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ВСТУП 

 

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, ґенезу 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 



4 

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 гальмування 

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 глибинної 

комплексної аналітики із 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 
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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, рукопис М. Яковчука, фольклорні збірники 

ХІХ–ХХ століть, матеріали архіву Центру фольклору та етнографії 
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Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка та результати польових 

фольклорних експедицій автора дисертації.  

Предмет дослідження — системотворчість 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, 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. Агеєв, А. Асмолов, Г. Волков, Л. Виготський, 

І. Кон, А. Лазурський, А. Лурія, С. Лур‘є, В. Мухіна, Б. Путилов — в Росії.  
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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 

освітнього рівня «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 дослід-

женням, наукову концепцію якого апробовано у формі доповідей та статей 

на таких наукових і науково-практичних конференціях: Всеукраїнська 

наукова конференція «Творча постать Тараса Шевченка: традиції 
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дослідження і сучасне прочитання» (12 березня 2013 р., Київ); 

Всеукраїнська наукова конференція за участі молодих учених «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

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

фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (травень 

2013 р., Київ); Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції 

культури: мова, література, фольклор» (17 жовтня 2013 р., 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 2014 р., Черкаси); Міжнародний круглий стіл до 201-ї річниці від 

дня народження Тараса Шевченка на тему: «Всесвіт Тараса Шевченка» (11–

13 березня 2015 р., Київ); Всеукраїнські наукові читання за участі молодих 

учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (8–10 квітня 2015 р., 

Київ ); Науково-практична конференція «Восьмі всеукраїнські наукові 

фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» 

(2015 р., Київ). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

викладено у шести наукових публікаціях, вміщених у наукових фахових 

виданнях України, одна з яких — у науковому журналі, зареєстрованому в 

наукометричній базі даних Index Copernicus. 
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Розділ І 

ФОЛЬКЛОРНИЙ ТОПОС «СЕЛО» 

В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОСВОЄННІ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 

1.1. Категорія «топос» у науковій візії гуманітаристики 

 

Предмет дисертаційної преці має на меті аргументування 

термінологічного апарату, що уводиться в науковий обіг фольклористики. 

Терміносполука «фольклорний топос» потребує додаткового обґрунтування 

щодо продуктивності її задіяння задля адекватного фольклористичного 

аналізу і фольклорної системи села Романівка, і самого фольклорного 

гіпертексту «село Романівка» у їх статиці та динаміці.  

Поняття «топос» використовується ще з часів Аристотеля, який, 

розумів його доволі розмито та застосовував у «Фізиці», «Топіці» і 

«Риториці». З точки зору семантичного навантаження цієї лексеми, то вона 

найбільш увиразнюється сучасним літературознавством і тяжіє до тих 

сенсів, які Аристолель заклав у своїй «Риториці»: «спільне місце для 

роздумів про справедливість, явищ природи і багатьох інших предметів» 

[14, с. 47]. Як спосіб оформлення цілісних комплексів, пов‘язаних з 

типовими ситуаціями розглядав поняття топос Е. Курціус («Європейська 

література середньовіччя», 1948) [101, с. 264]. Також дослідник відзначив 

зв‘язок топоса з архетипом і зауважив, що він є результатом колективної 

свідомості [100, с. 1076]. Загалом же цей термін в літературознавстві 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.  

Отож, на сьогодні існує декілька варіантів потрактування поняття 

«топос» літературознавствцями: це «спільне місце», набір сталих 
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мовленнєвих формул, а також спільних проблем та сюжетів, властивих 

національній літературі; значуще для художнього тексту «місце розгортання 

смислів», яке може корелювати з якимось фрагментом реального простру, 

зазвичай, відкритим. [134, с. 89]. В. Халізєв визначає топос як універсальну 

структуру, якій притаманні характеристики надчасовості та статичності 

[180, с. 246]. У складники топіки учений уводить: типи емоційної 

настроєвості, морально-філософську проблематику (добро і зло, істина і 

краса), — вічні теми, породжені міфопоетичними смислами, і, відповідно, 

арсенал художніх форм. Усе це дослідник називає фондом спадкоємності, 

що сягає своїми витоками в долітературну архаїку й примножується від 

покоління до покоління [180, с. 247]. Досліджуючи природу категорії 

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

смислову парадигматику топосу на прикладі топосу дороги: «це образ, 

характерний для усієї культури певного періоду чи окремої нації» [199, 

с. 252–257]. 

Сучасний етнолог О. Панченко звертає увагу на те, що в топосах 

«поетичний та моральний аспекти є неподільними», тобто йделься про 

національну аксіоматику [124, с. 246]. Отже, топоси є «схронами» 

національної культури і, водночас, відкриті до прирощення актуальних для 

автора (виразника аксіоматики певної доби) сенсів. В такому значенні 

топіка найбільш широко представлена у тих системах, які мають традиційне 

смислове ядро, а не новизну (наприклад, фольклор, давню литературу). 

На сьогодні поняття топос охоплює сенси не лише спільних сюжетів, 

мовленнєвих формул, а й постулюється як елемент художнього простору 

тексту. Отож, гуманітарії у будь-якому разі використовують це наукове 

поняття на позначення царини колективної свідомості, поетики 

безсвідомого.  
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Існує думка, яку обстоює Г. Булгакова, що складником топосу є 

локус, що вказує на конкретне місце у цьому континуумі [31, с. 32]. 

Молодий український науковець І. Снігаренко, зіставляючи функціонування 

цього поняття в літературі і фольклорі, доходить висновку: «Топос — це 

повторювані локуси та будь-які інші тематичні елементи (де локус — образ 

довкілля, який утворює єдність з людиною)». На його думку, в 

літературознавстві доречно використовувати цей термін лише з огляду на 

аналіз художніх текстів письменників-романтиків, зорієнтованих на 

народнопоетичну стихію, фольклорну традицію. Що ж до художнього 

параметрування цього поняття, то воно структуроване категоріями часу і 

простору: «фольклорний твір та літературний на рівні часу та простору 

виступають як антиподи» [163, c. 262-264]. Звісно, що доволі влучного 

висновку науковець доходить, опираючись на ті напрацювання, які вже є в 

науковому арсеналі фольклористики. Так, у своїй науковій розвідці 

«Міфологічний хронотоп» Н. Лисюк зауважує на різній природі категорій 

часу і простору в авторському тексті і в фольклорному: «У міфології і 

фольклорі час, як і простір, сприймається виключно в русі. Як речовинне 

явище час піддається вимірюванню. Якщо календарний час вимірюється 

звичними для нас одиницями, то емпіричний — зовсім іншими речами: 

фенологічними змінами природного середовища або певними 

повторюваними подіями чи діями людини, трудовими процесами, нарешті 

святами. Емпіричний час може бути подієвим, притаманним фольклорним 

творам» [87, с. 67]. 

Вітчизняні фольклористи віддавна у тематичних класифікаціях 

народнопоетичного матеріалу послуговуються топосними критеріями. Так, 

К. Грушевська в «Українських народних думах» виокремлює цикл дум про 

степ, до якого включено «Думу про втечу трьох братів з Азова, з турецької 

неволі», «Думу про смерть козака на долині Кодимі» та «Плач зозулі» [176]. 
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Отже, інтуїтивно, а можливо і внутрішньо обґрунтовано фольклористка 

виокремлює топос степу у ракурсі глибоко смисловому, а саме — у 

націософській та історіософській площинах 

Досліджуючи казковий епос, М. Новіков зауважив, що українським 

казкам особливого національний колориту надає степовий ландшафт [118]. 

Розгортаючи це спостереження ученого, можемо додати: топос поля, а 

відтак топос села, пов‘язаний 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 — інший тип виробництва). 

На винятковій вазі природно-географічних умов наголошує у своїх 

фольклористичних працях С. Грица: «За кожним локусом стоїть свій штиб 

життя, характерні ознаки творчої діяльності» [48, с. 72], які визначають 

своєрідний модус мислення середовища, який дослідниця пояснює як 

«синтез понятійних і рецепторних елементів, що утворює світоглядну 

систему установок і орієнтацій творчої діяльності» [Там само], 

ототожнюючи його з філософсько-психологічною категорією ментальності. 

Йдучи за фольклористкою, модус мислення є певною системою понять-

уявлень, прийнятих середовищем-соціумом, тоді всі мисленнєві предмети 

думки, йому підвладні, мають риси його «валентності» [173]. 

Для нашого дослідження корисними є наукові спостереження Г. Хаза-

геровова, який у своїй статті «Топос vs концепт» детермінує функціональну 

та змістову характеристики топосу у зіставленні. Так, на думку дослідника, 

для концепту властиво відображати комунікативний досвід, проте це 

когнітивна категорія, ланка «смислової сітки», а топосу властиво розгортати 

текст, культура його розгортання; він виконує комунікативне завдання: «Це 

приземлює його, але це ж дозволяє створювати моделі, які працюють, коли 

з‘являються знайомі комунікативні ситуації» [181]. Отже, з прогностичної 
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точки зору, топос наділений більшим потенціалом, аніж концепт. 

Комунікативна категорія «топос» більшою мірою пов‘язана з 

предикативністю, з готовим судженням, чим «внутрішня форма слова» 

О. Потебні чи «внутрішня форма мови» В. Гумбольдта («Якщо концепт — 

граматика культури, то топос — її лексика»).  

На відміну від концепту й архетипу, які завжди відсилають дослідника 

до певних витоків та культурних напластувань, топос — позачасова опора 

для розгортання тексту, попри те, що топоси також позначені певною 

селекцією, спричиненою історичною добою та національним менталітетом. 

Однак топос — адаптативна, а не консервативна категорія. 

Отож, топос відрізняє від архетипу функція: топос виконує 

комунікативну функцію, а архетип — когнітивну, топос доцільно залучати 

при з‘ясуванні діалогових моделей, а архетип — для мисленневої 

діяльності, важливого способу транслювання базових образів, тобто засобу 

забезпечення спадковості культури.  

У гуманітаристиці сьогодні активно використовується поняття 

фрейму. З огляду на зіставлення його з топосом, варто зауважити, що 

перший зводиться до замкненої структури об‘єкту, другий — є відкритою 

структурою, континуальним, і будь-який його «слот» можна розвивати за 

допомогою інших топосів [89]. 

З огляду на виклики сьогодення — занепад сільської культури, 

дегуманізацію суспільства, нівелювання традиційних українських 

цінностей, контреволюційні процеси, що загрожують державотворчим 

змаганням пасіонарних верств населення України, і, безперечно, умови 

фактичної агресії з боку Росії, а також експансію на українські терени 

деструктивної політики «російського миру» — виправдовує уведення топіки 

до наукового апарату філології, фольклористики зокрема, оскільки воно 

тісно пов‘язане з ідеологією. Адже ідеологія має своїм опертям не лише 



14 

концепти, а й спільні місця. А в умовах ідеологічного контролю над ЗМІ 

топіка може використовуватися негативно: існує індекс заборонених тем, 

заборонених мисленнєвих ходів.  

Якщо для традиційного (маємо на увазі землеробського, що тісно 

пов‘язане з топосом «село». — Т. Б.) суспільства своєрідною громадською 

хрестоматією була народна пісня, як скадбниця взірців комунікативної 

поведінки, то в ситуації топопсу «місто», який більшою мірою асоціюється з 

домінантною роллю ЗМІ, ці функції перейшли до масової пісні, тобто 

популярних, трансльованих засобами ЗМІ (Т. Б.). Топосфера такої масової 

пісні зазнає втручання з боку офіційної влади через спосіб трансмісії, тобто 

опосередкована трансмісія, а не пряма як в природному фольклорному 

середовищі, коли текст засвоюється «без фільтру». Для прикладу можемо 

згадати радянську масову пісню, де у вербальних формулах, крилатих 

висловах, через змістовий план вираження задавалася «нова» радянська, 

комунікативна парадигма, яка була альтернативною до національної, 

української, трансльованої народною піснею. Офіційна пісня як складник 

ідеології, як і плакат, була не так христоматією, як букварем. Тому такий 

пропагандистський ресурс і сьогодні активно використовують ЗМІ країни-

агресора, російським телебаченням зокрема. Топос розмаїття, що покриває 

певний універсум за схемою «від… і до…» («От тайги до самых до окраин, 

с южных гор до северных морей») має значення не лише географічне, але й 

етнічне, культурне, характерний для радянської імперії, актуалізється і 

сьогодні адептами «російського миру» й агресивно застосовується до носіїв 

інших топосів. 

Для предмету дисертаційного вивчення особливої ваги набирає ця 

наукова категорія з огляду на сучасні процеси урбанізації, які прямо 

пов‘язані з мікшуванням населення. Ця тема відображена, приміром, у 

топіці любовної пісні, топосі передмістя, якому притаманні риси міського і 
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сільського локусів (народний романс, жорстокий романс тощо), а також 

загалом топосу «дача» як інклюзії міського населення в топос «село».  

Топосфера — це цілісна структура, певний гіпертекст комунікативної 

культури, а не набір окремих тем. В нашому випадку, обравши предметом 

студіювання топос села Романівки, доцільніше провадити його на 

синхронному рівні з певною екстраполяцією в минувшину для порівняння й 

виявлення структурних змін. Оскільки топоси це не лише тематичний зміст 

тексту, але й спосіб розгортання будь-якої теми (тематичного розгортання, 

жанрово-композиційного розгортання, логіко-риторичного розгортання), то 

палітра топосів набагато ширша діапазону сучасного аналіза фольклорного 

контенту.  

