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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження: У сучасному світі виникла нагальна потреба 

в ретельному осмисленні національних наукових доробків, що сприяло б їх 

об’єктивації та адекватному поцінуванні всього огрому фольклорного надбання, 

зокрема в традиції села. Тому на часі комплексне дослідження фольклорного 

топосу села як окремої системи передавання традиційних смислів, виокремлення 

елементів, взаємовпливів і взаємозв’язків у ній. На різних етапах розвитку 

фольклористики в різних наукових школах фольклорному середовищу увага 

приділялася лише тією мірою, якою це середовище породжувало варіант 

фольклорного тексту. Тому на сьогодні увиразнилася наукова потреба: на прикладі 

конкретного села виявити в діахронії народнопоетичний матеріал, генезу обрядової 

та звичаєвої традиції, дослідити трансмісійні механізми передачі та засвоєння 

народних знань. Важливим видається також завдання системно проаналізувати 

наукову діяльність, світоглядні концепції та теоретико-методологічні преференції 

тих українських учених, аматорів-народознавців, актантів селянської фольклорної 

аудиторії, чиї імена пов’язані з топосом «село», зокрема Т. Рильського, 

Г. Демірської та сучасних актантів романівської фольклорної аудиторії. 

Вивчення фольклорного топосу «село» як полюсної системи традиційних 

смислів до топосу «місто» є важливим фактором збереження питомо української 

національної культури у її взаємодії з етнічними традиціями національних меншин. 

Ґрунтовне вивчення фольклорної картини світу окремо взятого локусу (село 

Романівка на Житомирщині) надасть можливість екстраполяції висновків загалом 

на фольклорні процеси, притаманні традиційній землеробській культурі України. 

На часі також теоретичне обґрунтування категорії «топос» у фольклористиці, якою 

здебільшого послуговуються літературознавці, однак як інструмент фольклорної 

комунікації та корисний спосіб вивчення процесу розгортання традиційних смислів, 

відповідно – фольклорного тексту, ця категорія залучається до сучасного 

народознавчого дискурсу недостатньо ефективно. Актуальність вивчення 

фольклорних топосів, на нашу думку, зумовлена потребою глибинного реагування 

на виклики часу, пошуку засобів культурної реабілітації та адаптації, віднайдення 

способів зупинки процесів культурної деградації. Отже, ця проблематика – на вістрі 

захисту національної культури та екологічної культури загалом.  

На дослідницьку увагу заслуговує наукова проблема ролі індивіда-

інтелектуала (Т. Рильський) у збереженні національної традиції, утвердження 

виняткової значущості фольклорної творчості для постання державності. Науковий 

доробок Тадея Рильського має особливе значення для фольклористичних 

досліджень і є унікальним як за своєю сутністю, так і за обсягом предмета вивчення 

та вагомою джерельною базою, яку згромадив учений впродовж тривалого часу 

копіткої праці. Оскільки його наукові розвідки прикметні надзвичайно широким 

діапазоном наукових інтересів у сферах економіки, звичаєвого права, народної 

філософії, історії, народної словесності; точністю та об'єктивністю наукових 

спостережень, глибинним зондажем діахронного й синхронного зрізів 

досліджуваних явищ, накопиченням історичних фактів, всебічністю і своєрідним 

синкретизмом аналітичних висновків, то потребують комплексної аналітики із 
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залученням новітнього методологічного інструментарію, випробуваного сучасною 

гуманітаристикою. Не менш нагальним завданням сьогодення є обстеження села на 

предмет актуального фольклорного репертуару та уведення його до наукового 

обігу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематика 

дисертації відповідає науковим програмам і навчальним планам кафедри 

фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема науково-дослідницькій темі «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія і самобутність» (державний реєстраційний номер 06 БФ 044-01; 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Семенюк). Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 18 грудня 

2012 року). 

Мета – дослідити фольклорний топос села як комунікативну систему 

фольклорних текстів та його значення у формуванні та збереженні духовної та 

інтелектуальної матриці українства.  

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 

 обґрунтувати доцільність уведення до фольклористичної терміносистеми 

категорій «фольклористичний топос» та «полюс фольклорної трансмісії»; 

 дослідити фольклористичну діяльність та науково-теоретичний спадок Тадея 

Рильського; 

 з’ясувати ступінь вивчення проблеми вітчизняною та світовою 

гуманітаристикою та виявити чинники, які сприяли формуванню 

фольклористичних пріоритетів ученого-фольклориста; 

 вивчити шляхи трансмісії народної традиції мешканцями-актантами 

окресленого фольклорного топосу;  

 здійснити аналіз міжкультурної фольклорної комунікації всередині 

фольклорної системи полюсу Романівки; 

 виокремити системні і полюсні характеристики села Романівка. 

Об’єктом дослідження стали опубліковані фольклористичні праці 

Т. Рильського, Г. Демірської, М. Яковчука, фольклорні збірники ХІХ-ХХ ст., 

матеріали архіву Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені 

Тараса Шевченка та результати польових фольклорних експедицій автора 

дисертації.  

Предмет дослідження – вивчення системотворчості фольклорної традиції, 

результатом якої і є, зокрема, полюсна система села; дослідження тієї системно-

базисної конструкції, якою є село з погляду фольклорної трансмісії і полюсного 

характеру його фольклористичних ознак. 

Наукова новизна: дисертація – перше комплексне дослідження фольклорного 

топосу «село» на матеріалі с. Романівки Житомирської обл.; у дисертації 

обґрунтовано доцільність витлумачення сільського полюсу фольклорної трансмісії 

як системного утворення з усіма ознаками системи: цілісністю, структурністю, 

зв’язками та підпорядкуванням елементів, наявністю ознак, властивостей, 

притаманних фольклорним явищам, породженим цією системою, отже, 
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обґрунтовано доцільність уведення у фольклористику категорії «полюсність» як 

ознаку сингармонічну, а не антагонічну; доведено, що полюси є елементами 

взаємодії і взаємовпливу фольклорної системи; уперше представлено народознавчу 

діяльність Тадея Рильського як елементу фольклорного топосу «село Романівка» – 

реципієнта та актанта лінійної та інтегральної фольклорної трансмісії; уведено в 

науковий обіг фольклорний матеріал, який увиразнює сучасний стан фольклорного 

полюсу села Романівки. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці учених, котрі 

працювали у багатьох сферах антропологічного знання та вивчали проблему 

встановлення зв’язків між традиційними смислами, суб’єктами-носіями і 

регіонально-соціальним середовищем: О. Малинка, Б. Грінченко, В. Гнатюк, 

І. Франко, Г. Нудьга, В. Давидюк, І. Денисюк, Р. Кирчів, О. Івановська та ін. – в 

Україні; А. Кардинер, М. Коул, М. Мід, Дж. Хендерсон – у США; В. Агеєва, 

А. Асмолов, Г. Волков, Л. Виготський, І. Кон, А. Лазурський, А. Лурія, С. Лур’є, 

В. Мухіна, Б. Путилов – в Росії.  

У роботі використані методи дослідження відповідно до специфіки теми, яка 

передбачає певний методологічний плюралізм. Для вирішення поставлених завдань 

у дисертації використовувалися текстуальний, біографічний, реконструктивний 

(декодування архаїчних смислів), індуктивний, порівняльно-історичний методи. 

Застосовано системний підхід, зокрема поєднання історико-генетичного, 

порівняльно-типологічного методів сучасної фольклористики, а також описовий та 

структуральний. 

