло кілька скомороших монологів і діалогів. Можна вважати, що грища за
участю чотирьох-п'яти і більш осіб - явище пізніше.
Скоморохи поділялися на мандрівних і осілих. Осілі виступали переважно на
княжих забавах, масових ігрищах під час свят, на весіллях тощо. Мандрівні

об'єднувались у ватаги й переходили з місця на місце, відвідуючи далекі країни.
Наприклад, великий італійський поет Лодовіко Аріосто у поемі "Шалений
Орландо" (пісня XI, строфа 49), яку він писав у 1507 — 1532 рр., згадує про
"русинів і литвинів", тобто про українців і білорусів, які водили ведмедів по
ярмарках. А це, як відомо, було пріоритетом скоморохів.
Отож, вони виступали на площах, ярмарках, святах та обрядах. Слід
зазначити, що спочатку скоморохи виконували релігійні сценки, і, якщо у Візантії
це одобрювалося церквою, і іноді виступи включалися до богослужінь, то у
Київській Русі все було навпаки: скоморохів вважали язичницькими жерцями, але
їх близькість з народом зумовила участь у різних християнських обрядах, які
«реформувалися» з язичницьких, і згодом присутність скоморохів на них була
майже обов'язковою.
«Фішкою» скоморохів було дресирування ведмедів. Окремі згадки про ведмедів з
ватажками знаходимо у документах XVII століття. Так, секретар голштинського
посольства Адам Олеарій у 1636 році, описуючи поїздку по Московії, згадує
ватажків з танцюючими ведмедями, яких бачив на ярмарку.
Приблизно до цього часу відноситься й інший цікавий документ - чолобитна
нижегородських священиків патріархові, у якій вони скаржаться на ватажків з
ведмедями, що бентежать народ у свята, і "злі принадності бісівські роблячи".
Очевидно , скарга (можливо і не одна) вплинула: у середині XVII століття
видаються кілька указів, спрямованих на заборони "ведмежої потіхи".
Але цікава не сама поява указів, а те, як вони виконувалися. Найвиразніший прояв
слов'янських традицій - указ для того і видається, щоб його ігнорувати або
обходити. Подекуди запопадливі начальники й особливо священики стали ці
укази виконувати. Але ватажків з ведмедями від цього менше не стало, адже
подивитися на "ведмежі потіхи" любили навіть при царському дворі, а у боярські
тереми ведмежатників запрошували повсюдно.
До речі, за старанність у виконанні указу можна було і постраждати.
Протоієрей Авакум у своєму "Житії" скаржиться: "Прийдоша в село моє
танцюючі ведмеді з бубнами і домрами, і я, грішник, по Христі ревнуючи, вигнав
них, і хари (маски) і бубни зламав, які єдиний у багатьох і ведмедів двох великих
відняв, - одного вдарив, і паки ожив, а другого відпустив у поле. І за це мене
Василій Петрович Шереметєв, пливучи Волгою в Казань на воєводство, узявши
на судно і сварячи багато... велів мене кинути у Волгу".
Воєвода покарав протосвященника по справі, тому що указ указом, а потіху в
народу віднімати не слід. Авакум міг постраждати і серйозніше, адже боротися з
ведмедниками він намагався в Нижегородському краї, де був один з центрів
дресирування ведмедів і підготовки ватажків. Тут цілі села жили цим промислом,
а у великих селах могло нараховуватися більш сотні ведмедів.
У 1887 році в "Нижегородських губернських відомостях" писалося, що в селі
Андріївка було близько 150 учених ведмедів, у містечку Сергач майже 90, а в
окремих селах від 50 до 100. За назвою міста, що стало центром ведмедників, і
ватажків з ведмедями на Русі стали кликати "сергачами".
Зрозуміло, що з подібних сіл ведмедники розходилися виступати по всій Русі
та навіть за її межами. Цікаво, що в Європі навіть існувала конкуренція між
ведмежими ватажками з Росії й Угорщини.

Прихід ведмедників у село завжди ставав святом. Народ закидав усі справи і
збирався подивитися на ведмежу потіху. Образний опис цього дав у книзі
"Російські народні картинки" Д.А. Ровинський: «Приход вожака с медведем
составлял эпоху в деревенской заглушной жизни, все бежало к нему навстречу
- и старьій, и мальїй; даже бабушка Анофревна, которая за немоготою уже
пятьій год с печки не спускалась, и та бежит.