Фольклорний топос «село Романівка» — це та комунікативна 

категорія, яка об‘єднує усі види фольклорної діяльності: топос 

«хронографії», тобто опис часу (з опертям на цей топос ми вивчаємо час 

збору фактологічного матеріалу — ХІХ століття, початку–середини ХХ 

століття та, відповідно, початку ХХІ століття з конкретним фольклорним 

репертуаром, модифікаційними змінами, позначеними часовим фактором. 

— Т. Б.); топос селянина — носія фольклорної пам‘яті, комуніканта — дає 

уявлення про наративну потенцію актантів та ретрансляторів фольклорних 

одиниць (Т. Рильський, Г. Демірська, М. Яковчук т. ін.). Топос «село 

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

— способом тематизації, спрямованого на саму комунікацію. 
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1.2. Дослідження топосфери села у фольклористиці 

 

Дослідження топосфери села у фольклористиці розпочалося, 

фактично, від самих початків утвердження самості науки про народну 

творчість. Як справедливо зауважив український історик, громадський діяч і 

фольклорист М. Грушевський: «Був такий час, коли <…> почали й на 

Україні збирати народні пісні, перекази, учитися народної мови, а з тим 

набиралися більшого поважання, більше любові до простого народу, і до 

своєї мови, до своєї народності. Побачили, що під убогою сільською 

стріхою можна знайти не раз більшої щирості, справедливості і розуму, як у 

багатьох палатах…» [52, с. 14]. Зважаючи на те, що аграрна культура 

господарювання була домінуючою в Україні, а основою осілого способу 

життя було село (хутір, слобода), то, відповідно, сільська культура — це 

буттєва потреба опанування простору, а продукування творчого надбання 

селянином-землеробом складало основу діяльності загалом.  

 Так, М. Цертелев у передмові до збірки «Досвід збирання давніх 

малоросійських пісень» (1819) зазначав, що до створення збірки його 

надихнули дві зустрічі з мандрівними кобзарями в маєтку Трощинського: 

«Ненароком трапився мені сліпий, шістдесятилітній бандурист, який 

подібно древнім рапсодам… оспівував подвиги вітчизняних героїв. Я 

записав усе, що він знав, і з захопленням побачив шість давніх пісень, до 

яких я додав ще чотири таких самих…» Фольклористу було відомо, що 

бандуристи, від яких зафіксовані були думи, — нащадки козаків 

Миргородського та Лубенського полків. Ймовірно, вони були свідками, а 

можливо й учасниками потужних селянсько-козацьких повстань в селах 

Кліщенцях та Турбаях, очевидцями знищення Катериною ІІ Запорізької Січі 

та закріпачення українського народу.  
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Публікуючу думи та історичні пісні, М. Цертелєв намагався пояснити 

українську історію, дослідити характер вільнолюбивого народу, осягнути 

звичаї давнини. «Цертелєв, намагаючись зробити фольклорний матеріал 

зрозумілим, і доступним для читача, висловлювався за обов‘язкові 

пояснення та критичні зауваження до матеріалу і робив це завжди сам. Так, 

наприклад, у збірці дум 1819 р. є хороша вступна стаття і попередні 

зауваження з приводу української мови («Справедливість вимагає 

зазначити, що наріччя малоросійське не менш інших придатне до поезії»), 

невеличкий украінсько-російський словник і коментарі до текстів» [70].  

Чи не вперше декларуються як предмет зацікавлення топоси «село» та 

«селянин» у фольклористичній праці М. Максимовича «Дні і місяці укра-

їнського селянина». Ученого-уродженця хутора Тимківщина (тепер у складі 

села Богуславець, Черкаська область) та мешканця села Михайлова Гора, 

поблизу села Прохорівки, цікавить не лише святочний календар своїх 

земляків, а звичаї та традиції, пов‘язані із землеробським роком. Так, 

коментуючи народні гуляння киян на горі Щекавиця під час маївки 

(1 травня), учений чітко детермінує відсутність святкового відповідника у 

селян прагматичною потребою землеробського року: травень — час 

активного обробітку землі. Отож основним генератором святочних, а відтак 

і буттєвих смислів для селянина-землероба є, на переконання ученого, вид 

господарювання: «Багато життя у цій потовій праці хлібороба; у ній 

вершиться початковий труд, призначений людині від Бога: робити землю! І 

землеробство для Українського народу, нащадка і спадкоємця Полян, — 

головніше усяких ремесел і промислів, улюблена справа його життя» [94]. 

Фольклорист першим зауважує цікаву наукову проблематику, окреслюючи 

полюс села по відношенню до фольклорного полюсу міста.  

Одним із перших в Україні почав збирати та видавати фольклор 

наймитів та сільських робітників В. Милорадович, поклавши в основу своїх 
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фольклористичних зацікавлень досвід, набутий у селах Токарі та Литвяки, 

де народився і мешкав учений. Предметом його вивчення, своєрідним 

ключем до відкриття психології й характеру своїх земляків були місцеві 

природні і антропологічні дані. У фокусі його студіювання тривалий час 

залишалася мікротопоніка Лубенщини. Отже, спеціально не декларуючи 

предмет вивчення топосом, В. Милорадович у збірках «Народні обряди й 

пісні Лубенського повіту» (1897) [104] та «Казки й оповідання, записані в 

Лубенщині» (1913) [103], панорамно представляє фольклорний топос свого 

краю. Ось як, приміром, писав дослідник про село Назарівку Лубенського 

козацького полку: «Мальовничий краєвид молодого соснового лісу та 

безлічі верб на болоті, хаотично розкидані купи хат, серед вишневих садків, 

з криницями — журавлями у дворах, обнесених очеретяними загорожами… 

Народ кріпкий, широкогрудий, плечистий, середнього зросту, темно-русий і 

русий. Мова яскрава, своєрідна, буква «і» часто замінялася буквою «о». На 

одязі помітний мацківський і сліпорідський вплив, чоловічий і жіночий одяг 

обшитий чорним сукном. Очіпки прострочені, поверх них носять стрічки…» 

[103]. Як бачимо, в око дослідника потрапляють різні за своєю природою 

субтексти великого гіпертексту (топосу) села Назарівка. Такий підхід 

пізніше в наукових сферах отримає назву комплексного. На нашу думку, 

праці В. Милорадовича є засадничими для вивчення фольклорної 

топосфери.  

Найбільша збирацька активність П. Куліша припадає на 1842–1843 

рр., що оформилася зібранням «Записки про Південну Русь». Подорожі 

селами Київщини, Черкащини та Чернігівщини, окрім збору 

народнословесного матеріалу, мали на меті усебічно дослідити світогляд 

селянина, дошукатися тих психологічних настанов, якими керувалися 

казкарі, кобзарі, виконавці народної пісні. Фольклорист, сповідуючи 

державницький чин, ставив за мету збереження національної культури — 
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духовним осердям якої було і залишається село, — оскільки лише 

самобутня культура дає право спільності людей на зведення своєї держави. 

Таким чином, фольклорне надбання у будь-яких проявах, творчість 

«народних гомерів», розглядалося ученим як перспектива утвердження 

незалежної державної інституції. 

М. Костомарова як історика та фольклориста цікавили перш за все 

«сіра народна маса… носій непідробної правди народного життя, володар 

безцінних скарбів народної творчості»; «землероб-трудівник», про якого 

наука несправедливо мовчала. Зацікавленність побутом селянина, духовним 

життям народу-землероба спричинила ученого до написання «живої 

історії». М. Костомаров вивчав записи українських народних пісень 

М. Максимовича, близько зійшовся із І. Срезневським та його гуртком. 

Бажаючи ближче познайомитись із життям простого люду шляхом 

спілкування, молодий історик мандрував довколишніми селами. Про це він 

пізніше згадує у своїй «Автобіографії»: «Я слухав мову і розмови, записував 

слова і вислови, втручався в бесіду, розпитував про народне життя-буття, 

записував отримані мною дані і примушував співати мені пісень. На все це я 

не шкодував грошей, і якщо не давав їх прямо, то годував і поїв своїх 

співрозмовників» [74, с. 634]. Згодом ці експедиції ученого по селах 

науково осмисляться ним у дисертаційній праці «Про історичне значення 

російської народної поезії» (1843). Мешкаючи у селі Дідівці, учений 

продовжував студії над народною культурою, ретельно фіксуючи святочні 

обряди, яких дотримувалися його односельці. Село як епіцентр духовних 

народних практик та комфортне місце проживання, наближене до природи, 

магнетично вабило до себе народницьку інтелігенцію, яка зробила справою 

свого життя дослідження самобутності національної культури українців, 

стрижнем якої було село і селянин-землероб. Так, В. Панченко зауважив, 

що «в радіусі якихось півсотні верст жили Тарновські (Качанівка), 
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Скоропадські (Тростянець), Галагани (Сокиринці), Куліш (Мотронівка)… 

Але найближчими друзями М. Костомарова були, здається, художник 

Микола Ге, який постійно мешкав на своєму хуторі Івановському, біля 

станції Плиски, та літератор Василь Горленко, власник сільця Ярошівка, що 

неподалік від Тростянця» [125]. Добре розуміючи характер і психологію і 

росіян, і українців, багато подорожуючи теренами їхніх земель, вивчаючи 

побут українських та «великороських» сіл, дозволило ученому дійти 

висновку про «незначну присутність природи в російських піснях і 

надзвичайно помітну в наших» [127]. Саме село як фольклорний топос 

опиняється у фокусі збирацької діяльності М. Костомарова при підготовці 

публікування «Народних пісень, зібраних у Західній частині Волинської 

губернії» (1844). 

Однією із наукових інституцій комплексного вивчення фольклорного 

спадку села став Південно-західний відділ РГТ, 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. Результатом цього 

численного сподвижництва шанувальників традиційної культури, не лише 

фіксаторів, а й актантів своєї селянської фольклорної аудиторії, стало 

семитомне зібрання (у 9-ти книгах) «Праці етнографічно-статистичної 

експедиції в Західноруський край, спорядженої Імператорським російським 

географічним товариством». Сучасна фольклористка О. Оверчук, вивчаючи 

методологію, яку апробували учені Південно-західного відділу Російського 

географічного товариства (ПЗВ РГТ), зауважує: «Метою системного 

підходу збирацької і дослідницької діяльності вчених ПЗВ РГТ було 
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виявлення внутрішньої організації, розуміння природи і логіки того 

порядку, який простежується у фольклорній картині регіонів України. Це 

зумовило спостереження і відтворення фольклорних явищ як цілісного і 

комплексного об‘єкта. Розгляд цього об‘єкта з точки зору його системної 

природи орієнтовано, по-перше, на ретельний опис, і, по-друге, на 

визначення його функціональних взаємозалежностей і зв‘язків, що 

забезпечують єдність традиційних фольклорних смислів» [120, с. 79]. Отже, 

таке фронтальне обстеження усієї української фольклорної мапи, яка 

фактично простягалася набагато ширше аніж офіційні адміністративні межі, 

оскільки там панувала українська традиційна культура, дало цілісне 

уявлення про український фольклор як семантико-функціональну систему. 

І, що не менш важливо, це перше концептуальне дослідження вітчизняно 

гуманітаристикою української фольклорної топосфери.  

Звісно, що в ХІХ столітті вітчизняна фольклористика перебуває у 

пошуках методологічного інструментарію не лише теоретичного вивчення 

фольклорного матеріалу, а, безперечно, і його збору. Одним із набільш 

продуктивних, про що зауважують майже усі учені української науки про 

народну творчість, є метод включення в етнографічну ситуацію або 

фольклорну аудиторію. Не лише М. Костомаров, якого пересічні люди 

вважали причинним через тісне спілкування з носіями фольклорної пам‘яті, 

а й П. Куліш, який по зернині збирав інформацію від мешканців хутора 

Мотронівки, Ганна Барвінок, котра записувала оповідання від сільських 

молотників, О. Маркович, який фіксував народнопоетичні тексти від своїх 

земляків, та багато інших шанувальників народної творчості ніби 

ізсередини добували з магми коштовні перлини народної словесності та 

фольклорної творчості загалом. Отож, тісна взаємодія фольклориста-

польовика з актантами певного фольклорного ареалу, часто автохтоном 
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цього фольклорного локусу сприяли адекватному опису фольклорного 

топосу.  

З цього приводу російська оперна співачка, дослідниця народної 

пісенності в Росії, Україні, Білорусі, Є.Ліньова, на початку ХХ століття 

зауважила: «Збирачі, які живуть у селі, вивчають свою округу … і збирають 

місцеві пісні. Однак висновки їх дослідження можуть хибувати на певну 

однобічність, але у них в руках вже більш цінні дані — вони стоять біля 

витоків. Важливо залучити до справи збирання пісень місцеві сільські сили 

Мені здається, дуже важливо прищепити в народі той погляд, що пам‘ятати 

і співати давні пісні не соромно і не тільки не злочин, але навіть … 

громадянська доблесть» [86, с. 78–97]. Вона акцентує увагу на одному 

аспекті фольклорного репертуару села — пісні, тому для неї є пріоритетним 

чистота фіксації мелодики пісенного тексту. Отож, закликає охочих до 

обстеження народнопісенного надбання використовувати фонограф. В 

Ураїні ця робота зі збереження самобутнього національного спадку також 

тривала. За сприяння О. Сластіона та Лесі Українки та за їхньої підтримки 

Ф. Колессі пощастило зафіксувати від кобзарів із Харківської та 

Полтавської губерній понад 40 записів на фонограф. Зібрані народні думи 

Філарет Колесса видав двома томами — 1910-го й 1913 років. Таким чином 

фонограф об‘єктизував польову роботу фольклористів у річищі з‘ясування 

специфіки музичного субтексту фольклорного гіпертексту (топосу) села. 