Теоретичне значення і практична цінність роботи. Матеріали дисертаційної 

роботи сприяють вирішенню важливої наукової проблеми, яка полягає в 

осмисленні феномену фольклористичного спадку Тадея Рильського; обґрунтування 

категорії фольклорний топос як системи і тексту; уведенні в науковий обіг 

сучасного текстового матеріалу села Романівки. 

Результати дослідження можуть стати складовою методологічного ґрунту для 

численних прикладних досліджень з регіональної фольклористики та теорії 

фольклору; основні положення дисертаційної праці можуть бути розвинуті в інших 

дисертаціях, при розробці нормативних навчальних курсів, при написанні 

кваліфікаційних робіт ОР «бакалавр» і «магістр», створенні підручників і 

навчально-методичних посібників з народнопоетичної творчості, теорії фольклору, 

семіотики фольклорного тексту тощо. Уведений фольклорний матеріал польових 

досліджень автора може бути об’єктом майбутнього наукового студіювання. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація є самостійним дослідженням, 

наукову концепцію якого апробовано у формі доповідей та статей на таких 

наукових і науково-практичних конференціях: Всеукраїнська наукова конференція 

«Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання» (12 

березня 2013р., Київ); Всеукраїнська наукова конференція за участі молодих учених 

«Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (11 квітня 2013р., Київ ); Сьомі міжнародні наукові фольклористичні 

читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (травень 2013р., Київ); 

Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 

фольклор» (17 жовтня 2013, Київ); Всеукраїнська наукова конференція за участі 

молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (10 квітня 2014 

р., Київ); Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 85-річчю від дня 

народження Юрія Мушкетика (10 квітня 2014 р., Київ); Всеукраїнська наукова 

конференція «Українська народна культура в контексті збереження та розбудови 

державності» (Треті Максимовичівські читання) (16-17 вересня 2014р., Черкаси); 

Міжнародний круглий стіл до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 

на тему: «Всесвіт Тараса Шевченка» (11-13 березня 2015р., Київ); Всеукраїнські 

наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і 

тексту» (8-10 квітня 2015р., Київ );  Науково - практична конференція «Восьмі 

всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії 

Дунаєвській» (2015р., Київ). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації викладено у 

шести наукових публікаціях, чотири з яких вміщені у наукових фахових виданнях 

України, одна з яких – у науковому журналі, зареєстрованому в наукометричній 

базі даних Index  Copernicus, ще одна – додаткова публікація.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (205 позицій) та додатків. Загальний обсяг дисертації 

– 220 сторінок, із яких 168 – основного тексту, 32 – додатків.. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження для сучасної 

фольклористики, сформульовано мету та завдання роботи, визначено наукову 

новизну, об’єкт та предмет дослідження, а також методи та теоретико-

методологічну основу, наведено дані про практичне значення отриманих 

результатів та їх апробацію.  

Розділ перший «Фольклорний топос «село» в інтелектуальному освоєнні 

фольклористики» і два його підрозділи присвячено аналітичному оглядові праць 

про становлення концепцій змісту й функцій поняття «топос» у гуманітаристиці, а 

також формулюванню й обґрунтуванню теоретичної категорії «топос» у науці про 

фольклор. 

У підрозділі 1.1. «Категорія «топос» у науковій візії гуманітаристики» 

простежено генезу теоретичного параметрування категорії «топос». Поняття 

«топос» використовується ще з часів Аристотеля, який застосовував його у 

«Фізиці», «Топіці» і «Риториці», не даючи чіткої дефініції. Загалом же цей термін у 

літературознавстві до ХХ століття не мав успіху, проте літературознавці, не 

вдаючись до його декларації в наукових розвідках, на практиці здійснювали аналіз 

спільних мотивів, сюжетів, мовленнєвих формул-кліше художніх текстів. Як спосіб 

оформлення цілісних комплексів, повꞌязаних із типовими ситуаціями, розглядав 

поняття топос Е. Курціус. Дослідник зазначив звꞌязок топосу з архетипом і 

зауважив, що він є результатом колективної свідомості. 

На сьогодні існує декілька варіантів потрактування поняття «топос» у 

літературознавстві: а) «спільне місце», набір сталих мовленнєвих формул, спільних 

проблем та сюжетів, властивих національній літературі; б) значуще для художнього 
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тексту «місце розгортання смислів», яке може корелювати з якимось фрагментом 

реального простору, зазвичай відкритим (Прокофьева В. Ю.). В. Халізєв визначає 

топос як універсальну структуру, якій притаманні характеристики надчасовості та 

статичності, порівнюючи її з фондом спадкоємності, що сягає своїми витоками  

долітературної архаїки й примножується від покоління до покоління. Досліджуючи 

природу категорії «художній образ» в однойменній праці, М. Епштейн значно 

розширює смислову парадигматику топосу, називаючи його образом, характерним 

для усієї культури певного періоду чи окремої нації. Сучасний етнолог О. Панченко 

звертає увагу на те, що в топосах «поетичний та моральний аспекти є 

неподільними», тобто йдеться про національну аксіоматику. І. Снігаренко, 

зіставляючи функціонування цього поняття в літературі і фольклорі, доходить 

висновку, що топос – це повторювані локуси та будь-які інші тематичні елементи 

(де локус – образ довкілля, який утворює єдність із людиною).  

Вітчизняні фольклористи віддавна у тематичних класифікаціях 

народнопоетичного матеріалу послуговуються топосними критеріями. Так, 

К. Грушевська здійснила класифікацію фольклорного матеріалу, виокремлюючи 

цикл дум про степ, відтак окреслила топос степу у ракурсі глибоко смисловому, а 

саме – у націософській та історіософській площинах. На винятковій вазі природно-

географічних умов наголошує у своїх фольклористичних працях С. Грица. Для 

нашого дослідження корисними є наукові спостереження Г. Хазагерова, який у 

своїй статті «Топос vs концепт» детермінує функціональну та змістову 

характеристики топосу, що, на думку дослідника, виконує комунікативне завдання 

– «розгортає» текст.  

Отже, топоси є «схронами» національної культури і, водночас, відкриті до 

прирощення актуальних для автора (виразника аксіоматики певної доби) сенсів. У 

такому значенні топіка найбільш широко представлена у тих системах, які мають 

традиційне смислове ядро, а не новизну (наприклад, фольклор, давня література). 

Топосфера – це цілісна структура, певний гіпертекст комунікативної культури, а не 

набір окремих тем. Фольклорний топос «село Романівка» – це та комунікативна 

категорія, яка обꞌєднує усі види фольклорної діяльності: топос «хронографії», тобто 

опис часу; топос селянина – носія фольклорної памꞌяті, комуніканта – дає уявлення 

про наративну потенцію актантів та ретрансляторів фольклорних одиниць 

(Т. Рильський, Г. Димірська, М. Яковчук та ін.). Топос «село Романівка» є 

одночасно і частиною фольклорного гіпертексту, і способом тематизації, 

спрямованого на саму комунікацію. 

У підрозділі 1.2. «Дослідження топосфери села у фольклористиці» виявлено 

тенденції до вивчення предмету «топос села» у наукових студіях вітчизняних 

фольклористів різних поколінь. 

Зважаючи на те, що землеробська культура господарювання є домінантною в 

Україні, а основою осілого способу життя є село (хутір, слобода), то, відповідно, 

сільська культура – це буттєва потреба окультурення простору, а продукування 

творчого надбання селянином-землеробом складає основу культурної діяльності 

загалом.  
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Дослідження топосфери села у фольклористиці розпочалося фактично від 

самих початків утвердження самості науки про народну творчість. Ще в 1819 р. 