Куда ты, старая хрычовка? - кричит ей вслед барин.
- Ах, батюшки, - прихлебьівает Анофревна, - так уж и медведя-то я и не
увижу? - и семенит далее».
Виступи зазвичай не вирізнялися особливою різноманітністю, але
супроводжувалися образними й їдкими примовками сергачів, що веселили народ
не менш, ніж сам ведмідь. Найчастіше у виступі брав участь ще і музикант, у
визначені моменти наряджався козою, що постійно задирала ведмедя і навіть
намагалася з ним танцювати або бороти. Ведмеді могли виконувати до тридцять
окремих не складних дій, що нагадували те, як виглядають у різних ситуаціях
люди: марширували з ціпком, повзли на череві красти горох або ріпу,
зображували п'яного хлопця і дівку з коромислом, показували, як мужик
портянки надягає, а баба хустку пов'язує, як теща зятя пригощає, а дружина
чоловіка голубить і т.п. По великому рахунку, це були примітивні пародії на
вчинки людей, але як раз це і викликало найбільше веселощів.
Наприкінці виступу ведмідь обходив з капелюхом глядачів. Гроші, звичайно,
перепадали за виступ не часто, а от на продукти народ звичайно не боролася з
"москолудством" уже з XI ст.), "бісівська" поведінка викликали незадоволення
духовної та світської влади.
Про ненависть, що мали церковники до мистецтва скоморохів, свідчать записи
літописців. Так, у "Повісті минулих літ" говориться: «Дьявол льстить, и другими
нравы, сячьскыми лестьмипревабляя ны от бога, трубами и скоморохы, гусльми и
русальи». Літописець з обуренням відзначає успіх мистецтва скоморохів у
простого народу на шкоду відвідуванню християнського богослужіння: «Видимбо
игрища утолочена и людиймного множьство, якоупихати начнуть друг друга,
позоры деюще от бесазамьпнл енного дела, а церкви стоять». Церковні повчання
ХІ-ХП століть називають гріхом і ряження, до яких прибігали скоморохи:
"Москолудствовам братие безглуздо имети".
Особливо сильному переслідуванню скоморохи піддалися в роки татарської
навали, коли церква, авторитет якої помітно піднявся, стала посилено
проповідувати аскетичний спосіб життя. Так, митрополит Кирило у своєму
повчанні 1274 року забороняв ходити '"на русалії скоморох та інші диявольські
ігри". Рязанська "Кормчая" 1284 року засуджувала "скомрахов, гоудцов,
свирелников, глумцов". Літопис Переяславля Суздальського (XIII століття)
ремствувала на поширення короткого чоловічого плаття: "Начаша... кротополие
носити... аки скомраси".
Церква переслідувала скоморохів, чиєю професією було прославляння
земних радостей і веселощів. В одній з пісень так і співвається: Веселі по вулицях
походжають, Гудки і волинки виношують. Ах, де нам, веселим, Спати-ночувати?!
"Горе вам, що сміються нині, яко восплачете і возридаете" - викликувала церква.

Напади підсилювало ще і те, що скоморохи відволікали народ від молитов. І в
цьому церкві допомагали боярство і сам цар.
Проте ніякі переслідування не викорінили в народі скомороше мистецтво.
Навпаки, воно успішно розвивалося, а сатиричне жало його ставало усе гостріше.
Наприкінці XVI і початку XVII століть на Русі в результаті класової боротьби
спалахують бунти і смута (1662-1665 - селянська війна Разіна).
Народні хвилювання змушують царя і церкву робити усе для знищення навіть
натяків на вільнодумство. У 1648 році видається царський указ, що забороняє не
тільки скомороство, але і проведення народних гулянок. Побоюючись жорстоких
покарань, скоморохи різко скоротили свою діяльність. Але сказати, що
скомороство було знищено, невірно. Кількість гулянок скоротилося, але вони
проводилися, де продовжували грати блазні-аматори. І ледь у 18 столітті реакція
ослабнула, скомороство знову (правда в трохи іншій якості) відроджується на
народних гулянках, у балаганах, а пізніше і на циркових аренах.
Разом із блазнями, природно, еволюціонували і самі грища. Вони викликали усе
більший інтерес серед присутніх на святах, оказывавшихся скупився: варені
яйця, хліб, пироги, різні випічки, а в період після вибою худоби додавалося і сало
з м'ясом. Якщо на виступі були присутні пані, могли і заплатити добре, і
"відвалити" запас продуктів на кілька днів.