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. 1950-го року частину зібраних 

матеріалів передав до фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору й 

етнографії АН УРСР. Більше тисячі пісень зафіксував фольклорист-аматор 

від своєї односелеці — Євдокії Жук (Явдохи Зуїхи). Ґрунтовний опис 
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фольклорної системи рідного краю, з увагою до комунікативних даних 

селян-учасників фольклорної аудиторії засвідчують увагу щдо проблеми 

фольклорного топосу і в радянські часи. 

Село як фольклорний топос, безперечно, потрапляло в поле зору 

фольклористів давно. До прикладу, наведемо наукові праці, захищені 

останнім часом на кафедрі фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка: 

«Сучасна народна пісенність Придніпров‘я. Генезис образних форм 

поетичної свідомості» (1992, канд. дис. В. Буряк [32]); «Дослідження 

народної прози Нижньої Наддніпрянщини (історичний аспект)» (1997, 

канд. дис. О. Гончаренко [46]); «Генезис поетичного мислення українців у 

контексті українських обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини)» 

(1997, канд. дис. Н. Ярмоленко [201]); «Регіональні особливості народної 

прози Поділля» (1999, канд. дис. Н. Смагло [161]); «Формування та 

становлення фольклористики Волині у ХІХ — початку ХХ століття» (2003, 

канд. дис. Я. Вернюк [37]); «Народна проза Куп‘янщини у записах Петра 

Іванова: сюжет, мотив, образ» (2005, канд. дис. І. Неїло [113]); «Поетика 

української весільної поезії Придунав‘я» (2007, канд. дис. В. Телеуця [171]); 

«Казкова традиція кримського регіону України» (2011, канд. дис. Л. Гума-

ненко [54]); «Український народний романс: ґенеза жанрових різновидів» 

(2013, канд.дис. Н. Хоменко [182]) та інші. Однак, село 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.  
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Розділ ІІ 

АКТИВНІ ТРАНСЛЯТОРИ ФОЛЬКЛОРНОГО НАДБАННЯ 

СЕЛА РОМАНІВКИ 

 

 

 

2.1. Топос «село Романівка» з позиції наукової 

та фольклорної нарації Тадея Рильського 

 

Топос, як ми його розуміємо, це двосічна комунікативна відкрита 

система, що заґрунтована на рівні конвенційності смислів між адресатом та 

адресантом. Оскільки на вістрі нашого зацікавлення фольклорний топос, то 

смислова узгодженність передбачається між наратором та аудиторією; якщо 

конвенційність комунікантів максимальноможлива, то інформацію ми 

розглядаємо як потенційно фольклорну. Оскільки такі «спільні місця» для 

віднайдення смислового узгодження утворюються довкола смислового 

вузла «звичайно», отже довкола традиційного смислового ядра, то йдеться 

про фольклорне текстотворення, продукування фольклорної 

смислогенерації. Такі наші методологічні підходи цілком узгоджуються з 

позицією сучасних теоретиків вітчизняної фольклористики [66]. Виходячи з 

такої наукової позиції, найбільш продуктивно вибудовувати нашу роботу 

над проблемою на комунікативному досвіді мешканців села Романівки: 

дослідження і репертуарного потенціалу села Романівки, і нараторів цього 

репертуару, і, безумовно, персоналій, завдяки яким здійснюється трансмісія 

репертуару. Цілком обґрунтовано, на нашу думку, що для з‘ясування усіх 

аспектів проблеми необхідно залучити увесь наявний матеріал про село 

Романівку в наукових студіях Т. Рильського, з одного боку, а з іншого — 

розглянути наративну компетентність самого Т. Рильського як актанта й 
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фіксатора та ретранслятора фольклору села Романівки. Свого часу О. П‘яти-

горський зауважив, що фольклорний наратив «розпочинається тоді й там, де 

й коли з‘являється особистість» [137, с. 278]. Тому логіка висвітлення цього 

питання передбачає декілька шляхів: 1) вивчити середовище, яке сприяло 

зацікавленню Т. Рильського українським фольклором; 2) з‘ясувати 

індивідуальну наративну спроможність народознавця; 3) дослідити 

аналітику ученого фольклорної топосфери села Романівка та 4) вивчити 

рівень фіксації фольклорного текстового простору цього локусу. 

В історію української культури життєпис родини Рильських 

уплітається дивовижним і яскравим візерунком. Починаючи від перших 

згадок про «гніздо», «дідизну» Рильських — село Рильське поблизу 

нинішньої Рави Руської (згадки датовані XVI ст.) — чітким пунктиром 

простежується участь синів цієї визначної шляхетської родини у багатьох 

історичних подіях свого часу. Тріумф і крах Речі Посполитої, перипетії 

Люблінської та Берестейської уній, трагічні події у дні Коліївщини — у 

багатьох документах згадуються тут Рильські. Духовна спадкоємність 

мужніх шляхетних людей. Родовід, яким так гордився всупереч 

«пролетарським» вимогам радянських догматів найвидатніший син цього 

роду — поет і вчений, одна з найяскравіших зірок на мистецькому 

небосхилі України ХХ століття. Як легенду передавали у родині розповідь 

про пригоди у дні Коліївщини прапрадіда Ромуальда Рильського, на той час 

учня базиліанського училища в Умані.  

Постать Тадея Розеславовича Рильського (1841–1902) — 

фольклориста, економіста, педагога, історика українського права, члена 

Старої Громади, учасника українського національного руху другої 

половини ХІХ століття, на жаль, вітчизняною гуманітаристикою вивчалася 

досить мляво, побіжно щодо вивчення окремої наукової проблеми, у 

розвиток якої було покладено його міркування чи наукові концепції. 
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Здебільшого персоналія Т. Рильського висвітлювалася у сув‘язі з 

представленням біографічних відомостей про його талановитого сина — 

Максима Тадейовича Рильського.  

Зацікавлення його науковим набутком актуалізувалося останнім 

часом, коли світ побачило перевидання найбільш відомих праць ученого, 

частково його епістолярна спадщина та передрук деяких документів та 

спогадів соратників ученого. Наукове керівництво цим важливим проектом 

здійснила українська фольклористка Надія Пазяк, їй ми завдячуємо і за 

змістовну наукову вступну статтю до збірника, і за наукові коментарі [140]. 

Прикметно, що лише на двадцять третьому році української незалежності, 

зусиллями сподвижників української ідеї — фольклористами та 

спадкоємцями ученого — було оприлюднено матеріали, які не міг побачити 

читач за часів радянського тоталітаризму.  

Не зупиняючись детально на огляді життєвих віх ученого-

народознавця (Див. вступну статтю Н. Пазяк), окреслимо пунктирно 

середовище формування фольклористичних інтересів Т. Рильського, кола 

його спілкування та співпраці. 

Із рукописного зошита, який потрапив нам до рук від мешканців 

с. Романівки і належить романівчанину М. Яковчуку (Дод. 4, № 1), який за 

свідчиннями мешканців цього села працював у Романівській школі 

учителем історії у 50–60 рр. ХХ століття і, судячи з тематики його записів, 

збирав фольклорні тексти, фіксував народні знання про цілющі властивості 

трав, накопичував інформацію про народну кулінарію, прикраси, 

національний стрій, а також вів літопис свого села, ми дізналися цікаву 

інформацію про Т. Рильського. Так, дослідник-аматор пише: «В 1844 році 

Прибижевський вигідно продав Романівку Федору Рильському. В селі 

нараховувалось 304 чоловіки населення. Прямих виступів села проти 

поміщиків Рильських не було. Тадей Рильський був відомий культурно-
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громадський діяч, з селянами поводився найбільш людяно. За свою працю 

на поміщицькому полі селяни одержували більшу платню, ніж у інших 

селах. Сім‘я Рильських була близькою до селян. Сам Тадей Рильський був 

одружений з селянською дівчиною <…> Чуприною, яка мала багато 

родичів» (Дод. 2, № 2). Безперечно, що джерелом зафіксованої інформації 

були спомини односельців, які мали особистий досвід спілкування з 

Рильськими чи пам‘ятали оповіді, почуті від своїх родичів чи близьких, 

котрі контактували з членами родини Рильських. За свідчення романівчан: 

«Тадей Рильський завжди після жнив організовував народні гуляння, 

запрошував їх співати українських пісень. Завжди проявляв піклування про 

школу, часто бесідував з сільськими дітьми, вчив їх грамоти. Мав велику 

бібліотеку, він охоче читав селянам книги» [Там само].  

Такі «приятельські стосунки з селянами, — як зауважує 

Н. Салтовська, — відвідування їхніх домівок… не задовольняли тогочасну 

владу. Така поведінка ледь не призвела до позбавлення братів волі. У 

лютому 1861 року генерал-ад‘ютант князь Долгоруков пропонував 

тодішньому Міністру народної освіти Російської імперії відправити Тадея 

та Осипа Рильських на заслання до Казані, де брати «в обществе с русскими 

могли бы исправить свой образ мыслей» и не «внушать помещичьим 

крестьянам вредные мысли о равенстве и свободе» [152, с. 202]. 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, і вважають його інтереси 

близькими своїм інтересам» [141, с. 99]. 

Середовищем однодумців Т. Рильського початку 1860-х стали молоді 

люди, які сповідували життєве кредо: «православ‘я — український 

патріотизм — українське селянство»; за щиру повагу до цінностей 

демократичних верств українства їх було названо «хлопоманами» [105, с. 5].  
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Хоча громадський проект «хлопоманів» не набув якості 

національного проекту, оскільки соціально аж занадто орієнтувався на 

хліборобську верству (а цього було недостатньо, як зазначають науковці, 

котрі розробляли цю тематику), однак учасники саме цієї спільноти вели 

перед у справі збору фактологічного матеріалу, опису та вивчення різних 

аспектів життєдіяльності українського селянства. Б. Познанський свого часу 

порівнював позірного хлопомана з ополяченим українцем, давши зрозуміти, 

що і серед цієї прогресивної спільноти траплялися люди, які формально 

ставилися до українського питання, які не упокорили в собі шляхтича. 

Познанський згадував: «Ритуал повсякденного життя, — писав він, — як 

результат місцевих умов побуту, не так легко піддавався змінам. Русин-

українець, ставши поляком, прийнявши нав‘язану йому унію і католицтво, а 

разом з тим і мову, не міг відразу засвоїти собі всі прийоми повсякденного 

життя поляків і зберіг навіть до останнього часу своє старе — староруське. 

Незважаючи на те, що Іваненко, Бугай, Хміль, Ярмоленко, Яриш з 

прийняттям католицизму і залученням їх до сучасної польської культури 

стали Іванівськими, Бугаєвськими, Хмілевськими, Ярмолинськими, 

Ярошинськими і т. д., усе-таки продовжували їсти борщ, лемішку, вареники, 

варити кутю й узвар на Багатий вечір, названий вігілією, засмажувати до 

Великодня порося з хроном у зубах, що заміняє ―baranka‖. Так само, як і 

колись, цілувалися, христосуючись, і на вітання ―Христос воскресе!‖ 

українця-хлопа відповідали ―Воістину воскресе‖ українською, тому що в 

польській мові немає необхідної відповіді» [107, с. 30]. 

Що ж до послідовності Т. Рильського у його повазі та любові до 

селянина, то переконливим є рапорт Трандафілова київському цивільному 

губернатору генерал-лейтенанту П. Гессе, у якому чиновник скаржиться: 

«Траплялося, що він (Т. Рильський. — Т. Б.) на полі, розуміючи втому від 

роботи селян, вдавав з себе людину, яка гараче співчуває їм казав: «Ох, коли 
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б бісовим панам було так гірко, як нам тепер!» Інший раз мовив: «Поки що 

буде, а пани з нас сорочки здеруть!»… «Пора і обідать, але бісові пани не 

пускають» чи «Скоріш їжте, хлопці, а то чортові пани на шиї сидять!» [140, 

с. 470]. У цьому ж рапорті народолюбця звинувачували у тім, що «з 

дворовою челяддю Рильський поводиться, як з людьми, зовсім рівними собі. 

<…> Вони (селяни. — Т. Б.) бачать в ньому людини свого колективу, 

інстинктивно співчувають йому і бажають мати його своїм власником і 

керівником» [140, с. 472]. Попри намагання Трандафілова представити 

Т. Рильського як запопадника селянської прихильності, фактаж доносу 

містить і правдиву інформацію, яка переконує нас у невдаваній солідарності 

шляхтича з українськими землеробами. Скажімо, непідробною щирістю 

пройнятий вчинок майбутнього ученого, який подарував волів селянину 

Каленику Сарасу: «Селянин цей, як дізнано, грає на лірі, і у нього 

проводить вечори Рильський спільно з селянами, які туди приходять. На 

цих сходках Рильський під акомпанемент Сараса співає селянських пісень» 

[140, с. 471]. В око впадає ще один цікавий фрагмент доносу, що вказує на 

важливий чинник формування хлопоманської філософії Т. Рильського — це 

батьківське виховання. Донощик стверджує, що «вчинки молодих 

Рильських цілком відомі їх батьку… Одного разу старий Рильський, який 

проїжджав по полю і бачив, як його сини гребли сіно, сказав селянину: 

«Нехай паничі роблять і помагають» [Там само]. 

Отож, найближче оточення — батько — Розеслав Рильський, матір — 

княжна Дарія Трубецька, які заклали любов до краси у всіх її проявах, 

повагу до людини, якої б нації чи соціальної верстви вона не була, навчили 

вчитися і працювати на землі, бо «вона усіх годує». З усіх своїх родичів 

найближчим по духу був йому брат Осип, який поділяв його переконання. 