М. Цертелев у передмові до збірки «Досвід збирання давніх малоросійських пісень» 

зазначав, що до створення збірки його надихнули дві зустрічі з мандрівними 

кобзарями в маєтку Трощинського у селі Кибинцях Миргородського району. Чи не 

вперше декларуються як предмет зацікавлення топоси «село» та «селянин» у 

фольклористичній праці М. Максимовича «Дні і місяці українського селянина». 

Фольклорист зауважив цікаву наукову проблематику, окреслюючи полюс села по 

відношенню до фольклорного полюсу міста. В. Милорадович поклав в основу своїх 

фольклористичних зацікавлень досвід, набутий у селах Токарі та Литвяки на 

Полтавщині. Предметом його зацікавлень, своєрідним ключем до відкриття 

психології й характеру своїх земляків були місцеві природні і антропологічні дані. 

У фокусі студіювання ученого тривалий час залишалася народна мікротопоніка 

Лубенщини. Отже, спеціально не декларуючи предмет вивчення топосом, 

В. Милорадович панорамно представив фольклорний топос свого краю. «Записки 

про Південну Русь» П. Куліша оформилися як результат подорожі ученого селами 

Київщини, Черкащини та Чернігівщини, що, окрім збору народнословесного 

матеріалу, мали на меті усебічно дослідити світогляд селянина, дошукатися тих 

психологічних настанов, якими керувалися казкарі, кобзарі, виконавці народної 

пісні. Зацікавленість побутом селянина, духовним життям народу-землероба 

спричинила М. Костомарова до написання «живої історії».   

Однією із наукових інституцій комплексного вивчення фольклорного спадку 

села став Південно-західний відділ Російського географічного товариства, який 

фактично утвердив в умовах Російської імперії самостійність вітчизняної науки про 

народну творчість. Задана П. Чубинським дослідницька стратегія з фіксації 

вербальної, акціональної, предметної складових фольклорного буття народу, увага 

збирачів до різних площин життєдіяльності землеробів, позначених креативною 

потугою колективного генія, втілювалася в життя сотнями аматорів, місцевих 

краєзнавців-польовиків («Праці етнографічно-статистичної експедиції в 

Західноруський край, спорядженої Імператорським російським географічним 

товариством»). 

За своїх 46 років Г. Танцюра у селі Зятківцях та інших селах Гайсинського 

району на Поділлі записав майже 5 тис. пісень від 150 людей, близько тисячі казок і 

легенд, 1536 прислів'їв і приказок, 615 загадок, 144 танці, сотні замовлянь, повір'їв, 

прикмет. Більше тисячі пісень зафіксував фольклорист-аматор від своєї землячки – 

Євдокії Жук (Явдохи Зуїхи). Ґрунтовний опис фольклорної системи рідного краю, з 

увагою до комунікативних даних селян-учасників фольклорної сільської групи 

засвідчують увагу до проблеми фольклорного топосу і в радянські часи. Отож, тісна 

взаємодія фольклористів-польовиків із актантами певного фольклорного ареалу, 

часто автохтоном цього фольклорного локусу, сприяли адекватному опису 

фольклорного топосу.  

Село як фольклорний топос, безперечно, потрапляло в поле зору і 

фольклористів постколоніального періоду. Зокрема, на кафедрі фольклористики ІФ 

КНУ імені Тараса Шевченка були захищені наукові праці, предметом вивчення 
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яких були регіональні особливості фольклору окремих локусів. Село ж як полюс 

збереження і передавання традиційних смислів, елемент фольклорної системи, 

феномен і генеративна структура породження фольклорних явищ, узагальнений 

окремий «суб’єкт» фольклорної трансмісії становить гіпотезу і новизну цього 

дослідження.  

У розділі другому «Активні транслятори фольклорного надбання села 

Романівки» крізь призму фольклорного та народознавчого набутку романівчанина 

Тадея Рильського і фіксації усної народної історії про Великодній святочний період 

у селі Романівці помежівꞌя ХІХ-ХХ ст. Ганни Демірської висвітлено роль 

індивідуальної субꞌєктності у процесі інтерпретації фольклорного тексту. 

У підрозділі 2.1. «Топос «село Романівка» з позиції наукової та фольклорної 

нарації Тадея Рильського» окреслено середовище формування фольклористичних 

інтересів Т. Рильського та його особисту наративну компетентність як актанта, 

фіксатора та ретранслятора фольклору села Романівки. 

Для зꞌясування усіх аспектів проблеми у дисертації, з одного боку, залучено 

увесь наявний матеріал про село Романівку в наукових студіях Т. Рильського, з 

іншого – розглянуто наративну майстерність самого Т. Рильського. Логіка 

висвітлення цього питання включає: 1) вивчення середовища, яке сприяло 

зацікавленню Т. Рильського українським фольклором; 2) зꞌясування індивідуальної 

наративної спроможності народознавця; 3) дослідження аналітики ученого 

фольклорної топосфери села Романівки та 4) рівень фіксації фольклорного 

текстового простору цього локусу. 

Ще в молоді роки Тадей і його брат Юзеф (Осип) відмовилися від звичного для 

дворян способу життя та прийшли до усвідомлення своєї національної солідарності 

з місцевим українським населенням. Середовищем однодумців Т. Рильського 

початку 60 рр. ХIХ ст. стали молоді люди, які сповідували життєве кредо: 

«православꞌя – український патріотизм – українське селянство»; за щиру повагу до 

цінностей демократичних верств українства їх було названо «хлопоманами».  

Зі своїми побратимами – В. Антоновичем та Б. Познанським – молодий Тадей 

проголосив, що «майбутнє в цьому краї мусить належати українському народові», 

закликав своїх ополячених земляків «повернутися до тієї національності, за яку 

колись погинули їхні прадіди, або, в противному разі, виїхати звідси до суто 

польських земель», урочисто присягнув бути українцем. Ще на студентські роки 

припадають і початки усвідомленої фіксації уснословесного фольклорного 

матеріалу Т. Рильським. Записи гайдамацьких пісень, легенд, почутих від 

безпосередніх учасників народно-визвольного повстання, знаного як Коліївщина, 

відбувалося під час університетських вакацій. Експедиції Правобережною 

Україною проходили часто спільно з В. Антоновичем, В. Василевським, 

О. Хойновським та ін. Фольклорист-початківець інтуїтивно відчував потребу в 

уподібнені пересічному землеробу. Так, для того щоб швидше налагодити контакт з 

потенційним респондентом, збирачі одягали штани з сірого солдатського сукна, 

сірі, як у селян, сюртуки. Така збирацька тактика немов нівелювала соціальну 

межу, яка ускладнювала комунікацію між фольклористом та респондентом. Як 

фольклорист-аналітик Т. Рильський зауважив на характерних регіональних топосах: 
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так, обстежені ученим села Житомирщини зберегли велику кількість народних 

легенд та історичних пісень про гайдамаків, козаччину, про Семена Палія, Самуся, 

Іскру; популярним для різних фольклорних жанрів Поділля є легендарний образ 

Кармелюка; сюжети наративів про поліських дівчат, яких силоміць місцеві 

поміщики продавали на Кавказ та на Донщину, частотні у фольклорному репертуар 

сіл Чорнобильщини; для Київщини характерною була історична тематика про 

Нечая, Бондаренка; для Канівщини – про міфічного Вернигору тощо. Фольклорист 

звертає увагу: типовим для всього ареалу його польових спостережень є те, що 

топос «свобода» і топос «село» не лише синтаксично творять ланцюжкову сюжетну 

канву, а семантичне концептне поле – герой-селянин покликаний визволити рідну 

землю (топос села) і здобути волю своїм землякам (топос свободи).  

Становлення Т. Рильського як фольклориста відбувалося і в рідній Романівці. 