Цікаво, що коза була практично обов'язковим учасником ведмежого виступу,
але тільки несправжня, переодягнена. З живою козою ведмідь не виступав.
Бували випадки, коли під час святочних обходів дворів (колядувань) водили і
ведмедя, і живу козу, але виступали вони завжди роздільно.
З'явившись в XI столітті мандруючі цирки шапіто не стали на Русі
конкурентами ведмедникам. Це і зрозуміло, принцип виступу ведмедів у цирку й
у ватажків різний. У цирку ведмедя навчають робити те, що в принципі може
робити тільки людина, тобто виконувати дії зовсім звірові не властиві. А у
ватажків ведмідь виконує звичайні дії: кланяється, переминається з ноги на ногу,
щось носить у лапах, кувиркається, підстрибує, почухується і т.п. Завдяки
анатомічній особливості звіра подібні природні дії при відповідному коментарі
сприймаються як смішна пародія на вчинки людей. Для цього не потрібно
особливо складного і тривалого дресирування, але потрібний гострий на мову
ватажок, що і зробить виступ смішним і незабутнім.
29 квітня 1623 року з Волгорода в Холмгори річкою переправлялися Андрій
Степанов та Філат Зав'ялов - багатії-скоморохи, котрі заплатили мито не лише за
себе, а й за ведмедів, котрі були з ними.
Скоморох - популярний персонаж фольклору, головний герой безлічі
народних приказок: "У всякого блазня є свої погудки", "Скоморохова дружина
завжди весела", "Скоморох голос на гудки настроїть, а життя свого не улаштує",
"Не вчи танцювати, я сам скомрох", "Скомороша потіха, сатані в утіху", "Бог дав
попа, чорт - скомороха", "Скоморох попові не товариш", "И скоморох у певну
пору плаче" («У всякого скомороха єсть свои погудки», «Скоморохова жена
всегда весела», «Скоморох голос на гудки настроит, а житья своего не устроит»,
«Не учи плясать, я сам скоморох», «Скоморошья потеха, сатане в утеху», «Бог
дал попа, черт скомороха», «Скоморох попу не товарищ», «И скоморох в ину
пору плачет»).

Відомо, що ще в 1571 набирали "веселих людей" для державної потіхи, а на
початку 17 сторіччя скоромоша трупа складалася при Потішній палаті,
спорудженої в Москві царем Михайлом Федоровичем. Тоді ж на початку 17 в.
скомороші трупи були в князів Івана Шуйского, Дмитра Пожарського й ін.
Скоморохи князя Пожарського часто ходили по селах "для свого промислу". Як
середньовічні жонглери поділялися на жонглерів при феодалах і жонглерів
народних, так само були диференційовані і скоморохи. Але коло "придворних"
скоморох у Росії залишилося обмеженим, у кінцевому рахунку їхні функції
звелися до ролі домашніх блазнів.
Народ любив скоморохів не лише за привабливість жанру, а й за демократичний
зміст їхнього мистецтва. Нерідко в гострій, сатиричній формі скоморохи
висміювали не тільки загальнолюдські вади, а й конкретну церковну і світську
знать. Уже самий зовнішній вигляд скоморохів, їх короткополий одяг (що
вважалося тоді гріхом), маски під час виступів (а православна церква на
положенні більш-менш активних глядачів. У зв'язку з цим у грищах стали
посилено розвиватися видовищні риси; "грища" переростали в "позорища".
Поділ на глядачів і виконавців викликало необхідність споруджувати особливі
пристосування - сценічні коробки, сценічні площадки, що вперше було здійснено
в народному ляльковому театрі; при дворі будувалися спеціальні приміщення зі
сценою або естрадою і глядачевий залою.
Таким чином, позорища поступово ставали самостійним видом мистецтва,
засобом відображення, оцінки дійсності і впливу на неї. Усе це обумовлювало
суспільне значення позорищ.
4.Репертуар скоморохів.
Що виконували скоморохи? Вони грали на музичних інструментах: лірі,
гудку, волинці, гуслях, балалайці, бандурі, сопілці, бубні, накрах (вид барабана).
Танцювали трепак і співали веселі побутові, наповнені сатирою, пісні. Співали і
билини. Близькість їх до цирку особливо була зв'язана з діяльністю
"ведмедників". Навчені ведмеді зображували п'яниць, марширували, бороли.