Його «творила» й студентська громада, його побратими, найближчими з 

яких були В. Антонович та Б. Познанський. Це з ними він проголосив, що 
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«майбутнє в цьому краї мусить належати українському народові»; це з ними 

він закликав своїх ополячених земляків «повернутися до тієї національності, 

за яку колись погинули їхні прадіди, або, в противному разі, виїхати звідси 

до суто польських земель» [140, с. 502]; це з ними він урочисто присягнув 

бути українцем. За таку ідеологічну послідовність Т. Рильського папською 

булою було відлучено від католицької церкви; православ‘я учений так і не 

прийняв, не хотів, як зауважують його біографи, запобігати перед владою. 

Український літератор, Гліб Лазаревський, у своїх споминах про Тадея 

Рильського дуже влучно, на нашу думку, схарактеризував його: «Це був 

революціонер думки, який свідомо за свою справу освіти для народу йшов 

на дуже прикрі обставини життя» [Там само]. 

Про початки усвідомленого фіксації уснословесного фольклорного 

матеріалу Т. Рильський зауважив, що воно припадає на студентські роки. 

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. Метод інклюзії в фольклорну аудиторію 

(приміром, пристати на декілька день до чумацької валки), продуктивно 

працював для накопичення матеріалу. Така збирацька тактика немов 

нівелювала соціальну межу, яка ускладнювала комунікацію між 

фольклористом та респондентом. Як свідчить сам польовик, що селяни 

часто приймали учасників експедиції за «безбілетних» (без посвідчення 

особи. — Т. Б.). Це викликало прихильне ставлення до них селян, які 
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співчували загалом цьому явищу, породженому покріпаченню селянства та 

втечі від його кабального поневолення.  

Зі спостережень Т. Рильського випливає, що села Житомирщини 

зберегли велику кількість народних легенд та історичних пісень про 

гайдамаків, козаччину, про Семена Палія, Самуся, Іскру. Народні перекази 

про ці історичні події та про історичні постаті з часом увійдуть до 

фольклорного зібрання під редактурою В. Антоновича. 

Сюжети наративів про поліських дівчат, яких силоміць місцеві 

поміщики продавали на Кавказ та на Донщину, частотні у фольклорному 

репертуар сіл Чорнобильщини. Доводилося спілкуватися з очевидицею цих 

жахливих «переселень». Результатом цього знайомства стало оповідання 

І. Познанського «Полячка». Таким чином, молодий народознавець 

поступово опановував таємниці фольклорного текстотворення. В основу 

текстів на історичну тематику покладалися реальні життєві події, а нарація 

цих буттєвих фактів спричиняла з‘яву сюжетних варіантів. Однак, 

прототворець інваріанту, чи автор першої версії сюжету, є очевидець 

сюжетної колізії або ж безпосереднім її учасником. 

Популярним (а це означає часто вживаним. — Т. Б.) для різних 

фольклорних жанрів є легендарний образ Кармелюка. Дослідник 

наголошував на тому, що майже в кожному селі на них чекали оповіді, пісні 

про Устима Кармелюка. Кам‘янецька фортеця, звідки за народними 

легендами утік безстрашний поборник справедливості, таємниці «Чорного 

лісу», пристрасна коханка бунтівника — усе це опинилося під прицілом 

художньої інтерпретації колективного автора. Фактично досвід від 

спілкування з носіями історичної / фольклорної пам‘яті, отриманий на 

Поділлі, Т. Рильський покладе в основу праці «З правого берега Дніпра», 

видрукованій в «Основі» (1861). 
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Для Київщини характерною була історична тематика про Нечая 

(поплічника Богдана Хмельницького), Бондаренка у Бишеві, варіант цей був 

зафіксований на півдня України П. Кулішем та представлений ц збірці 

«Записки про Південну Русь». 

Фольклорист звертає увагу: типовим для всього ареалу його польових 

спостережень є те, що наративи на історичну тематику (пісня, легенда, 

переказ) оповідаються / співаються, оглядаючись на те, що «піч у хаті» [140, 

с. 208–209]. Отже, такий тип нарації передбачає утаємничення неофіта у 

певні сакральні знання. Саме до таких, за спостереженнями ученого, 

належить інформація про героїчну минувшину народу-творця — боротьбу зі 

своїми поневолювачами. Переслідування владою вільнодумства — саме такі 

конотації пов‘язувалися з історичною народною правдою — притаманні 

усім часовим відтинкам генези українства. 

Народом-творцем, для якого ідеали свободи — понад усе, породжена 

легенда про міфічного Вернигору. Селяни села Македони (Канівщина) 

оповідали студентам-мандрівникам, що «се був чоловік початку XVIII 

століття, що належав до своєрідної організації, заведеної Орликом 

(Пилипом Орликом, автором першої української Конституції. — Т. Б.) <…> 

він завів школу бандуристів, научував їх пісень про козацтво і розпускав по 

світу» [140, с. 19]. 

У варіантах, які поширеними були на Канівщині, пророцтва 

Вернигори зводилися в один смисловий вузол — виборювання свободи: 

«Прийде такий час, коли на горі над селом він сам з‘явиться на білому коні: 

се буде знак, що пора народові вставати і нищити панів, і що тоді людським 

трупом буде загачений Дніпро» [Там само]. Отже, топос «свобода» і топос 

«село» не лише синтаксично творять ланцюжкову сюжетну канву, а — 

семантичне концептне поле: герой-визволитель — селянин, він повернеться 

на білому коні, щоб визволити своє село (топос рідної землі) і здобути волю 
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своїм землякам (топос свободи). Авторські коментарі, якими 

супроводжується фактологічна матеріали, переконують нас у тому, що 

Т. Рильський схильний потрактовувати фольклорний факт з позицій 

історичної фольклористичної школи. 

Увагу Рильського-польовика привертає побутування фольклорних 

формул-кліше. Так, він називає «ходячою стереотипною фразою» прислів‘я, 

поширене на всьому Правобережжі: «За запорожців добре було жити, а 

тепер де ярок — там панок, а де яр — там пан» [140, с. 204]. Зрозуміло, що 

зацікавленість пареміями як своєрідним конденсатом народного досвіду та 

характеру для «хлопоманів», людей, які прагнули осягнути українську 

натуру і пізнати його душу, невдовзі формалізувалося в пареміографічну 

працю М. Симонова (М. Номиса) «Українські приказки, прислів‘я і таке 

інше» (1864) [177]. 

Упродовж трьох років навчання в Університеті cв. Володимира Тадей 

Рильський разом з однодумцями Старої київської громади обстежили 

Поділля, Волинь, Київщину, Холмщину, а також побували на 

Катеринославщині й Херсонщині. Частково ці матеріали були оприлюднені 

у працях В. Антоновича, надіслані ПЗВ РГТ та побачили світ в студіях 

самого Т. Рильського.  

Приятельські стосунки з В. Білозерським — редактором часопису 

«Основа» (Санкт-Петербург) — сприяли виходу в світ багатьох його праць 

під псевдонімом Максим Чорний. 

Становлення Т. Рильського як фольклориста відбувалося і в рідній 

Романівці. Цьому сприяли демократичні погляди польського шляхтича та 

його «хлопоманівська» філософія. За свідченнями односельців та приятелів 

ученого, він прагнув до максимального входження в романівську громаду, 

адекватизувався як актант цієї фольклорної аудиторії. Зокрема з пояснень 

дійсного статського радника жандармерії Максимова дізнаємося: «З 
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селянами <…> бере участь у польових роботах, люблячи цю роботу. Пісні 

співав з селянами ті, які вони співають» [140, с. 476]. Сприяла становленню 

його фольклористичних навичок і активна взаємодія з сільською молоддю й 

дітьми. 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 і про дитину.  

Варто зазначити, що Тадей Розеславович проводив досить глибокі 

дослідження в багатьох наукових галузях. Так, наприклад, вивчаючи життя 

селян, він пише статті на економічну тематику, які доводили недостатність 

селянських земельних наділів за уставними грамотами («З Маковищ» — 

«Основа», 1861 рік; «Студії над основами розкладу багатства» — «Записки 

Наукового товариства Тараса Шевченка», 1892, 1893 рр.). Продовження 

економіко-правової тематики побачило в газеті «Głos», а низка праць на цю 

тематику залишилися незавершеними (приміром, «Економічні замітки про 

історію Англії», «Notatki do teorii ekonomscznej»). Прикметно, що своїй 

логіці розрахунків науковець шукає опертя на народну селянську 

прагматику, оформлену вербально, наприклад, обґрунтовуючи виняткове 

значення для селянина земельної власності, автор розвідки «З Маковищ» 

пише: «Бо то святе діло — в селян своя земля: не даром же вони кажуть: 

«Як я доволен, то я і волен» [140, с. 249]. Коментуючи імперську податкову 

політику пореформеної доби, апелює до народного прислів‘я: «Якби чоловік 

знав, що на його витріщилося, то й помер би з ляку» [140, с. 246]. Резюмує 

економіст-фольклорист свою студію вірою у потужну волю, якою наділене 

селянство: «Бог не без милості, козак не без долі» та подає авторську 
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поезію, стилізовану під народну думу. Наведемо фрагмент художнього 

тексту: 

…Бували і мори, і військові чвари… 

Ніхто вкраїнців не ратував, 

Ніхто за їх Богові молитов не посилав: 

Тільки святий Бог наших не забував, 

На великі зусилля, на відповіддя держав! [140, с. 250] 

Привертає увагу вживання автором займенника «наших», тобто він 

чітко декларує власну самоідентифікацію — українець, селянин, землероб.  

У коментарі до праці «З правого берега Дніпра» (предметно 

розглянемо фольклористичний складник цієї праці в наступних розділах. — 

Т. Б.) автор закцентовує: «Передаючи новини з правого берега Дніпра, я 

сподіваюся принести користь, усім, хто вивчає суспільне та етнографічне 

становище Південного краю». Отож, 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 ПЗВ РГТ 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 
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Херсонській губернії, як і коли їх шукати та скільки коштує проїзд туда 

залізницею або пароплавом» (1898–1899), «Про херсонські заробітки» 

(1904), «Сільські пригоди» (1905). 

Автор народознавчої синкретичної розвідки «До вивчення 

українського народного світогляду. Релігійні відносини. Сімейні відносини, 

Економічні відносини» («Київська минувшина», 1887) звертає увагу на 

згаслу кобзарську традицію на Правобережній Україні, закцентовує увагу, 

що історичній пісні, музичним супроводом якої є ліра, ще не втратили своєї 

актуальності. 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. З цього випливає випливає іще один висновок: уже за часів 

діяльності Т. Рильського у вітчизняній фольклористиці точилася наукова 

полеміка про те, що входить в предметне поле фольклористики, про 

професійне та аматорське мистецтво, про роль наратора в оповідній 

народнопоетичній традиції. Оскільки наукові критерії польової 

фольклористики лише на етапі збору емпіричного матеріалу, то чітких 

настанов щодо едиції фольклорних зразків та їх паспортизації ще не 

вироблено. Отже, не вдаючись у детальну паспортизацію (не вказано імені, 

року народження респондента. — Т. Б.), фольклорист доволі детально 

відтворює методику збору інформації та звертає увагу на коментарі, якими 

респондент супроводжує фольклорний сюжет. 

Історики фольклористики зазначають, що праця «До вивчення 

українського народного світогляду» чи не з перших розвідок в українській 

гуманітаристиці, де автор, аналізуючи народні повір‘я, оповідання, легенди, 

паремії, звичаї, простежує походження світоглядних уявлень українців від 

антропоморфізму до сучасних йому релігійних уявлень. Т. Рильський, 
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застосовуючи відомі науці на той час методики дослідження, здійснює 

спробу обґрунтувати причини виникнення та стійкого побутування різних 

вірувань серед народних мас. Розмірковуючи над проблемою засвоєння 

селянами християнської догматики, над поширенням у сільській місцевості 

різнопланових релігійних сект, мислитель робить спробу пояснити, чому 

українці пристають до інших конфесій і який вплив мають ці конфесії на 

світогляд українця, зазначаючи при цьому, що до інших віросповідань 

українці теж ставляться з повагою, не виявляють агресії чи ворожості» [140, 

с. 203]. 

У пошуках ефективних шляхів провадження наукової роботи з 

фольклорним контентом, учений зауважує: «Не претендуючи на системний 

огляд народного світогляду, я обмежуюсь досвідом наведення певного ладу 

в моїх спогадах і спостереженнях у цій царині. Цитуючи почуті мною з 

народних уст оповідання пісні та ін., не буду особливо скутий тим, чи 

виходили вони друком у тому чи іншому варіанті того чи того 

етнографічного збірника, але, з іншого боку, я хочу обмежитися побаченим 

і почутим мною, якщо ж знадобиться відступитися від цього правила задля 

ясності думки, то цей відступ буде завжди з посиланням на джерело» [140, 

с. 86]. У передньому слові до праці Т. Рильський зазначає про 

тридцятирічний термін дослідницької праці, що уможливив вихід у світ «До 

вивчення українського народного світогляду». Учений також декларує своє 

наукове кредо — принцип об‘єктивізму, який розтлумачує так: «нічого із 

відомого мені не замовчувати свідомо, не прикрашати і не спотворювати — 

вважаю зайвим додавати» [Там само].  