За свідченнями односельців та приятелів ученого, він прагнув до максимального 

входження в романівську громаду, адекватизувався як актант цієї фольклорної 

групи. Упродовж двадцяти років Т. Рильський учителював у романівській школі, 

яку й заснував. Спостереження над дитячими ігровими практиками, осягнення 

основних засад народної педагогіки, збір дитячої народнопоетичної творчості та 

фіксування дитячої рольової домінанти в ритуальному досвіді романівчан – ось той 

набуток, який отримав уважний дослідник фольклорного текстотворення дитини. 

У коментарі до праці «З правого берега Дніпра» Т. Рильський синтезує 

різноаспектну інформацію – політичну, історичну, економічну, соціальну, 

фольклорну. Такий комплекс знань про село уможливлює вивчення цього феномену 

як топосу. Фактично, автор вибудовує підвалини системного вивчення сільського 

ареалу фольклорного текстотворення, який застосовуватиме у в наступних своїх 

працях і які згодом стануть методологічним інструментарієм для науковців 

Південно-західного відділу Російського географічного товариства для обстеження 

різних регіонів українських земель. Учений намагається не лише інформативно 

наповнити свої праці, що матиме для селянина прагматичну користь, він прагне 

осягнути світоглядну матрицю свого земляка, спосіб його думання, поведінкові 

стратегії, типологію характеру. Наслідком такого вивчення народної творчості у 

розмаїтті її проявів стали праці: «Декілька слів про дворян правого берега Дніпра» 

(1861), «Розповідь сучасника про пригоди з ним під час «Коліївщини» (1887), 

«Релігійні взаємини» (1888), «Сімейні стосунки» (1890), «Економічні відносини» 

(1903), «Про заробітки в Херсонській губернії, як і коли їх шукати та скільки 

коштує проїзд туда залізницею або пароплавом» (1898-1899), «Про херсонські 

заробітки» (1904), «Сільські пригоди» (1905). 

Народознавчі розвідки ученого були і залишилися своєрідним мірилом 

«українськості» читача. Для того, щоб пізнати українську душу і характер українця 

– треба вивчати Т. Рильського. Учений прозорливо передбачає згасання 

фольклористики, підміну глибинного прозирання в сутність народного культурного 

феномена позірним замилуванням зовнішньою принадою, формальним 

сприйняттям її як «празничної одежини» (Т. Шевченко). На переконання 

Т. Рильського, лише українець, який усім серцем відчуває свій народ та вболіває за 
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його культуру, є носієм чи адептом цієї культури, здатен подовжувати її вік, здатен 

адекватно її описувати та аналізувати. 

У підрозділі 2.2. «Твір-меморат «Великдень у Романівці» Ганни Демірської з 

позицій фольклорної наратології» дослідницьку увагу зосереджено на суб’єкті-

ретрансляторі традиційних смислів села Романівки Ганні Демірській.  

Джерельною базою вивчення предмету дисертації став твір-меморат Ганни 

Кузьмівни Демірської (1882-1959рр.) «Великдень у Романівці». Оповідача (у 

нашому випадку, Г. Демірську – Т.Б.) умовно називаємо не лише транслятором 

вербального тексту, а й носієм традиційних знань (обрядовий фольклор), які 

постають як текст і можуть передаватися лінійно та інтегрально. Структура 

розвідки засвідчує свідоме бажання наратора передати узвичаєну для певного 

локусу поведінкову парадигму з акцентуацією на уснословесному репертуарі 

фольклорної групи, в яку була включена сама оповідачка. Наративний процес 

регулюється носієм традиції через послідовність вибору оцінок на різних рівнях 

розвитку сюжету. Оповідач вибрала свою схему й сценарій у розповіді одного й 

того ж сюжету (Великодні традиції), щоправда, у межах жанрових вимог.  

Спогади дитинства Г. Демірської є історичним тлом, на якому розгортається 

площина фольклорних текстів: паремії, необрядова та обрядова лірика, легенди та 

перекази, дитячий фольклор, звичаєві тексти, традиції ярмаркування та фіксація 

фольклорних стереотипів тощо.  

У дисертації оповідну майстерність Г. Демірської ідентифіковано за типом 3 

(суб’єкт знаходиться на внутрішній щодо подій і щодо персонажів оповіді позиції, 

тобто сам виступає одним із персонажів, і сам оповідає про себе) відповідно до 

класифікації оповідачів епічного тексту С. Мишанича, оскільки текст меморату 

відображає не лише спомини про минуле родини Демірських (історію села 

Романівки, родинні зв’язки з родиною Рильських, фабуляти, отримані від 

односельців), а й відтворює на синхронному рівні фольклорну буттєвість свого 

часу, де вона є безпосереднім актантом. Г. Димірська вдається до певного 

художнього прийому «екскурс в дитинство», де відбувається засвоєння знань (стан 

пасивного слухача), трансляція й імпровізація цієї ж інформації припадає на зрілі 

роки життя, коли оповідачка опиняється в позиції передачі набутого фольклорного 

досвіду.  

Важливим фактором постання майстерного оповідача-ретранслятора народних 

знань є його індивідуальна спроможність до інтерпретації та креативна здатність до 

прирощування смислів, а набута освіченість (Г. Демірська навчалася у школі, де 

викладав Т. Рильський) оприявила цю майстерність у вигляді рукопису-послання 

своїм нащадкам. Прирощування смислів оповідачем у дисертації розглянуто як 

інновацію (у плані введення до наративу коментарів, зауважень, пропусків тих 

частин тексту, які здалися оповідачці неважливими, зміна акцентів тощо), оповідна 

стратегія підкоряється завданню самопідтримки фольклорного наративу. Текст 

твору-меморату дає цінний матеріал про шляхи трансмісії фольклорної інформації: 

вертикальну, у процесі якої фольклорні традиції засвоєні оповідачкою від батьків 

(звичай викупу Колодки, топонімічна легенда про козацьку хату, традиція 

приготування ритуальних великодніх страв тощо), та горизонтальну, коли 
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оповідачка засвоює традиції у спілкуванні з однолітками (ліричні та обрядові пісні, 

ліплення традиційної глиняної іграшки, водіння «Кривого танцю» тощо). Можна 

твердити, що Г. Демірській належить авторство у: виборі самого традиційного 

знання для трансмісії; способі схематизації тексту; виборі конотативних елементів 

для розстановки смислових акцентів і маркуванні власне нового смислу, яким 

збагачується текст у її виконанні.  

Пам’ятаючи тезу І. Франка про неможливість імперсональної творчості та 

застосовуючи систему типів наративів Сіікала А.-Л., у дисертації схарактеризовано 

оповідача твору-меморату «Великдень в Романівці» за Типом D (активний 

транслятор із концепцією збереження традиції).  

Меморати як форма нарації індивідуального досвіду тривалий час перебували 

на маргінесі фольклористичних студій в Україні. Однак останнім часом ця 

проблема все частіше опиняється у фокусі наукового вивчення вітчизняними 

(О. Бріциної, О. Гінди, І. Головахи, О. Кузьменко, О. Лабащук, Л. Халюк та ін.) та 

зарубіжними (Д .Сімонідес, К. Казмерської, У. Чейфа та ін.) фольклористами та 

лінгвістами. Основним же маркером фольклорного текстотворення у мемораті 

«Великдень у Романівці» є ретрансляція оповідачем у писемній формі традиційних 

смислів, які потребують своєї інтерпретації фольклористом та актуалізації 

пересічним українцем. 