З'єднання дресирування зі словесним коментарем знайде свій подальший
розвиток у становленні та розвитку театру.
Серед сценок, що виконувалися скоморохами, були переважно сатиричні.
Наприклад, "Як холопи з боярина жир витрушували", де скривджені на боярина
чолобитники били його. Блазні розспівували плутанини, що містять сатиричні
натяки. "Попові то дітки горох крали..." Плутанини пізніше використовувалися в
сатиричних райках на народних гулянках у 18-19 століттях. По ходу дії блазні
нерідко зображували бояр і купців і інших персонажів, але робили це так, що
глядачі увесь час бачили блазня, насміявшогося над своїм персонажем. Пізніше
така гра буде прийнята в клоунаді.
Скоморохи грали не тільки один з одним, але і з публікою, утягуючи глядачів
у дію. Те ж саме буде характерно і для клоунів у цирку. До того ж, скоморохи
найчастіше виступали на площі, в оточенні юрби глядачів і це визначало
побудову мізансцен. Нарешті, блазні створювали постійні маски мужиків, що
вміють ховати лукавство і розум під личиною простоти і навіть дурості. «Актори»

виряджалися вовком, лисицею, ведмедем, бабою, журавлем і ін.
За участі скоморохів весільне грище переросло в обряд і стало розвиватися двома
шляхами. З одного боку, у великокнязівському, царському, боярському побуті
складався урочистий обряд, що відповідав церковному чинові, насичений
релігійним змістом, хоча і зберігав ший елементи народного побуту (з літописних
описів великокнязівських і царських весіль ХУІ-ХУЇЇ століть видно, що в них
брали участь свахи, тисяцькі, дружки, поїзжани, говорилися обрядові мови,
молодих обсипали хмелем, годували кашею, водили в мильню, сторожили з
мечем і шаблею наголо й ін.). З іншої ж сторони, у народне весільне грище
проникали елементи не тільки церковної обрядовості (вінчання), але і
церемоніалу з князівського побуту наречений - князь, наречена - княгиня). Разом з
тим у народне весілля стали входити як своєрідні інтермедії - комічні сцени
дружок, що приїжджали за нареченою і вступали в повні дотепності, але не
завжди скромні "перекори" з її ріднею. Ці перекори замінили криваву сутичку, що
мала місце в старовину при умиканні нареченої. Вони знімали трагічний пафос
весілля, обмирщали обрядовість. Два документи дозволяють вважати, що
дружками бували не тільки товариші нареченого, але і професіонали ігрищної
справи -скоморохи. Так, "Стоглав", виступав проти скоморохів, засуджував
звичай, що складався в тім, що "як до церкви вінчатися поїдуть, священик із
хрестом буде, а перед ним із усіма тими іграми бесівськими рищуть". А заборонна
грамота 1648 року засуджувала "на весіллях бешкетування і лихослів'я". Коли
дружки приходили за нареченою, її рідні запитували, які в нареченої прикмети.
Дружка:
А наша княгиня молода,
Станом вона становита,
Складом вона складовита;
Походочка в їй павиная,
Приказка лебедина.
Вона сидить у високому теремові,
В дівичім порядку,
В жіночій альтанці,
У брусовій крамниці,
Під білим наметом,
Під колодним вікном,
Під білобрисим почіпком,
Під шитим браним платтям,
Під білою фатою,
Ручками махає,
Голівкою гойдає,
Своїх батьків почитає,
Нас, молодців, зі шляху-дороги очікує.
Є чи у вас такі
Княгині молоді? З розвитком товарно-грошових відносин усталилася
купівля-продаж нареченої, що нагадує ринковий торг. У зв'язку з цим виникла
необхідність у сватах. У ролях сватів виступали і професіонали, майстри своєї
справи - скоморохи. Їхні дотепні мови зрештою закріплювалися і ставали

традиційними для цілої округи. Сцени сватовства також сприяли обмирщенню
обряду.
Скомороший характер мали і напутственно-поздоровчі тости - монологи.
Сцена сватовства, перекори дружок, жартівний тост - усе це протистояло лірикодраматичним плачам нареченої і пісням її подруг і переводило драматичний по
своїй істоті весільний обряд у комедійний план.