Ми певні того, що Т. Рильський як аналітик неодмінно стикався із 

питанням, яке пізніше впритул постало перед структуралістами й 

антропологами, зокрема К. Леві-Строссом [82], семіологами — Р. Бартом 

[22; 23] і Ю. Лотманом [90], наратологами, зокрема Ж. Женнетом [60]. 
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Проблеми, пов‘язані з упорядкуванням, систематизацією явищ антропології, 

культури, мови, фольклору у загальних умовах суцільної 

інтертекстуальності. Щодо фольклорного топосу село, який містить у собі 

водночас вербальне та невербальне начало та є комунікативною системою 

духовної та матеріальної екзистенції українства, то така постановка 

наукової проблеми була ще не на часі, хоча поступ у цьому напрямку був 

чітко окреслений Т. Рильським та узгоджувався з методологічними візіями 

ПЗВ РГТ, зокрема П. Чубинського, В Антоновича та В. Галагана. 

Уведення в народознавчі студії огрому інформації звичаєвого 

характеру, його аналітика, представлення як продукту колективного 

авторства етносу-автохтона, суголосить з теоретичними висновками 

О. Кістяківського та Ор. Левицького. Т. Рильський не лише описував 

юридичну практику, яка поширювалася на селянство, він сам був 

практиком, виконуючи повноваження мирового судді Сквирського повіту. 

Оскільки ця посада була виборна, то це зайвий раз доводить високий 

авторитет славетного романівчанина серед своїх земляків. Зі спогадів 

Г. Лазаревського ми дізнаємося, що «майже все околишнє селянство ходило 

до нього судитися. Його мотивовані вироки дістали визнання аж 

Петербурзі, у Сенаті» [140, с. 507]. Фактично, своєю науковою діяльністю 

Т. Рильський продовжує сподвижницьку справу з вивчення духовного 

набутку українства, зокрема його домінантної верстви — селянства, 

провадженої членами першої наукової інституції — ПЗВ РГТ, яку царат 

ліквідував. 

Народознавчі розвідки ученого були і залишилися своєрідним 

мірилом «українськості» читача. Длля того, щоб пізнати українську душу і 

характер українця — треба вивчати Т. Рильського. Ось як відреагував 

сучасник Рильського на бажання росіянина ознайомитися з українською 

культурою через прочитання праць М. Сумцова: «Це кабінетщина… 
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прочитай в «Основі» оповідання «Спогади» Номиса», а в «Київській 

старовині» статті Рильського. Ніхто не знає краще народного побуту на 

Лівобережжі, як Номис, а на Правобережжі — як Рильський» [140, с. 506]. 

Звісно, така оцінка не позбавлена суб‘єктивізму, але левова частки правди в 

тому є. Рильський — популярний автор про українця і про його світ. 

Уже з епістолярної спадщини науковця ми дізнаємося про щиру його 

тривогу будущиною народної культури та науки про народну творчість, 

оскільки «живий пульс прошлого чи сучасного народного життя не входить 

в обсяг академічного погляду, вихованого на культурі табелі о рангах», 

однак учений вірить і у те, що «та це буде неминуча, але часова течія», що 

українство не втратить духовних надбань своїх попередників [140, с. 467]. 

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): «Я боюсь, — як старі перемруть, а 

молоді ще не наберуться сили — вони держатимуть прим в українському 

хорі, хоч вони по щирості не українці, ані навіть не українофіли. Це просто 

аматори оригінальностей стародавнього замершого українського життя, 

стародавньої різьби, архаїчних народних звичаїв, оригінальної одежини і 

домашнього побуту «ясновельможних», булав, бунчуків і т. д. Все це дуже 

гарне для музеїв і дуже гарна орнаментація клинка — і для аматорів цього 

довольно» [140, с. 466–467]. На переконання Т. Рильського, лише українець, 

який усім серцем відчуває свій народ та вболіває за його культуру, є насієм 

чи адептом цієї культури, здатен подовжувати її вік, здатен адекватно її 

описувати та аналізувати. 

Листи Рильського — це ще один красномовний документ, який 

засвідчує глибинне всотення народного слова в мовлення адресанта. 

Наведемо декілька прикладів включення народних паремій в авторський 
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текст: «Хто везе, того й поганяють» — так починає своє послання до 

П. Житецького [140, с. 462]; «Бувай здоров «не сам собою, з дітками, з 

жоною» — прикінцеве побажання, адресоване Б. Познанському» [140, 

с. 469]; «А щоб <…> не чіплялися до хлопця, б‘ючи хоч не по коневі, то по 

голоблях» [140, с. 465] тощо. Він же сторицею віддячив своїм землякам-

односельцям, дбайливо зберігаючи для їхніх нащадків дідівські духовні 

скарби. Об‘єктивуючи щедрі розсипи селянської культури зі 

скрупульозністю ученого, він так і не звільнився від суб‘єктивного 

захоплення ними: його праці пломеніють щирою любов‘ю до рідного краю, 

до селянина-землероба, залюбленого в свою землю і свою пісню.  

Уже на схилі літ у своєму листі до Б. Познанського, фольклорист 

радіє з того, що «ми не відцуралися високомірно від народної форми, що 

приспів людовий серед теоретичної розмови не разить нашого уха, що 

виходить він як конкретне облеченіє абстрактної ідеї і серце б‘ється в такт 

пісні, а пісня ллється в стрижні, пророблянім теоретизуючою мислію» [140, 

с. 469].  

 

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

з позицій фольклорної наратології  

 

Джерельною базою вивчення предмету нашої дисертації став твір-

меморат Ганни Кузьмівни Демірської (1882–1959) «Великдень у Романівці». 

Звісно, перед нами одразу постало питання методологічного характеру: чи 

можемо ми розглядати цей текст як фіксацію локальної фольклорної 

традиції (фольклорний наратив), а автора цієї народознавчої студії 

розглядати в контексті суб‘єкта-ретранслятора традиційних смислів. 

Послуговуємося термінологічним параметруванням, запропонованим 

О. Івановською. Так, дослідниця зауважує на концептуальній відмінності 

ретранслятора народних смислів та автора художнього тексту: носій-
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оповідач, виконавець фольклорного твору, суб‘єкт трансмісії традиційного 

знання не вподібнюється автору літературного твору, оскільки письменник 

закладає у свій твір індивідуалізований смисл, який передається за 

допомогою мовного коду, оповідач (наратор) є лише автором текстової 

інтерпретації, він нашаровує на традиційне смислове ядро новий смисл і 

розставляє відповідні до його власного сприйняття акценти [66, с. 281–298]. 

Суть інтерпретації свого часу висловив В. Старк, коли означив два типи 

мислення: «Ідеї та переконання, які ми намагалися з‘ясувати, можуть 

знаходитися в двоякому відношенні до реальності: вони можуть належити 

або до фактів, або до прагнень, викликаних цією реальністю, або, радше, 

реакцією на неї. В точці першого співвідношення — перед нами, в 

принципі, істинне мислення; в точці другого — перед нами ідеї, які можуть 

стати істинними лише випадково і які, ймовірно, викривлені 

упередженнями в найширшому сенсі… Можна було б, напевне, описати 

перший тип як раціональний, другий — як емоційно забарвлений, перший 

— як власне когнітивний, другий — як оцінний» [205, с. 231]. Другий тип 

мислення, на нашу думку, продукує інтерпретацію тексту.  

Текстові модифікації, які ми сприймаємо як вияв наративної 

творчості, пов‘язані із цим новим смислом. Правильно навіть говорити не 

стільки про індивідуальний смисл, скільки про соціальне переосмислення 

наративу оповідачем, який завжди належить до певного соціуму — 

середовища побутування тексту. Отже, оповідачем (у нашому випадку, 

Г. Демірську. — Т. Б.) умовно називаємо не лише транслятором вербального 

тексту (розвідка «Великдень у Романівці». — Т. Б.), а й носієм традиційних 

знань (обрядовий фольклор. — Т. Б.), які постають як текст і можуть 

передаватися лінійно та інтегрально. Упорядник твору-меморату, 

Ю. Патлань, у передмові зауважила, що в мемораті йдеться «про 

обрядовість Великоднього, білого тижня і композиційно текст організовано 

за його днями» [126, с. 22]. Тобто, структура розвідки засвідчує свідоме 
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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, щоправда, у межах жанрових вимог. 

Меморат — оповідання про події, які сприяймаються як правдиві і 

ґрунтовані на власних спогадах оповідача чи людей з його оточення. У 

нашому випадку спогади дитинства Г. Демірської є історичним тлом, на 

якому розгортається площина фольклорних текстів: паремій, необрядової та 

обрядової лірики, легенд та переказів, фольклору дитинства, тексти звичаїв, 

традиції ярмаркування та фіксація етно- та гетеростереотипів тощо. 

Фактично, перед нами правдиве джерело, яке пропонує читачеві, чи 

потенціному ретрансляротові (наратору) світоглядну матрицю, що 

репрезентує ідеологічне і фактологічне буттєве осердя святочного періоду 

фіксації початку ХХ століття. 

Степан Мишанич, розглядаючи діяльність виконавця у відповідності з 

жанровою природою народних оповідань, використовує термін «епічний 

ракурс» та «епічна дистанція». Так, на його думку, «епічний ракурс 

визначає відношення суб‘єкта (оповідача чи розповідача) до об‘єкта 

зображення. Тобто це кут, під яким оповідач зображує події. Під епічною 

дистанцією розуміється просторова і часова віддаленість процесу розповіді 

від тих подій, що лежать в основі фабули» [106, с. 74]. Він також вирізняє 

три форми вияву епічного ракурсу та епічної дистанції, які пов‘язані зі 

ступенем участі оповідача в зображених подіях: «1. Суб‘єкт знаходиться на 

зовнішній щодо зображуваного подіях… 2. Суб‘єкт знаходиться на 

внутрішній щодо зображуваного, але зовнішній щодо інших персонажів 

розповіді позиції… 3. Суб‘єкт знаходиться на внутрішній щодо подій і щодо 

персонажів оповіді позиції, тобто сам виступає одним із персонажів, і сам 
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оповідає про себе…» [106, с. 75]. Отож, йдучи за С. Мишаничем, ми схильні 

оповідача «Великдень у Романівці» — Ганну Демірську — ідентифікувати 

за типом 3, 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.  

На переконання О. Івановської, розподіл оповідачів на активних і 

пасивних, об‘єктивних та суб‘єктивних також не завжди виправдовує себе, 

бо виконавець протягом творчого становлення еволюціонує: від пасивного 

слухача до активного транслятора та майстерного імпровізатора й, можливо, 

самостійного автора. Як бачимо, Г. Демірська 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 і — хто знає — не виключено, що згодом 

Г. Демірська могла би піднятися до індивідуальної художньої творчості. 

Важливим фактором постання майстерного оповідача-ретранслятора 

народних знань є його індивідуальна спроможність до інтерпретації та 

креативна здатність до прирощування смислів, а набута освіченість 

(навчалася у школі, де викладав Т.Рильський) оприявила цю майстерність у 

вигляді рукопису-послання своїм нащадкам. Прирощування смислів 

оповідачем ми схильні розглядати як інновацію (у плані введення до 

наративу коментарів, зауважень, пропусків тих частин тексту, які здаються 

неважливими, зміна акцентів, тощо), вона підкоряється завданню 

самопідтримки фольклорного наративу. Інновації хоча й заперечують сталі 

форми, проте адаптують текст на рівні оновленого смислу. Тому ми цілком 

погоджуємось з думкою К. Чистова про те, що протиставлення традиції та 

інновації «теоретично не обґрунтоване, воно пов‘язане з нерозумінням 
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механізмів традиції» [189, с. 111]. Інновація, як це не парадоксально, є 

вихідним етапом традиції, адаптується нею і функціонує в її складі [189, с. 

122–126].  

Текст твору-меморату дає цінним матеріал про шляхи трансмісії 

фольклорної інформації: вертикальну, у процесі якої фольклорні традиції у 

віруваннях, уміннях, піснях, приказках і т. ін. засвоєні оповідачкою від 

батьків (до прикладу, звичай викупу Колодки, топонімічна легенда про 

козацьку хату, традиція приготування ритуальних великодніх страв тощо), 

та горизонтальну, коли оповідачка засвоює традиції у спілкуванні з 

однолітками (ліричні та обрядові пісні, ліплення традиційної глиняної 

іграшки, водіння «Кривого танцю» тощо). 

Реципієнт запам‘ятовує й переказує напам‘ять текст, розгортає 

наратив, але настільки, наскільки це органічно й природно для його власної 

свідомості. У такому сприйнятті закладається можливість трансформації 

сакральних текстів, настанов, смислів, коригування акцентів відповідно до 

нових засад сприйняття реципієнтом. 

Саме в процесі наснаження традиційного тексту новими смислами 

(прирощення смислів) створюється множина варіантів інтерпретації 

фольклорного репертуару.  

Таким чином, можна твердити, що носієві 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 його 

виконанні. 

Таку діяльність оповідача, носія іноді називають «кристалізацією 

смислу» [204, с. 22]. Усе, що зумовлено цими авторськими діями носія, буде 

мати вигляд реконструкції чийогось минулого досвіду на основі свого. 

Таким чином, схема конструкції наративу повинна містити певні пункти, як-

от: сюжетна основа, композиційні вимоги, жанрові умови, які є обов‘язкові 
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для трансмісії фольклорного тексту. Однак, поряд із цим, вона допускає 

незаповнені фрагменти, які заповнюються носієм тексту відповідно до його 

способу сприйняття й передавання повідомлення, смислових інтенцій, 

соціального середовища перебування тексту. 

Пам‘ятаючи тезу І. Франка про неможливість імперсональної 

творчості та застосовуючи систему типів наративів А.-Л. Сіікала [204], 

пропонуємо розглядати оповідача твору-меморату «Великдень в Романівці» 

за Типом D, тобто активний транслятор з концепцією збереження традиції. 

До цього типу належать транслятори, які намагаються відтворити архаїчний 

текст, свідомо, самі є збирачами та впорядниками фольклорного матеріалу.  