У третьому розділі «Село Романівка як система фольклорних текстів і 

полюс трансмісії традиційних смислів» дослідницьку увагу зосереджено на 

топосі села Романівки як фольклорній системі взаємопов’язаних ієрархій елементів, 

суцільному тексті, полюсі трансмісії традиційних смислів. Роль села у збереженні і 

передаванні традиції у роботі витлумачено як універсальну, узагальнену, 

системотвірну. 

Вважаючи фольклористику невід’ємною галуззю антропологічного знання, 

вважаємо за можливе тлумачити поняття полюсності як однієї з ознак, які 

характеризують систему трансмісії традиційних смислів у фольклорній реальності. 

При цьому, полюсність сприймаємо як категорію, слідом за С. Рубінштейном та 

В. Сагатовським, як ознаку сингармонічну, а не антагонічну, а полюси – 

елементами взаємодії і взаємовпливу фольклорної системи. Отож, у підрозділі 3.1. 

«Село як полюс фольклорної трансмісії» зосереджено увагу на основних полюсах 

стабільності й мінливості, де відбувається системне передавання традиційних 

смислів. На сучасному етапі на таких полюсах перебувають міський фольклор 

(більш мінливий, масовий, шляхи трансмісії відбуваються насамперед у 

субкультурних групах) і сільський фольклор (більш стабільний, етапна трансмісія, 

яка генерує свій потенціал у поколіннях, гілках родоводу).  

Отож, індивідуальне авторство на міському полюсі відповідає запиту на 

імпровізацію, у той час як сільський фольклорний текст змінюється лише в межах 

регіональних варіантів. Антропологічний ресурс трансмісії сільського полюсу 

фольклору насамперед несе сільське населення, яке може потім розпоширювати 

його в місті за умов міграції. Тому можна стверджувати, що поняття «село» може 

визначатися й інтерпретуватися як суто фольклористична категорія поряд із його 

соціологічним, топографічним чи культурологічним тлумаченням. Оскільки 
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полюсність ми вважаємо інтегральною ознакою, то цілком обґрунтовано у наш 

науковий фокус потрапляє СЕЛО як окрема система фіксації і трансмісії 

фольклорних явищ, їх відображення у свідомості суб’єктів-носіїв, у їхньому 

ціннісно-символічному світогляді, вербальній і невербальній творчості, у зв’язках із 

духовними і матеріальними артефактами, приналежними до сільського полюсу 

фольклору.  

Підроділ 3.2. «Село як система і фольклорний текст» присвячено вивченню 

інтертексту «село» як окремої системи фіксації і трансмісії фольклорних явищ. 

Село як фольклорна система і гіпертекст демонструє динамічну модель 

функціонування фольклорного простору в часі. Для цієї системи властиві такі 

закономірності: 1)природа і регіональне середовище зумовлює рукотворно-

ремесленні тексти і звичаї; 2)громадський устрій на основі етнічних, родинних, 

сусідських, вікових, ґендерних, владних і професійних соціумів обумовлює 

соціальне середовище; 3) концептно-символьна сфера села змінюється і 

трансформується в умовах часової міжпоколінної трансмісії, зберігаючи водночас 

притаманні їй оригінальні особливості. 

У підрозділ 3.3. «Фольклорний природно-ландшафтний образ села 

Романівка» простежено тісний зв’язок фольклорних явищ із природним простором: 

протиставлення «свого-чужого», захист території, що демонструє українська 

демонологія та антропоморфізм цього локусу та у редукованому вигляді 

зберігається в конкретному текстовому надбанні краю. Знання природного довкілля 

вибудовується у систему нормативів, які закріплені у віруваннях. Чужому простору 

(не окультуреному людиною) приписується здатність відчужити людину, звідси й 

низка табу щодо комунікації у так званих контактних зонах: на березі річки, на 

лісовій галявині, у яру, біля підніжжя гори тощо. Поведінка у профанному 

селянському просторі набуває певної сакралізації за межами селянської буденності, 

а проникнення у володіння «чужих» вимагає жертвопринесення «господарям 

місця». Так, романівчани, залишають Лісу монету чи окраєць хліба, а Річці 

приносять у жертву шкаралупу від великодніх писанок і крашанок.  

У дисертації простежено історію села Романівки і його природні умови. У 

фольклорній памꞌяті багатьох поколінь романівчан живе стійке уявлення про 

священність рідної землі, природні знаки (випав сніг і вкрив спалене місто), які 

накладають заборону на відновлення на згарищі життя (існує табу на будівництво 

нового житла на місці пожежі), а народну топоніміку визначають: реальні факти 

(урочище Свинячий Табір) чи персоналія (вулиця Северинів), емоція (село Болич) 

тощо. Частотними є локальні народні топоніми: вулиці Чупренівська (де, за 

легендами, жили Чуприни), Кирилівська, куток Новостроєніє, річка Унава, 

Киселева гора та ін., що набувають художнього втілення у романівських 

фольклорних текстах.  

Підрозділ 3.4. «Концептно-символьна сфера і сільський «світопорядок»». 

Значимість довкілля та його включеність у життєдіяльність людини в традиційній 

культурі визначається за допомогою рівня розвитку знаково-символічного 

маркування географічного простору – мікротопоніміки. Змістово топоніми 

характеризують особливості чи сприйняття певного місця, чи є засобом юридичної 
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формалізації спадкового права роду на певну територію, тобто рефлексією 

звичаєвого права. 

У традиційній культурі села Романівки через рукотворні реалії селянин не 

лише облаштовує «свій» життєвий простір (реманент, дім, село), але й маркує та 

фіксує момент включення «чужого» простору (ліс, річка, степ тощо), які також 

визначають сферу його життєдіяльності. Організація хатнього простору, 

господарських споруд, сільських будівель загального користування узгоджуються з 

двома взаємозалежними системами уявлень: раціонально-господарською та 

космогонічною. Особливим сенсом наділені «порогові» предмети (хатні обереги; 

паркан; придорожні каплиці й хрести і т.ін.). Ці охоронні за своєю функцією 

предмети в уявленнях людей мають природну чи божественну силу, яка 

формалізується через символи. Зберігається система особливо значущих предметів, 

задіяних в предметно-знаковій діяльності, яка законсервувала міфологічне 

«бачення» нашими предками світу і зберегла їхні «вказівки» на взаємодію зі світом. 

Рукотворні предмети знаково опосередковують взаємодію людей один з одним, з 

Богом, з «господарями», з природою. Зміни в предметній сфері і зміна щодо 

ставлення людини до предметного світу спричинюють до модифікації традиції. 

У поліетнічному середовищі села Романівки предметні символи увиразнювали 

соціальні і вікову стратифікацію селян, слугували засобами розпізнання 

невербалізованої інформації. Для реципієнта, включеного в селянську фольклорну 

аудиторію, не складало труднощів «дешифрувати» за предметними знаками 

національність, родинний статус, вік тощо.  

У підрозділі 3.5. «Соціальний потенціал фольклорної групи» простежено 

соціальну стратифікацію фольклорних груп с. Романівки. 

Для Романівки властива поліетнічність з домінантою селян української 

національності. Як засвідчують матеріали цього села, панівною мовою залишалася 

мова українців-автохтонів. Соціальне структурування села як складної системи 

соціальної спільноти відбувається кущовим способом: кутки, кінці села, вулиці, 

чужа сторона. Традиційно розселення передбачало й етнічну ієрархію. Така 

стратифікація вербалізована в топонімі, приміром, «Єврейська Черта», яка вказує 

на компактне поселення етнічної групи. Через номінацію простору субꞌєктність 

домінантної етнічної групи «працює» на капсулювання не лише чужої віри, нації, 

вона спрямована на самоідентифікацію членів етнічної групи та тяжіє до 

самокапсулювання.  