Ще більш активним була участь скоморохів у святочних грищах, що давали
широкий простір драматичній творчості. Святки поступово перетворювалися у
своєрідні "ігрищні свята". Святочні грища підводять безпосередньо до театру, до
комедії: вони будуються на розвитку дії і розповсюдженому діалозі,
відрізняються сатиричним характером, у них яскраво окреслені образи. Деякі
святочні грища ввійшли в народні драми як інтермедії. Такі сценки з покупкою
коня в ляльковому театрі Петрушки, старого з бабою і Мацея у вертепній драмі й
ін. Ці грища мали часом своєрідні "прологи", у яких учасники запитували в
хазяїнів дозволу ввійти в будинок і грати "гру", подібно тому як це потім буде
практикуватися при представленні народних драм. Таким чином, святочні грища
займають проміжне положення між власне грищами і народною драмою.
5.Народні сценки і п'єси
Народні драми бували малих і великих форм. Малі форми являли собою
короткі сценки за участю одного, двох або трьох виконавців. Збереглися сценки
серйозного і комічного змісту. Складені ще імовірно, на. зорі російської
театральної історії, вони відрізняються динамікою, драматизмом; але бувають і
такі сценки, у яких зовнішня дія відсутнє. В міру утворення народних драм
великих форм ці сценки стали входити в них як інтерлюдії. Одні інтерлюдії
закріплювалися за визначеною п'єсою, інші - переходили з п'єси в п'єсу. Великі
народні драми спочатку складалися шляхом нанизування на єдиний сюжетний
стрижень часом навіть далеких по змісту малих сцен.
Російський народний театр на рубежі XVI і XVII століть був в основному двох
видів: театр актора і ляльковий. Репертуар лялькового театру виявився історично
набагато більш стійким. Порозумівається це, мабуть, тим, що театр актора
будувався на порівняно великому виконавському колективі, тим часом як
ляльковий театр найчастіше обходився одним учасником, що забезпечувало
велику схоронність традицій. Існували два різновиди народного лялькового
театру: "вертепна" (стрижнева) і "петрушечная" (пальцева). Від кожної з них
збереглося лише по одній п'єсі, хоча в старовину репертуар лялькового театру був
набагато обширне: ще в XI столітті для кожного з його різновидів нараховувалося
по двох-трьох п'єси.
Зараз важко визначити час створення тієї або іншої народної драми і соціальну
приналежність її авторів. Задача трохи полегшується лише у відношенні п'єс, які
можна було б назвати "історичними". По своєму змісті і персонажам вони зв'язані
з визначеною епохою й історичними фігурами - усні народні добутки звичайно
створювалися, що називається, "по свіжих слідах подій".
Одним зі шляхів формування народних драм було переростання святочних ігрищ
у позорища, а надалі - в усні п'єси. Процес цей яскраво простежується на
прикладі утворення святочної комедії про козу. Спочатку ввійшли в хату коза і

ведмідь (пізніше замінний дідом) просто танцювали під пісню, у якій виражалося
побажання рясного врожаю. Пізніше текст пісні набутив заклинального сенсу:
Де коза рогам,
Там сіні стогам.
Де коза хвостом,
Там жита кущем .
Інше древнє святочне грище символічно відтворювало землеробський міф про
смерть і воскресіння: коза (в інших варіантах баба) після ряду блазнівських
реплік і витівок танцювала, поки не падала намертво і потім завдяки втручанню
одного з присутніх оживала і танцювала знову. Подальше ускладнення цього
ігрового сюжету можна спостерігати в одному з пізніших новгородських
святочних грищ, записаному в XI столітті. Ведмідь тут замінений дідом, коза бабою, і ігрова сценка здобуває жанровий комічний характер.
Комічні діалогічні сценки створювалися, можливо, і на базі весільних
"перекорів" дружок. Навіть у XI столітті такі сценки виповнювалися те двома
особами, те одним, що говорили за обох. Подібні діалоги, що виповнювалися
одною особою, швидко відривалися від весільного грища, і не випадково ми них
зустрічаємо в числі казок у збірнику Афанасьєва. Від них закономірний перехід
до комедій типу "Пан і слуга", складеним, мабуть, у XVIII столітті.
Можна думати, що до числа добутків, що призначалися для діалогічного
виконання або навіть для інсценівки, відносяться і сатиричні оповідання з
розвитим діалогом, як, наприклад, "Сказання, або Повість про курку і лиса", а
також "Повість про Йорж Ершовиче". Перша висміює святенництво, друга хабарництво і користолюбство, що панують у судочинстві. Близька до неї і
повість "Шемякин суд". Пізніше деякі з них розігрувалися, очевидно, і на
театральних підмостках акторами. Так, переказ говорить, що казки інсценувалися
при дворі Ганни Иоанновны, а інсценівка повести "Шемякин суд" входила в
репертуар ярославського театру Ф. Г. Волкова.