Віддаючи належне талановитим майстрам трансляції фольклорної 

традиції, С. Мишанич підкреслював: «… історія вивчення творчості 

талановитих оповідачів у порівнянні з тим місцем, яке вони посідають у 

творенні, оновленні та збереженні оповідної традиції, надзвичайно скупа і 

неповна… Передумови для вивчення творчості окремих найбільш 

талановитих оповідачів, безумовно існують… Як представник певної 

соціальної групи, талановитий оповідач репрезентує творчі потенції цієї 

групи; одночасно він впливає на даний колектив своєю творчістю… 

Талановитий оповідач не може не обновляти культурних традицій свого 

середовища, зберігаючи при цьому відносну стабільність естетичних та 

етичних відносин у межах групи» [106, с. 59]. 

С. Неклюдов зауважує, що для селянського фольклорної площини 

характерна ознака колективної фольклорної інтерпретації, а отже й 

актуалізації фольклорного текстового репертуару. Ознака стабільності є 

запорукою збереженості смислового поля селянського ареалу. Натомість 

міський фольклор — фрагментований. Він здебільшого пов‘язаний з 

писемними формами, з авторською суб‘єктністю. Для містянина фольклор є 

ідеологічно маргінальним: свої потреби містяним задовольняє, вдаючись до 

текстів масової культури чи, як це відбувається сьогодні, до мас-медіа. 
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Для села властиві фольклорні тексти, позначені діалектним мовлення, 

регіональним колоритом — це смислові утвори одного села, одної області, 

одного регіону. Мова меморату Г. Демірської — говірка, яка 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. На нашу думку, діалект до певної 

міри консервує регіональний текст, слугує запобіжником дешифрування 

його чужинцем, тобто, обмежує можливість інтерпретації інформації 

людині не посвяченій у концептне поле цього локусу.  

Аналізований нами текст-меморат дає поживу для певних роздумів 

щодо інших механізмів самозбереженні етнічної культури в умовах 

контактування з іноетнічними культурними проявами. Зокрема процес 

етнічної та релігійної диференціації / ідентифікації у фольклорному тексті 

постає завдяки чітким суб‘єктним регулятивам, які конструюють процес 

соціальної реальності. Фольклорні твори постають не лише продуктом дії 

таких регулятивів, але й самі є чинником самовизначення індивіда у царині 

віри й нації. Основною особливістю фольклору є те, що в ньому 

відбувається не лише усвідомлення тотожності з певною етнічною чи 

релігійною спільнотою, але й формування глибинного емоційного зв‘язку з 

нею у вигляді почуттів гордості, образи, жалю, задоволення від належності 

до певного простору національної культури та віри [66]. Так, село Романівка 

— поліетнічне середовище, де поруч з українцями тривалий час живуть 

поляки, євреї. Попри те, що в тексті меморату наскрізним є настрій 

толерантності і терпимості до культурних проявів етноменшин, усе ж 

зустрічаються й етностереотипні, як-от: «Це люди без совісті, без серця, 

вони не можут жит! Це люди похожі на тих блощиц, що кров вип‘є і дірки 

немає!» (українець про єврея) [58, с. 69].  
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У мемораті відображено і свідчення процесів 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. Ось як фіксує 

оповідачка роздуми селянки-католички про ймовірний перехід у 

православ‘я: «Хіба не одна віра, що полска, що православна? <…> по-

вашому кажут «Божа Мати», а по-полскі кажут «Матка Боска»… І так мій 

батько казав, що віра одна — що полска, що православна, тіко разниці, що 

піп жонатий, а ксенж — холостий, но у попа жонатого тіко одна дочка, а в 

ксенжа аж четверо, тіко од його ключниці…» [58, с. 115]. Інокультурному 

впливу піддаються периферійні пласти кожної національної культури, 

взаємодіючи один з одним. Вони відзначаються набутою в умовах 

міжкультурного діалогу етнічною невизначеністю в той час, як їхнє 

ментальне ядро втримує соціокультурну специфіку своєї системи, 

незважаючи на зовнішню динаміку. 

Варто наголосити: меморати як форма нарації індивідуального 

досвіду тривалий час перебували на маргінесі фольклористичних студій в 

Україні. Однак останнім часом ця проблема все частіше викликає інтерес й 

опиняється у фокусі наукового вивчення сучасними 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. Концептуальним питанням, яке постає 

перед кожним дослідником фольклорної прози: як виокремити текст з 

мовленнєвого потоку наратора? Методологічною настановою може бути 

підхід, зокрема, в У. Чейфа, який стверджує, що «все, що зберігається в 

пам‘яті, підлягає подальшим процесам інтерпретації» [185, с. 24], 

пропонуючи поділ мовленнєвого потоку, великого епізоду пам‘яті, на менші 

епізоди («розчленування епізодів»).  
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Аналізуючи меморати січових стрільців, О. Кузьменко зауважує: «Ці 

вербалізовані історії, що закорінені на індивідуальному досвіді, вже є не 

тільки «повідомленням про пережите» (Ф. Ранке), чи спогадом (меморатом), 

але готовим оповіданням у формі вабулату. У них оповідач, який ще 

виступає у ролі учасника нещодавніх подій, прагне узагальнити, 

відшліфувати певний пам‘ятний епізод. У цьому явищі вбачаємо важливу 

рису дієвого фольклорного процесу, який зароджується на рівні нарації» 

[78, с. 288]. Основним же маркером фольклорного текстотворення у 

«Великдень у Романівці» є ретрансляція оповідачем у писемній формі 

традиційних смислів, які потребують своєї інтерпретації фольклористом та 

актуалізації пересічним українцем. 
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Розділ ІІІ 

СЕЛО РОМАНІВКА ЯК СИСТЕМА ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ  

І ПОЛЮС ТРАНСМІСІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СМИСЛІВ 

 

 

 

Проблема усвідомлення фольклорних явищ як елементів системи 

розв‘язується ученими з різних боків, в річищі різних підходів, однак все ж 

залишається проблемою настільки, наскільки стосується мінливих 

контекстів традиції і цивілізації. Фольклорна система шляхів передавання 

традиційних смислів у матеріальних і нематеріальних проявах впливає на 

самоусвідомлення людини як елемента цієї системи. Традиційна культура, 

яка зберігається в окремих топосах (місто, село), в окремих сферах 

(архітектура, звичаєве право, вербальний фольклор) є запобіжником 

маргіналізування людини в світі технологій, інформації, глобалізації. Саме 

фольклорні явища як форманти статусу особистості, її буттєвого довкілля, її 

розвитку зберігають необхідний баланс між соціальними, економічними, 

політичними трансформаціями в культурі і стабільним та незмінним її 

антропологічним осердям. Пошук елементів фольклорної системи, які б 

забезпечували антропологічну стійкість українського духовного коду, був і 

залишається потрібним і актуальним для сучасної науки.  

Методологічними настановами, на яких опирається автор дисертації в 

розкритті предмету наукового вивчення є досвід структуралістської школи. 

Вона бере свій початок у 1920-х у Франції і поширилась на 

гуманіітаристику. Її головними представниками можна вважати етнолога 

К. Леві-Стросса, історика культури М. Фуко, семіолога Р. Барта. В основі їх 

досліджень — структуральний метод, який орієнтується на виявлення 

структурних закономірностей об‘єктів вивчення, з‘ясування синхронного та 

діахронного зв‘язків між ними. За знаками структури послідовники школи 
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дошукуються неусвідомлених глибинних структур, що виникають на 

підсвідомому рівні. Фольклорна творчість розглядається структуралістами 

як сукупність знакових систем, таких як мова, релігія, міфологія, звичаї 

тощо. Аналізуючи системи національних міфологій, К. Леві-Стросс виявляв 

у них структури підсвідомості, елементи яких взаємозалежні і здатні 

утворювати нові системи. Фольклорні тексти та інші явища розглядаються 

як структури міфем (елементи міфу), що можуть творити нові версії [80, 

с. 52]. 

Французький дослідник, К. Леві-Стросс, акцентував увагу на 

виявленні співвідношень між емпірично визначеними фактами. У 1970-х ця 

концепція зазнала істотних змін, зробивши наголос на виявленні 

конструктивно-логічного зв‘язку між елементами структури, захованими за 

зовнішньою картиною явищ і не усвідомленими людиною. 

Засновник структурної (чи структуральної) антропології досліджує 

термінологію спорідненості, народнопоетичну творчість, міфологію, 

приготування їжі у різних етнічних культурах. Проте завжди за зовнішніми 

відмінностями шукає внутрішні універсальні структури, які лежать в основі 

будь-якого культурного явища, а також універсальні структури людського 

мислення. Універсальною людською необхідністю Леві-Стросс вважав 

«жадобу людського пізнання». Він заперечував ідеї Леві-Брюля про 

відсутність пізнавального інтересу у первісних народів. Французький 

науковець наводив безліч практичних підтверджень тому, що в будь-якому 

суспільстві «світ є об‘єктом думки, принаймні, тією ж мірою, як і засобом 

задоволення потреб» [81, с. 130–140]. Універсальними, на думку 

дослідника, є і несвідомі структури класифікаційного мислення. Варто 

виявити несвідому структуру, покладену в основу одного соціального 

звичаю, щоб з‘ясувати принцип тлумачення й інших. Основу несвідомих 

структур становлять бінарні опозиції. Вони використовуються при 

категорізації світу, а це свідчить про відсутність якісних відмінностей між 
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міфологічним та науковим мисленням, оскільки в обох випадках спрацьовує 

та сама логіка. Він вважав, що прогрес відбувається не в мисленні, а в 

навколишньому світі людства, яке «…протягом тривалої історії 

зіштовхується з новими явищами» [82, с. 207]. 

Проте, він не міг не помічати і відмінностей між науковим та 

міфологічним мисленням. Їх виявив в одиницях аналізу: міф орієнтується на 

чуттєві якості, а наука — на абстрактні властивості речей. Елементи 

міфологічного мислення, які структураліст називає знаками, містяться між 

поняттями, які використовує наукове мислення, та образами сприйняття. 

Між знаками і поняттями є суттєва різниця, яку науковець пояснює 

термінами «бриколож» та «брикольор». Брикольор — це народний умілець, 

який творить з того, що є під руками, а бриколаж — створення його руками 

виробу. Подібно до цього й архаїчне мислення постає у якості 

інтелектуальної форми бриколажа за допомогою знаків: «Його створення 

щоразу зводиться до нового впорядкування тих елементів, які вже існують» 

[82, с. 129]. На переконання К. Леві-Стросса, первинно люди розробили 

категорії для найважливіших об‘єктів природи, а потім перенесли ці 

категорії на всі нові об‘єкти, представляючи природний та соціальний 

універсуми у вигляді організованої цілісності. У їхньому цілісному космосі 

сторони світу могли відповідати частинам тіла космічного божества, а 

особливості рельєфу — фазам ритуалу. 

Відповідно до концепції К. Леві-Стросса, функція мислення на будь-

яких етапах історії складається в категорізацію світу за допомогою бінарних 

опозицій. Неприручена думка, як і думка нашого сучасника, є логічною. Але 

якщо міфологічним мисленням класифікації здійснюються на рівні 

чуттєвого сприйняття предметів, то наукове мислення звернене до 

абстрактних якостей, і знання складається із понять. 

 Ось які висновки з цього приводу зробив Тадей Рильський: «Народні 

узагальнення, спрямовані на витлумачення буттєвих явищ, у порівнянні з 



52 

науковими поняттями, не відрізняються від останніх як рід від роду; а є 

тільки окремим видом того ж роду: прагнення з‘ясувати для себе 

причиновий зв‘язок явищ; уся різниця між ними полягає лише в ступені 

досконалості методологічних прийомів, за допомогою яких вони отримані» 

[140, с. 92]. Як польовик та аналітик фольклорного процесу учений звертав 

неабияку увагу на особливості альтернативного способу мислення своїх 

респондентів — містян і селян зокрема: «Боротьба зазвичай ведеться 

аргументами пресловутої правдоподібності, при цьому забувається, що дані, 

на які ми (учені. — Т. Б.) покликаємось, є для слухачів (селян. — Т. Б.) тією 

мірою неправдоподібними, що і поняття для аргументатора, з якими він 

«воює». Мені доводилось іноді намагатися дати на деякі запитання, які 

виникали в розмові з селянами, наукову відповідь… Я помічав, що 

пояснення мої здаються моїм слухачам настільки ж неправдоподібними, 

наскільки мені пояснення схуднення коня тим, що домовик на ньому їздить; 

чи холерної епідемії тим, що холера в образі жінки ходить від села до села 

тощо» [140, с. 92–93]. Т. Рильський у розвідці «До вивчення українського 

народного світогляду» наводить яскравий образний приклад такої 

бінарності світогляду: «Якось пояснюючи влаштування фонографа, я 

відчував із загальній тональності подальшої розмови тих, хто долучився до 

царини, так би мовити, чудесного, що фонограф в уявленні більшості моїх 

співрозмовників поставав чи чимось неправдоподібним, як для мене 

«відьомська» сила, чи носієм тієї ж «відьомської» сили» [140, с. 93]. 

З погляду сучасної психології, теорія К. Леві-Стросса, невільна від 

деяких недоліків, перш за все з тієї причини, що він, по суті, зводить все 

людське мислення до єдиного аспекту — категорізації. Проте значною 

перевагою вчення французького дослідника є прагнення виявити 

універсальні операції людського розуму у нескінченно розмаїтих явищах 

зовнішньо абсолютно відмінних культур [166, с. 94–98].  
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Для осягнення фольклорної системи фольклорного топос «село» 

будемо почасти опиратися на наукові здобутків структуралістів, оскільки і 

Тадей Рильський як реципієнт і носій фольклорного продукту 

досліджуваного топосу «Романівка» у своїх наукових студіях стояв на 

позиціях структуралізму, який в майбутньому розвинули європейські 

антропологи.  