Для сільського фольклорного топосу села Романівки характерні стійкі ґендерні 

стереотипи щодо звичаїв, вбрання, ремесел, повір’їв тощо. На відміну від міського, 

він характеризується збереженою мережею традиційної соціальної комунікації: 

зберігаються усталені привітання і побажання, звичай вітатися із знайомими та 

незнайомими людьми, звичай збирати усе село на весілля чи похорони. 

Міжпоколінні стосунки організовані традиційно вищим статусом старших (те, що 

дозволено молодим, неприйнятне серед селян зрілого й похилого віку). Різночасові 

фіксації фольклорного матеріалу у селі Романівці засвідчують значущість топосу 

родової пам’яті про вшанування предків.  
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У підрозділ 3.6. «Правові та виховні звичаї села Романівки» проаналізовано 

звичаєву культуру села Романівки, головним джерелом осягнення якої є її фіксація 

Т. Рильським.  

Сільські общини відзначаються автократичним характером‚ внутрішньою 

солідарністю інтересів усіх її членів. Звичаї‚ що розвивалися та функціонували в 

них‚ набували юридичної сили лише всередині цієї общини. Так, Т. Рильський 

зауважив на звичаї табуювання у Романівці відвідин одруженою молоддю 

молодіжної інституції дошлюбного спілкування, навівши приклад артикулювання 

звичаю у ліричній пісні, в тексті якої за принципом кумуляції адресатів («свекорко-

батенько», «діверко-братик», «зовиця-сестриця», «миленький муж») лірична 

героїня просить відпустити її «погуляти», однак усі представники нової родини 

молодиці, відмовляють їй, що декларує юридичну звичаєву норму заборони для 

одружених людей місць молодіжних розваг, зорієнтованих на вибір пари. Наводить 

дослідник і певні звичаєві табу, що унеможливлюють шлюб: одруження парубка з 

дівчиною у разі шлюбу його брата із її сестрою. 

Учений зазначив і те, що слово «байстрюк» містить для селян негативні 

конотації, навівши приклади батьківської заборони одружуватися сину з 

«самосійною» дівчиною. Таке критичне ставлення до незаконнонароджених, на 

думку автора, провокувало злочинні діяння, що зафіксовано у сюжеті народного 

оповідання: «Дівка привела дитину і сказала бабі (повивальній), що хоче ту дитину 

втопить. Баба каже: “Добре, тільки як підеш топити, тричі перехрестись, тричі 

поцілуй дитину в губи і щічки, погодуй її, а тоді вже топи”. Баба прибрала дитину. 

Пішла дівка до річки, зробила все, як їй казано, та не топила вже дитини; вернулася 

з нею, а баба каже: “А бач... – своє дитя, та хтіла стребить”». У наведеному сюжеті 

закріплені уявлення селянина про духовне родичання – поцілунок, споживання 

материнського молока, хресне знамення, – яке переводить стосунки матір-дитина у 

площину духовних зв’язків, а не лише кровних. Часто такі мотиви зустрічаються у 

народнопоетичних текстах, що мають мотифемою духовне  родичання.  

Досить життєздатними є суворі архаїчні погляди на подружні стосунки, які 

передбачають залучення у судовий розгляд свідчень весільного старости. 

Унікальну інформацію подибуємо про роль савана в системі звичаєво-

процесуальної народної практики: «Я чув від місцевих дідів, що в часи їхньої 

молодості винуватців подружньої зради обгортали сукном, використовуване для 

поховання небіжчиків, і прив’язували до дерева біля церкви під час богослужіння 

для публічного посрамування. Після служби церковні братчики били мотузками 

винуватого. Мені показували липку, біля якої здійснювався цей обряд». Від 

старожилів села дослідник народних звичаїв довідався про традицію розлуки, 

характерної для цієї місцевості: «По-давньому розлучення полягало в тому, що 

сторону, яка бажала розлучення, загортали в куль соломи і підпалювали». Отож, 

донесена інформація про варіант звичаєвого карного процесу розкриває етимологію 

казкового мотиву «невірна дружина ховає коханця у кулі соломи». А легендарний 

мотив «жінка перекидається кулем соломи» вказує на маргінальну природу 

персонажа (відьми).  
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Вивчаючи звичаєве право села, Т. Рильський відводить чільне місце і звичаю 

«шлюбної експертизи», актуальність якого з часом нівелюється. За 

спостереженнями ученого, звичаєве народне право у царині сімейних відносин 

надає великих прав жінці і захищає жінку-матір.  

Учений зауважує, що основним рушієм виховних прийомів є прагматична мета 

– досягти упокорення дитини. Етнопедагогічні прийоми, за Рильським, у селянській 

родині зводилися до налагодження паритетних стосунків дитина / батьки у значенні 

взаємодії у господарській спілці. Цікаве спостереження автора над силою 

публічного свідчення, яке можна було використати як доказ у судовому розгляді. 

Так, почуте в присутності свідків зізнання в батьківстві незаконнонародженого 

могло стати незаперечним аргументом при виділенні йому спадку. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження.  

1. Обґрунтовано, що застосування у фольклористичному аналізі теоретичної 

категорії «топос» є цілком виправданим та актуальним. Результати дисертаційної 

праці можуть бути застосовані у розробці ідеологічних стратегій протистояння 

ворожій експансії на питомо національні культурні цінності українства в умовах 

інформаційної війни, ситуації підконтрольних антиукраїнським силам ЗМІ, які 

активно використовують т.з. індекс заборонених тем (топосів).  

Зꞌясовано, що топос села є похідним від топосу поля, а відтак тісно повꞌязаний 

з цінностями освоєння землі: з цим континуумом корелює аксіоматика селянина-

землероба, яка є полярною і до аксіоматики мілітарної (степ – козацька вольність), і 

до урбаністичної аксіоматики (місто – індустріалізація). Доведено, топос – 

позачасовий стрижень для розгортання тексту, попри те, що топоси також 

позначені певною селекцією, спричиненою історичною добою та національним 

менталітетом, це – адаптативна, а не консервативна категорія. Топос виконує 

комунікативну функцію, його доцільно залучати для зꞌясування діалогових 

моделей, він є відкритою структурою, континуальним, і будь-який його елемент 

можна розвивати за допомогою інших топосів. Фольклорний топос «село 

Романівка» є одночасно і частиною фольклорного гіпертексту і, водночас, способом 

тематизації, спрямованого на саму комунікацію. Це двосічна комунікативна 

відкрита система, що заґрунтована на рівні конвенційності смислів між адресатом 

та адресантом. При характеристиці фольклорного топосу така смислова 

узгодженність передбачається між наратором та аудиторією; якщо конвенційність 

комунікантів максимальноможлива, то цю інформацію у дисертації ідентифіковано 

як фольклорну. Доведено, що «спільні місця» віднайдення смислового узгодження 

утворюються довкола смислового вузла «звичайно», отже – довкола традиційного 

смислового ядра. У дисертації цей процес смислогенерації постулювано 

фольклорним текстотворенням. 

2. Вивчення фольклористичного досвіду вітчизняних учених показав, що від 

самих початків постання науки про народну творчість предметним дослідницьким 

фокусом була творчість селянина-землероба. Категорія топосу села не 

застосовується прямо, однак ще від М. Максимовича («Дні і місяці українського 

селянина») вона фактично складає науковий інтерес як комплексний 
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комунікативний феномен, актантами якого були і самі упорядники фольклорних 

збірок. 