Народна драма складалася також шляхом інсценівки пісень, на зразок того як
це спостерігається в хороводах. Так, навіть у XI столітті зареєстрований випадок,
коли історична пісня про Кострюке інсценувалася її виконавцями.
Відомі випадки, коли святочні грища безпосередньо включалися в комедії.
Таке, наприклад, грище "Кобилка", що ввійшло в лялькову комедію про
Петрушку. Таке ж святочне грище "Ведмідь". Хлопця, що зображує ведмедя,
наряджають у дві чорні шуби вовною нагору. "Ведмедя" водить на ланцюзі або на
мотузці ватажок з довгим ціпком у руках. Ввійшовши в хату, ведмідь проробляє
весь репертуар учених ведмедів: після частування танцює, устаючи дибки,
зачіпаючи ціпком присутніх, і т.д. Ватажок присуджує звичайний текст ватажківведмежатників.
До числа невеликих комічних побутових сценок варто віднести і сценку про
старих-гробокопателів. Її сатиричне вістря спрямоване проти пануючи. З нею
злилася інша - сцена з лікарем. Обидві сцени існували самостійно, а також
входили до складу п'єс, наприклад "Петрушки", "Царя Максиміліана" і "Човна".
Найбільше соціально гострої є комедійна сценка про боярина і чолобитників,
створена, як можна думати, у період міських повстань 40-60-х років XVII

століття. Підкреслений гротеск у виконанні і "глум" дозволяють припускати
участь у ній блазнів. На сцену виходив товстий боярин; на голові у нього
горлатна шапка з дубової кори, сам він надутий, чванливий, звідстовбурченою
губою. До нього йдуть чолобитники і несуть обіцянки в козубах - купи щебеню,
піску, згорток з лопуха і т.п. Чолобитники земно кланяються,просять правди і
милості; але боярин лає їх і жене геть. Чолобитники починають тузити боярина,
грозяться його утопити. Потім є двоє лахмітників і приймаються гнати товстуна
лозинами, присуджуючи: "Добрі люди, подивитеся, як холопи з панів жир
витрушують". Те ж вони проробляють з купцем. Відібравши гроші в останнього,
добрі молодці відправляються "у Царьов шинок". Представлення закінчувалося
звертанням до юрби:
- Ей ви, купці багаті, бояри староваті! ставте меди солодкі, варіте брагу п'яну,
відчиняйте ворота розтворчаті, приймайте гостей голих, босих, обірваних, голота
шинкарську, чернь мужицьку, неумиту!
6.Фрески Софійського собору.
На фресках сходів Софійського собору в Києві зображене представлення в
амфітеатрі. Фрески відносяться до 1037 року. На одній з них намальовані два
кулачних бійці, два музиканти грають на довгих трубах, ще два - на струнних
інструментах: один на п'ятиструнній бандурі, інший - на гуслях. Один із
зображених танцює й одночасно відбиває такт на накрах-барабані, інший,
танцюючи, грає на флейті. Нарешті, чоловік тримає за поясом палицю, якою
піднімається хлопчик. Нагорі палиці - площадка, на яку хлопчик, очевидно, стане.
Тут же зображені і поводирі з ведмедями і барсами. Існують різні думки
вчених-дослідників цих фресок - одні думають, що це візантійці, інші - німці, а
треті дотримують думки, що серед зображених є і перси. Що ж стосується самого
амфітеатру, то, очевидно, Київська Русь могла дійсно запозичити його у Візантії.
Тоді виникає питання, а чи були серед іноземних артистів руські? Очевидно, що
були.
7. Висновки.
Таким чином, хоча точний час появи скоморохів не відомий, оскільки цей процес
відбувався поступово, що зумовило різний час їх появи у різних регіонах, мені
вдалося дослідити, що найвірогідніші шляхи звідки могло проникнути на нашу
територію скомороство - Захід (Європа) та Візантія, якщо упустити національну
теорію. Розвиток їх на Русі був тривалим і різнобарвним. До нас дійшла незначна
частка репертуару скоморохів. Остаточно зникли у ХХст.
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