Повноцінний опис і характеристика тексту і визначеної фольклорної 

системи одного села, на наш погляд, можливі, якщо: 

1) репрезентатовано фонд фольклорних явищ у площинах природно-

ландшафтного образу села, рукотворно-ремесленної сфери, соціального 

потенціалу, концептно-символьної сфери; 

2) здійснено синхронно-діахронний аналіз традиційних смислів, 

притаманних фольклорній системі села із урахуванням полюсного 

характеру їх трансмісії.  

При цьому ми приймаємо методологічні засади Б. Путилова, який 

вважав: «Будь-яка місцева фольклорна культура, як би вузько не 

обмежувалося її функціонуровання, є самодостатньою та самобутньою, що 

заслуговує спеціального, зокрема, монографічного дослідження, і до не неї 

не варто ставитися як до периферійної, «фольклорної провінції». Але, з 

іншого боку, фольклорну культуру регіону, зони, джерела можна зрозуміти 

на фоні культури других регіонів, зон, джрелел, і завдання дослідника — 

віднайти релевантний матеріал для порівняльного анализу та обрати 

ефективну методику порівняння» [136, c. 74]. 

Ми переконані, що ареальна фольклористика і картографування, 

метою яких є встановлення локальних меж трансмісії фольклорних смислів, 

стикаються із проблемами втрати зв‘язків між локальними фольклорними 

явищами і пошук окремого відвертає увагу від узагальненого системного 

цілого. Регіональний принцип фольклористичного дослідження дає змогу 

аналізувати варіативність і унікальність окремих елементів фольклорного 
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тексту, множинність історичних типів фольклорної трансмісії, видів 

вербального і невербального фольклору. Проте, водночас, актуальним 

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. Саме тому в ході нашого дослідження ми 

зосередилися не на тому екстраординарному або домінантному, що вирізняє 

полюс села, а насамперед підтверджували набором характеристик 

необхідність тлумачити село як систему взаємопов‘язаних ієрархій 

елементів, суцільний текст, полюс трансмісії традиційних смислів у 

фольклористиці. Це не означає, що ми відкидаємо пошук окремих 

особливостей, жанрової специфіки села, сюжетів, мотивів циклів у їхньому 

регіональному забарвленні. Однак роль села у збереженні і передаванні 

традиції ми тлумачимо як універсальну, узагальнену, системотвірну. 

 

 

3.1. Село як полюс фольклорної трансмісії 

 

Антропологічна модель наукового пошуку завжди базувалася на 

певній полюсності елементів (свій-чужий, свобода-залежність), парадигм 

(раціональна-духовна, первинна-похідна), процесів (недостатніх чи 

надмірних, глобальних чи маргінальних). Категорією полюсу оперують як 

теоретики, так і емпірики. Полюс (лат. polus, від.-грец. πόλος, буквально — 

вісь), в широком сенсі слова: 1) межа, крайня точка чого-небуть; 2)що-

небуть абсолютно протилежне іншому [179; 285].  

Ми спираємося на тлумачення полюсності як важливого принципу 

розвитку антропологічної сфери знань і тому вірогідними вважаємо погляди 

філософів, культурологів і психологів. Зокрема В. Сагатовський, 

концептолог філософії гармонії як основи світогляду, вважав, що в будь-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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якій емпіричній ситуації представлені знання не лише про речі і їхні 

властивості, але й про відношення і дії, відповідно «субстанційно-

атрибутивне і релятивне знання утворюють «два полюси досвіду». Ця 

полюсність не повинна просто сприйнятися, але й має бути залучена до 

певної системи. Таким чином емпіричне знання містить полюс вихідних 

значень і полюс операцій, що об‘єднують ці значення в систему [151, 

с. 104]. 

Психолог С. Рубінштейн уживав поняття «полюсності» на відміну від 

«полярності» як синонім подвійної залежності або подвійного зв‘язку: 

«Почуття, будучи особливою формою відображення дійсності у вигляді 

переживань перебувають у подвійній залежності. Вони залежать від того, чи 

задоволені потреби і тому мають полюсний характер» [151, с. 46]. 

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. 

Визначивши такі засади, ми зосередили увагу на основних полюсах 

стабільності й мінливості, де, власне відбувається системне передавання 

традиційних смислів. Згідно з позицією О. Івановської, яка, представляючи 

український фольклор у всій сукупності його найважливіших властивостей, 

чільне місце свого дослідженні з теорії фольклору відвела проблемі 

«створення, функціонування, зберігання, навчання, передавання, 

сприйняття і осмислення інформації, що в тому чи іншому вигляді 

закріплена в текстах». Зокрема дослідниця зауважила, що «ці способи є 

універсальними для всіх типів матеріальної та нематеріальної культури, а 
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вся система їхнього втілення організується як передавання традиційних 

знань лінійним та інтегральним шляхами». Ключовою категорією є 

трансмісія як «система поступового поетапного передавання фольклорного 

смислу в соціумі, що існує в одній часовій площині, а також між соціумами 

різночасових меж» [66, с. 249].  

На сучасному етапі на таких полюсах перебувають міський фольклор 

(більш мінливий, масовий, шляхи трансмісії, які відбуваються насамперед у 

субкультурних групах) і сільський фольклор (більш стабільний, етапна 

трансмісія, яка генерує свій потенціал у поколіннях, гілках родоводу). 

Визначаючи ознаки полюсів, ми відштовхувалися від характеристик, даних 

С.Неклюдовим міському фольклору, і гіпотетично передбачали на цій 

основі ознаки трансмісії традиційних смислів сільського полюсу 

фольклорної трансмісії (Дод. № 1, схема 1).  

Так, С. Неклюдов вважає, що міський фольклор поліцентричний, 

фрагментований відповідно до соціального, вікового і професійного 

розшарування суспільства; він розпадається на окремі стільники, які не 

мають єдиної світоглядної основи [115]. Трансмісія смислів на міському 

полюсі відрізняється від тієї, що відбувається на полюсі села, насамперед 

через те, що перебувають на периферії ідеології: квітка на обідку обруча у 

міському середовищі не дорівнює за ідеологічною вагою квітці, яку вплітає 

дівчина у вінок на Івана Купала, а зв‘язок міського романсу з ритуально-

магічними дійствами не доводиться так легко, як, приміром, петрівчаної 

пісні. Жанровий склад вербального міського фольклору більш гнучкий, 

динамічний, він постійно оновлюється, на відміну від сільського: 

індивідуальне авторство на міському полюсі відповідає запиту на 

імпровізацію, у той час як сільський фольклорний текст пісні змінюється 

лише в межах регіональних варіантів. Крім того, за С. Неклюдовим, 

культурна монолітність сільської спільноти, консерватизм соціальних 
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структур і настанов обумовили найважливіші якості того фольклору, який 

зазвичай вивчають: збереження найдавніших образів і смислів. Наукові 

пріоритети фольклористики охоплюють здебільшого ретроспективу, а не 

ґенезу, пошук вихідного, первинного, а не тих впливів і результатів, які 

виникли внаслідок розвитку, розщеплення, змішування фольклорних явищ.  

Сучасна українська фольклористка Н. Хоменко, досліджуючи 

феномен народного романсу, жорстокого романсу зокрема, пов‘язує 

виникнення цього жанру саме з міською культурою. Однак вона не 

протиставляє його традиційній народній пісенності як продукту творчості 

землеробської (селянської) суб‘єктності (оскільки у західній 

фольклористиці відсутня опозиція «міська — сільська» культура). Учена 

стверджує: «Сільський і міський фольклор є спільним продуктом різної 

суб‘єктності, де текст-новотвір стає вмістилищем мутації психотипу: 

землероб → міщанин» [182, с. 6]. Не опозиція локусів «місто-село» є 

продукуючими чинниками жанру романсу, а опозиція психологічних типів 

«міщанин-селянин», тому романс побутує не тільки у місті. Дослідниця 

вказує на українські історичні передумови (урбанізація, розвиток 

промисловості, міграційні процеси) формування бінарної опозиції 

фольклорної системи «міщанин-селянин», наголошуючи: «Внаслідок 

соціально-культурних трансформацій постає новий тип ліричного героя: на 

зміну інтровертному героєві традиційної пісенності приходить герой-

екстраверт, який нівелює моральні настанови предків, кидає виклик долі, 

десакралізує життя і смерть» [182, с. 16]. 

Сучасний російський учений О. Каргін зокрема стверджує, що 

епіцентри фольклорного життя з плином часу перемістилися в міста, які 

порівняно з сільським укладом мають не лише іншу соціальну структуру, а 

й «інше просторове й акустичне середовище, ритм життя, тощо [68, с. 13].  



58 

Хочемо наголосити, що акцент нашого дослідження ми ставимо на 

системотворчості фольклорної традиції, результатом якої і є, зокрема, 

полюсна система «село — місто». Тому наш науковий пошук рухався у 

напрямку дослідження тієї системно-базисної конструкції, якою є село з 

погляду фольклорної трансмісії і полюсного характеру його 

фольклористичних ознак. 

Сільська культура отримала в науковому обігу низку номінацій: 

сільський тип культури, культура села, культура селянства. Відомий 

фахівець з соціології культури Л. Коган запропонував розрізняти поняття — 

сільске населення (усі, хто проживає в сільській місцевості, зокрема і 

містяни-дачники, селяни, які працюють на міських підприємствах, 

службовці, котрі живуть у селі, але не є землеробами, тощо) і землероби 

(лише ті, хто задіяний у сільськогосподарському виробництві і живе у селі). 

Саме вони є носіями і суб‘єктами селянської культури (за О. Івановською). 

Л. Коган виокремлюює такі особливості селянської культури:  

1. Нерівномірна завантаженість аграрною працею упродовж року: 

«Надзвичайно напружена праця в період сівби, сінокоса, збору врожаю, що 

не пердббачає вихідних днів і фіксованого робочого дня, компенсується 

великою кількістю свят, що припадають в основному на зиму і час 

міжсезоння. З цієї причини велику роль у старому селі завжди відігравала 

святочна культура.».  

2. Персоніфікація міжособистісних стосунків, тобто, витіснення і 

заміна усіх інших типів взаємин на особистісні. Село є невеликою за 

чисельністю територіальною спільнотою, усі члени якої перебувають між 

собою у прямих чи опосередкованих родинних зв‘язках (племінник, кум, 

сват, сусід, тощо).  

3. Тотальний неформальний контроль за поведінкою кожного члена 

такої локальної спільноти. Все життя селяна проходить на очах села. 
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Високий рівень взаємоконтроля межує з взаємозаміщенням та 

взаємообміном (предметами, діями). Непрацюючі сусіди доглядають дітей, 

коли їхні батьки працюють у полі і т.д.. Принципи виховання дітей, вибір 

шлюбного партнера та інші життєво важливі питання піддаються 

колективному обговоренню, на основі якого ухвалюється індивідуальне 

рішення. 

4. В інформативному потоці села домінують місцеві чутки, місцева 

інтерпретація історичних та державних подій, тобто внутрішньообщинна 

інформація превалює над офіційною державною.  

5. Локальна замкненість сільської культури формує особливий 

менталітет селянина-землероба, котрий не сприймає і не розуміє 

швидкозмінного міського життя.  

6. Надається більшого значення, порівняно з містом, охороні 

природного довкілля й екології.  

7. Обмеження культурного вибору. Віддаленість селян від закладів 

культури (музеїв, театрів, художніх виставок тощо) обмежує культурні 

запити і культурний кругозір. 

8. Потреба у фізичній праці на відкритому повітрі сформувала інакше, 

ніж у місті, ставлення до фізкультури та спорту [69].  

Культурний лаг — дистанція культурного рівня між містом і селом — 

дедалі стає помітнішою. Коли замкнена селянська культура після багатьох 

років раптом відкрилася світу, як це відбулося сьогодні, вона переживає 

інтенсивну єкспансію чужої для неї міської культури. У 1990-ті село 

заполонила низькопробна «масовая культура» [76]. 

Етимологічне підґрунтя поняття села досить широке. Село [сели‘на] 

(зменш.) Нед. [сели‘сько] (збільш) Нед. [сели‘тва] «основа, фундамент», 

[сели‘тьба] «селище, садиба, будинок», селища‘нин, се‘ли‘ще «поселення, 

місце, де було село», [селі‘нє] «поселення, земля», Нед. [село‘вич] 
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«сільський мешканець», Нед. «сельбище» (заст.) «поселення», селюк, 

[селю‘х], селюцтво, селюча «сільська дитина», селяни‘н, селя ‗нство 

«селянка» [селя‘чка], «поселення, село» Нед. сільча‘к «житель села», 

селя‘нський, сільськи‘й, сели‘ти, виселе‘нець, ви‘селок, [заселе‘нниця] 

«жителька», [засе‘лище] «заселене місце», [засе‘ллє] заселок, «насе‘лення», 

[осе‘л], «зал» Пі оселе‘нець «поселенець», [осе‘лець] «тс.», [осе‘лица] 

«садиба» Л. осе‘лище «місце поселення», осе‘ля, [оселяни‘н], 

«поселе‘нець», переселе‘нець, пересе‘лець, [переселя‘нин], посе‘лок 

[посельча‘нин] «односельчанин», [поселю‘х] [1; с. 209]. Новий тлумачний 

словник української мови (К., 2003) подає таке трактування лексеми: 

«1. Населений пункт (звичайно великий) неміського типу, жителі якого 

займаються переважно обробітком землі. 2. Сільська місцевість взагалі. 