3. Виявлено, що науковий спадок Тадея Рильського вітчизняною 

гуманітаристикою вивчалася доволі побіжно, здебільшого у сувꞌязі з 

представленням біографічних відомостей про його талановитого сина – Максима 

Рильського. Дослідження усієї доступної інформації про ученого та його 

персонального наукового спадку показало: 

1) на формування громадянської, наукової позиції ученого неабиякий вплив 

мало родинне середовище, гурт однодумців Старої київського громади, селяни 

Романівки; 

2) уже на початках своєї фольклорної експедиційної роботи Т. Рильський 

застосовував методику інклюзії в фольклорну аудиторію як продуктивного шляху 

налагодження взаємодії: фольклорист – респондент; 

3) фольклорист синтезує різноаспектну інформацію – політичну, історичну, 

економічну, соціальну, звичаєву – комплекс знань про село, що уможливило 

вивчення цього феномену як фольклорного топосу. Фактично, народознавець звів 

підвалини системного вивчення сільського ареалу фольклорного текстотворення, 

цю методологію розвивали та застосовували науковці ПЗВ РГТ; 

4) учений звернув увагу на особливий тип нарації – «оглядаючись на піч» – яка 

поширюється на тексти історичної тематики (пісня, легенда, переказ); цей тип 

нарації передбачає утаємничення неофіта у певні сакральні знання, якими для 

українського селянина є тема визвольних змагань за базові національні цінності; 

5) Т. Рильський схильний потрактовувати фольклорний факт із позицій 

історичної школи фольклористики; 

6) Рильського-польовика привертає увагу побутування народних паремій, 

фольклорних формул-кліше, які номенуються ним «ходячою стереотипною 

фразою»; 

7) учений ставив собі за мету не лише інформативно наснажити свої праці 

народознавчими фактами – він намагався осягнути світоглядну матрицю свого 

земляка, спосіб його думання, поведінкові стратегії, типологію характеру; 

8) автор синкретичної розвідки «До вивчення українського народного 

світогляду» звернув увагу на згаслу кобзарську традицію на Правобережній 

Україні, закцентовував увагу на історичній пісні, музичним супроводом якої є ліра. 

Така деталізація підтверджує наші висновки про системне вивчення ученим 

фольклорного явища: фіксація уснословесного субтексту пісні, побіжно доповнене 

оглядом субтексту музикування з поданням відомостей про наратора / виконавця 

(учений наголошує, що ними були непрофесіонали, отже, він долучається до 

наукової дискусії про межі предметного поля фольклористики, про професійне та 

аматорське мистецтво, про роль наратора в оповідній народнопоетичній традиції); 

9) фольклорна інформація у записах Т. Рильського є лише частково 

паспортизованою, оскільки наукові критерії польової фольклористики перебували 

лише на етапі збору емпіричного матеріалу, а настанови щодо едиції фольклорних 

зразків – на етапі свого становлення; 
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10) уведення в народознавчі студії інформації звичаєвого характеру та його 

аналітика – свідчення представлення ученим звичаєвого права українців як питомо 

автохтонного продукту колективного творчості, а отже – сегменту фольклору 

українців; 

11) Важливий висновок, до якого дійшов фольклорист-польовик Т. Рильський: 

селянин-землероб у спілкуванні з містянином, іновірцем та інородцем йде на щиру 

розмову неохоче, а то й зовсім уникає спілкування, вбачаючи в чужинцеві 

потенційну загрозу.  

4. У дисертації обґрунтовано використання тексту-меморату Ганни Демірської 

«Великдень у Романівці» як правдивого джерела про фольклорний топос 

Романівка, що пропонує читачеві, чи потенційному ретрансляторові (наратору), 

світоглядну матрицю, що репрезентує ідеологічне і фактологічне буттєве осердя 

святочного періоду фіксації початку ХХ століття: 

1) структура розвідки засвідчує свідоме бажання наратора передати узвичаєну 

для певного локусу поведінкову парадигму з акцентуацією на уснословесному 

репертуарі фольклорної групи, в яку була включена сама оповідачка (1882-1959); 

2) наративний процес регулюється носієм традиції через послідовність вибору 

оцінок на різних рівнях розвитку сюжету; 

3) прирощування смислів оповідачем довкола традиційного смислового ядра у 

дисертації представлено як інновацію, яка підкоряється завданню самопідтримки 

фольклорного наративу; така природа постання варіантів, а їх множина – 

інтерпретація фольклорного репертуару; 

4) говірка, якою написаний текст меморату, належить до середньо-

наддніпрянського говору південно-східного наріччя української мови на межі з 

середньо-поліськими говорами північного і позначена значним впливом 

церковнослов’янської, російської у її міщанському побутування в Україні, 

польської мов. Автор дисертації доходить висновку про те, що діалект до певної 

міри консервує регіональний текст, слугує запобіжником дешифрування його 

чужинцем, тобто обмежує можливість інтерпретації інформації людиною, не 

посвяченою у концептне поле цього локусу; 

5) текст меморату засвідчує процеси акультурації, яка в умовах невеликої 

культурної дистанції постає єдиним виявом суб'єктності соціальної групи, що не 

збігається з іншою за вірою чи етнічною належністю і розуміється і як феномен 

групового рівня, і, одночасно, як явище психологічної адаптації індивіда в культурі 

групи. 

5. Для селянського фольклорного топосу характерна ознака колективної 

фольклорної інтерпретації, а отже, й актуалізації фольклорного текстового 

репертуару, що є запорукою збереженості стабільності смислового поля 

селянського ареалу. Натомість міський фольклор – фрагментований. Він 

здебільшого пов’язаний із писемними формами, з авторською суб’єктністю. Для 

містянина фольклор є ідеологічно маргінальним: свої культурні потреби містянин 

задовольняє, вдаючись до текстів масової культури чи, як це відбувається сьогодні, 

до мас-медіа. 
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6. Для фольклорного полюсу «село» як окремої системи фіксації і трансмісії 

фольклорних явищ та їх відображення у свідомості суб’єктів-носіїв характерні такі 

особливості: природа і регіональне середовище зумовлює рукотворно-ремесленні 

тексти і звичаї; громадський устрій на основі етнічних, родинних, сусідських, 

вікових, ґендерних, владних і професійних соціумів визначає соціальне 

середовище; концептно-символьна сфера села змінюється і трансформується в 

умовах часової міжпоколінної трансмісії, зберігаючи водночас притаманні їй 

оригінальні особливості. 

7. Ґендерні стереотипи звичаїв, вбрання, ремесел, повір’їв більш стійкі і 

притаманні для сільського фольклорного полюсу набагато більше, ніж для 

міського. У місті внаслідок зміни способу життя, розмиття меж жіночих і чоловічих 

ролей у побутовому і професійному житті фольклорна традиція втрачає своє 

чоловіче або жіноче «забарвлення». Відсутність чіткої гендерної стратифікації 

деструктивно впливає на репертуар, де традиційні смисли, трансльовані 

фольклорним текстом, втрачають певну смислову адресність, а відтак – місто 

модифікує землеробську (селянську) традицію. Натомість, будь-яка підміна 

рольової гендерної диспозиціі сприймається селянською фольклорною аудиторією 

як викдик, жарт, оксюморон. 

8. Сільський полюс фольклору характеризується збереженою мережею 

традиційної соціальної комунікації, натомість міський полюс обмежує канали 

трансляції лише вузьким соціальним колом, зникає звичай вітатися до незнайомця, 

поширювати інформацію про інтимне життя сусіда, родича.  

9. Опозиція «село – місто» корелює з опозицією «українська мова – 

російська/польська/німецька мови». На певних історичних етапах російські, 

польські лексичні мовні інклюзії виконували функцію маркера приналежності 

субꞌєкта творчості до полюса «місто», потверджуючи транзитну природу 

фольклорної трансмісії. Для селянина-землероба існує чіткий стереотип щодо 

константного набору маніфестантів «свого» культурного простору, де мова складає 

його домінанту. 

10. Художній простір села як питомо освоєного селянами терену протистоїть 

фрагментованому просторові міста, де просторові лакуни доволі локальні 

порівняно з масштабом «порожнечі», яку містянин не розглядає з позицій власного 

буттєвого «інтерꞌєру». Лише ті місця, що позначені не індивідуальною, а груповою 

памꞌяттю, сприймаються міською фольклорною субꞌєктністю у просторових 

художніх координатах. Просторовий локус села капсульований, його межовий знак 

вербалізується часто в уснословесних текстах узагальнено «за городами», «за 

селом», що є знаком порожнечі. 

11.Наділення простору фольклорними смислами через топоніміку, через 

номінування і понятійне визначення значимих ландшафтних і природних реалій 

сприяє створенню сакральної географії, представленій у матеріальному і 

нематеріальному фольклорі. Ціннісне сприйняття природи передається в традиції, 

визначає інтенсивність використання певних відприродних символів у певному 

регіоні, визначає модель звичаєвої поведінки.  

12.Результати експедиційної роботи призводять до висновків: 
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1)представленість мікротопоніміки у свідомості людей старшого покоління є 

повнішою та детальнішою, ніж у молодшого, а диференційованість 

мікротопоніміки зменшується, в першу чергу, щодо просторових назв земель, що 

відчужуються, втрачають господарську функцію, де чисельність людей знижується 

і, як наслідок, втрачається актуальність; 

2) спеціальна промислова термінологія практично марґіналізується у 

свідомості молодшого покоління, у свідомості людини не актуалізується 

номінативна лексика через забуття певних промислів; 

3) фольклорний репертуар модифікує: великі епічні жанри згасають, лірична 

пісенність побутує серед респондентів старшого покоління, втрачається вікова та 

ґендерна стратифікація тексту, подекуди у фольклорній групі відсутня 

диференціація між родинно-побутовою та календарно-обрядовою пісенністю, 

актуалізуються серед представників середнього та молодшого покоління малі 

фольклорні жанри, з-посеред яких – анекдоти, тости, прислів’я та приказки тощо; 

4) зміна фольклорного репертуару є відображенням способу життя і побуту 

фольклорного колективу – мешканців села, його контактів із містом, а наслідком 

цього є самоусвідомлення та світогляд носіїв традиційної культури.  

13. Регіональний принцип фольклористичного дослідження дав змогу 

проаналізувати варіативність і унікальність окремих елементів фольклорного 

тексту, множинність історичних типів фольклорної трансмісії, видів вербального і 

невербального фольклору. Водночас, актуальним і надалі залишається пошук 

універсальних характеристик фольклорної системи, зв’язків і взаємовпливів 

полюсів фольклорного простору, об’єднання і злиття різних фольклорних форм, 

первинного синкретизму усіх фольклорних площин.  
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АНОТАЦІЯ 

Белюга Т. В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духовному 

світі України (Романівка на Житомирщині). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. 

У дисертації вперше в українській фольклористиці здійснено спробу  вивчення 

фольклорного топосу «село» як полюсної системи традиційних смислів по 

відношенню до топосу «місто». У науковій праці обґрунтовано доцільність 

витлумачення сільського полюсу фольклорної трансмісії як системного утворення, 

з усіма ознаками системи: цілісністю, структурністю, зв’язками та 

підпорядкуванням елементів, наявністю ознак, властивостей, притаманних 

фольклорним явищам, породженим цією системою, отже, обґрунтовано доцільність 

уведення у фольклористику категорії «полюсність» як ознаку сингармонічну, а не 

антагонічну, доведено, що полюси є елементами взаємодії і взаємовпливу 

фольклорної системи; уперше представлено народознавчу діяльність Тадея 

Рильського як складника фольклорного топосу «село Романівка» – реципієнта та 

актанта лінійної та інтегральної фольклорної трансмісії; уведено в науковий обіг 

фольклорний матеріал, який увиразнює сучасний стан фольклорного полюсу села 

Романівки. 

Ключові слова: фольклор, топос, трансмісія, село Романівка, комунікація, 

суб’єктність. 

АННОТАЦИЯ 

Белюга Т. В. Село как фольклорный топос в интеллектуальном и 

духовном мире Украины (Романовка на Житомирщине). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 

2016. 

В диссертации впервые в украинской фольклористике предпринята попытка 

изучения фольклорного топоса «село» как полюсной системы традиционных 

смыслов по отношению к топосу «город». В научной работе обоснована 

целесообразность толкования сельского полюса фольклорной трансмиссии как 

системного образования, со всеми признаками системы: целостностью, 

структурностью, связями и подчинением элементов, наличием признаков, свойств, 

присущих фольклорным явлениям, порожденным этой системой, следовательно, 

обоснована целесообразность введения в фольклористику категории «полюсность» 
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как признак сингармонический, а не антагонистический, доказано, что полюса 

являются элементами взаимодействия и взаимовлияния фольклорной системы; 

впервые представлена народоведческая деятельность Т. Рыльского как 

составляющая фольклорного топоса «село Романовка» – реципиента и актанта 

линейной и интегральной фольклорной трансмиссии; введен в научный оборот 

фольклорный материал, который подчеркивает современное состояние 

фольклорного полюса села Романовка. 

Обстоятельное изучение фольклорной картины мира отдельно взятого локуса 

(село Романовна Житомирской области) дало возможность экстраполировать 

выводы в целом на фольклорные процессы, присущие традиционной 

земледельческой культуре Украины. Актуальным есть также теоретическое 

обоснование категории «топос» в фольклористике, которой в основном пользуются 

литературоведы, однако как инструмент фольклорной коммуникации и способ 

изучения процесса развертывания традиционных смыслов, соответственно – 

фольклорного текста, эта категория привлекается к современному 

народоведческому дискурсу недостаточно эффективно. На исследовательское 

внимание заслуживает научная проблема роли индивида-интеллектуала 

(Т. Рыльский) в сохранении национальной традиции, утверждение исключительной 

значимости фольклорного творчества для возникновения государственности. Не 

менее насущной задачей сегодня является обследование села на предмет 

актуального фольклорного репертуара и введения его в научный оборот. 

Ключевые слова: фольклор, топос, трансмиссия, село Романовка, 

коммуникация, субъектность. 

SUMMARY 

Belyuha T.V. The village as a folk topos in the intellectual and spiritual world of 

Ukraine (Romanivka in Zhytomyr region). - Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology, specialty 10.01.07 – Folklore. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. 

– Kyiv, 2016. 

For the first time in Ukrainian folklore it is attempted to study folklore topos of 

“village» as a traditional pole system senses towards a topos of “city”. It is defined in the 

scientific work the feasibility interpretation of rural folk pole as the transmission system 

of education, with all the features of the system, integrity, structure, bonds and 

subordinate elements, signs, properties inherent in folk phenomenon, generated by the 

system, hence the expediency of introducing folklore category of “pole” as a sign of 

synharmony, not antagonistic and it is proved that the poles are elements of folk and 

mutual interaction system; it is presented firstly the ethnology of  Tadey Ryl's'kyy's 

activity as a component of folklore topos of “village Romanivka” – actant recipient and 

the linear and integrated folk transmission; it is entered into scientific circulation folklore 

material which is emphasizing the current state of folk poleof the village Romanivka. 

Keywords: folklore, topos, transmission, village Romanivka, communication, 

subjectivity. 
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