3. Жителі села, сільської місцевості [117, с. 261]. 

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.  

Б. Путиловим задекларована позиція щодо значущості регіонального 

чинника фольклору: «Регіональність прямо пов‘язана з циклічністю 

функціонування фольклору, що здебільшого залежить від того, до якого 

господарсько-культурного типу належить етнічний колектив». Він вважав, 

що «обумовленість фольклорної культури, її змісту, структури, функцій, 

регіональними та локальними факторами соціоетнічного характеру є 

незаперечною» [136, с. 25]. 

З огляду на це, звертаємо увагу на регіонально-локальну специфіку 

України, де типи сільських поселень розрізняють за людністю, виробничою 

діяльністю, просторовим розміщенням. За людністю розрізняють села малі 
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(до 500 жителів), середні (500–1000), великі (понад 1000 жителів). Понад 

57% сіл в Україні малі, з них п‘ята частина — це хутори (з людністю менше 

ніж 100 мешканців). Закономірним явищем є перехід сільських поселень із 

однієї групи до іншої. Як правило, села втрачають населення і поступово 

переходять із більшої за людністю групи до меншої. За виробничою 

діяльністю розрізняють села сільськогосподарські (аграрні), 

несільськогосподарські та змішані. Тип поселення визначається за 

структурою зайнятості населення. Переважаючим типом в Україні є 

сільськогосподарські села. До несільськогосподарських сіл відносяться 

поселення промислових підприємств, лісо- і рибопромислові, транспортні, 

дачні, рекреаційні поселення. Їх в Україні небагато. У змішаних селах 

поєднуються сільськогосподарські та промислові види господарської 

діяльності. В них поряд з сільськогосподарськими підприємствами є 

невеликі промислові об‘єкти. Як правило, це цукрові, спиртові, крохмальні, 

льоно- та лісопереробні підприємства.  

Малі села переважають у північній, північно-східній і західній 

частинах України (у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській 

областях). На решті території сучасної України поширені середні і великі 

села. У великих селах проживає більшість сільського населення України. 

Просторові особливості сільського розселення відображає також показник 

густоти сільських поселень. Найвища щільність сільських поселень (понад 6 

сіл на 100 км
2
) сформувалася в західних (Львівській, Тернопільській і 

Хмельницькій) та північно-східних (Полтавській, Сумській) областях 

України. Низька густота сіл простежується в Херсонській, Миколаївській та 

Луганській областях [10]. 

Особливості регіонального співвідношення фольклорних явищ 

визначаються, як ми вважаємо, полюсним характером трансмісії 

традиційних смислів через особливості самоусвідомлення носіїв фольклору 
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як вихідців з того чи іншого фольклорного середовища. На різних етапах 

розвитку фольклористики в різних наукових школах середовищу (чи 

полюсам. — Т. Б.) увага приділялася лише тією мірою, якою це середовище 

обумовлювало варіант фольклорного тексту.  

Встановлення зв‘язків між традиційними смислами, суб‘єктами-

носіями і регіонально-соціальним середовищем було метою досліджень у 

багатьох сферах антропологічного знання (А. Кардинер, М. Коул, М. Мід, 

Дж. Хендерсон у США; В. Агеєв, А. Асмолов, Г. Волков, Л. Виготський, 

І. Кон, А. Лазурський, А. Лурія, С. Лур‘є, В. Мухіна, Б. Путилов — в Росії 

та в Україні — О. Малинка, Б. Грінченко, В. Гнатюк, В. Давидюк, І. Франко, 

Г. Нудьга, І. Денисюк, Р. Кирчів, О. Івановська та ін.). Уже хрестоматійним 

є твердження Б. Путилова про регіональний і локальний первні у фольклорі: 

«Оскільки етнічний колектив займає певний, зумовлений історично простір, 

якому властиві географічні, природні та інші характеристики, то його 

традиційна культура є регіональною і в історико-соціальному, і в 

просторовому сенсах» [136, с. 124]. 

Упродовж усієї історії становлення і розвитку вітчизняної 

фольклористики виявлення й опис одиничного, окремого, специфічного 

завжди випереджало узагальнення й універсалізацію, як те, тим часом 

відбувалося у фольклористиці зарубіжній. Проте Б. Путилов усе ж дійшов, 

висновку: конкретно й матеріально виражений фольклор, функціонуючи в 

«реальних» одиницях текстів (локальних і регіональних), зрештою проявляє 

свої загальнонародні риси, що вичленовуються у вигляді різних 

узагальнень, універсалій, інтегральних ознак [136, с. 129].  

Оскільки полюсність ми вважаємо такою 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, 
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вербальній і невербальній творчості, у зв‘язках із духовними і 

матеріальними артефактами, приналежними до сільського полюсу 

фольклору.  

 

 

 

3.2. Село як система і фольклорний текст 

 

Полюс села має ієрархічну будову фольклорного відображення 

народної свідомості і чітку систему шляхів трансмісії традиційних смислів. 

Взагалі, система фольклору при всій своїй усталеності, в природних умовах 

існування є відкритою і такою, що розвивається, для якої властиві процеси 

дифузії, конверсії, трансформації. У складній поліелементній фольклорній 

системі села через універсальність функцій окремих елементів, зрештою, 

узгоджуються в єдиному цілому різні за природою і призначенням форми 

культурної діяльності. Саме тому ми поділяємо думку про системність, як 

одну з найважливіших характеристик фольклору, яка виявляється в тому, 

що її елементи складають комплексну когерентну структуру, рівні якої 

визначаються взаємодією цих елементів, при цьому кожен рівень може бути 

представлений у вигляді окремої системи [66]. Доцільність системного 

підходу в межах фольклорного тексту пояснюється тим, що в тексті 

інтегруються системність і структурність фольклору, інтенційно зумовлені 

ознаки адресата та адресанта, його концептуальна творча сфера. Доцільність 

системного підходу в межах фольклористичного проекту доводили учені 

різних наукових галузей. Системний підхід до фольклорних явищ як 

об‘єктів із традиційним смислом є одним із незаперечних досягнень 

концептуальної бази сучасної фольклористики. Фольклорні об‘єкти у світлі 

системного підходу уже традиційно розглядаються як підпорядковані 



64 

завданню і цілям дослідження, завдяки чому постають ланками єдиного 

дослідницького механізму, що діє за визначеними принципами [120]. 

У нашому дослідженні ми доводимо доцільність потрактування 

самого 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.  

Спроби визначати системні ознаки села спостерігалися у працях 

попередників. Зокрема, Б. Путилов наводить деякі чинники регіональної 

диференціації російського фольклору, які були визначені мистецтвознавцем 

і істориком народної музики В. Щуровим. Учений виокремив так звані 

«зовнішні» аспекти, які впливають на жанрову і смислову специфіку 

фольклорного явища (зокрема музичного твору):  

– природне довкілля (степ чи ліс, сувора північ чи теплий південь, 

гориста чи долинна місцевість); 

– історичні обставини (характер міграційних процесів на місцевості, 

звідки походить фольклорний текст, етнічний склад суб‘єктів-носіїв 

традиції, міжетнічні впливи і контакти з іншими культурними 

середовищами); 

– господарський устрій, звичаї і ремесла, особливості господарської 

культури, хозяйственный и бытовой уклад (т. е. различия в хозяйственно-

культурной типологии).  

До цих чинників, які дослідник називає зовнішніми, він додає 

чинники внутрішні, що пов‘язані із творчою діяльністю людини індивіда 

(мелодія, обертони, музичний лад тощо) [197, с. 21–22]. 

У колективній заяві українського товариства хлопоманів, що була 

надрукована як «Отзыв из Киева» [105, с. 43] у листопаді 1862 року в 

«Современной Лётописи Русскаго Вёестника» йдеться про те, що «моральні 
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підстави, властиві життю народу, свідомо чи не свідомо (у формі звичаїв, 

норовів, життєвих обставин» мають бути предметом вивчення народного 

побуту [105, с. 44]. Цей «Відгук», словами В. Антоновича, був надалі 

програмою цілого покоління українофілів» [105, с. 49]. У ньому було 

сформульовано засади чи своєрідний план аналізу українського селянського 

суспільства і зроблено висновок про властивості селянського життя, серед 

яких: 

– релігійність селянина; 

– усвідомлення земельної власності і того, що відчуття свободи 

селянинові дає власність на землю; 

– моральні якості селянства: «у нашого народу дуже розвинене 

почуття справедливости й любові до ближнього <…> за гуманного розвитку 

ума й серця, на основі того почуття, можна сказати напевно, що з наших 

селян вийдуть найчесніші люди й громадяне» [105, с. 45]; «нарід пройнятий 

глибокою повагою до своїх звичаїв, до всього того, що дає ознаки його 

національної осібності, тому при вихованні його слід враховувати пошану 

до народнього селянського побуту, до його мови й національности» [Там 

само]; 

– родинні зв‘язки як основа громадської структури: «з елементів 

громадського життя єдиний елемент приступний народові нині й до якого 

ставиться нарід з глибокою пошаною, це — родинний зв‘язок, тому при 

вихованні народу слід підсилити, в міру розвитку, його повагу до родини і 

потім, розширюючи розуміння, від родини переходити до громади (общини) 

[Там само]. Красномовним свідченням є опис звичаю, характерного для села 

Романівки: «Кінні хазяї повинні були забират безкінних хазяїв дітей і паску 

на свій віз, як буде свою паску везти. Це об‘єднувало дітей в одну велику 

семню, в одну свату радост і любов» [58, с. 123]. 
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Авторами, серед яких був і В. Антонович, основними елементами 

народознавчої системи виокремлювалися: «релігійність, власництво, 

вірність звичаям і повага до родинного союзу» [105, с. 49]. Сам 

В. Антонович, визначаючи провідну ідею українського народу у порівнянні 

із польським і російським, наголошував на її залежності від кількох 

факторів, а саме: «антропологічних, расових.., почасти від різних условин та 

впливу територіальних обставин, від історичного життя, від культурного 

розвитку» [13]. 

Наше представлення села як комплексного фольклорного топосу, а не 

контексту відбувається у площинах: природно-ландшафтного образу, 

рукотворно-ремесленної сфери, соціального потенціалу, концептно-

символьної сфери. Село як фольклорна система і гіпертекст демонструє 

динамічну модель функціонування фольклорного простору в часі. Для цієї 

системи властиві деякі закономірності:  

– природа і регіональне середовище зумовлює рукотворно-ремесленні 

тексти і звичаї;  

– громадський устрій на основі етнічних, родинних, сусідських, 

вікових, ґендерних, владних і професійних соціумів обумовлює соціальне 

середовище;  

– концептно-символьна сфера села змінюється і трансформується в 

умовах часової міжпоколінної трансмісії, зберігаючи водночас притаманні 

їй оригінальні особливості (Дод. № 1, cхема 2). 

Наше наукове бачення має найбільше точок перетину із концепцією 

В. Мухіної [110], яка першою репрезентувала село у діахронічному ракурсі 

як багатоплощинне явище, проте використала цю модель для обґрунтування 

обумовленого селом становлення і буття особистості. Мета — дослідити 

полюс села як систему текстів або комплексний текст (фольклорний топос), 

а не як контекст.  
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Водночас така наша позиція теоретично підкріплена прихильниками 

концепції фольклору як образної системи, яка реалізується у матеріальному, 

інтелектуальному, емоційному втіленнях. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій доводить: оскільки фольклор є семіотичною системою, то нам 

можуть стати у нагоді настанови дослідників міфу (Вяч. Вс. Іванов, 

В. Топоров), народнопоетичних та авторських текстів (М. Лекомцева, 

Т. Ніколаєва, Т. Цив‘ян, Л. Копаниці та ін.). Що ж до текстів культури, то їх 

аналіз представлено у працях Ю. Лотмана. В тлумачному коментарі «текст» 

— від лат. textus — «тканина; плетиво, зв‘язок, поєднання» — зафіксований 

смисл на будь-якому матеріальному носії — продуктові людської творчості; 

послідовність символів [170]. Отож, фольклорний топос нами розглядається 

як комплексний текст; фольклорний топос «село» як полюс по відношенню 

до фольклорного полюса «місто» з відповідною системою фольклорних 

текстів, які стабільно функціонують і відтворюються суб‘єктами 

текстотворення — селянами. 

В науковій практиці існує декілька стратегій освоєння тексту: 

іманентний підхід до визначення тексту, зорієнтований на осягнення його 

внутрішньої структури, та репрезентативний — на з‘ясування реальності, 

своєрідного контексту, яка, фактично, генерує текст. Одразу зауважимо, що 

спрямування фольклориста якимось із названих шляхів, або ж надання 

переваги при аналітиці фольклорного тексту одному із підходів, як 

доводить досвід попередників, не сприятиме, більше того — унеможливить 

прочитання його цілісного «послання». Свого часу український філософ 

Г. Сковорода зауважив, що невіглас читає Біблію, як демонічне письмо, 

оскільки він не володіє знаннями, які трансльовані знаковою системою 

Книги книг, не бачить тексту у тексті. Така tabula rasa чекає на того 

науковця-неофіта, який ігноруватиме семіотичну наповненість образної 

системи уснословесного складника фольклорного тексту, тобто, не враховує 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Текст
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можливостей та поліхромності його внутрішніх смислів. Не меншим 

розчаруванням для дешифратора текстової інформації, фактично її 

«замкненість», стане у разі ігнорування екстралінгвістичних смислових 

потоків, що транслює акціональний, зображальний, музичний субтексти 

поліструктурного феномена «фольклорний текст». 

На нашу думку, фольклористу корисно застосовувати досвід 

семіолога Р. Барта, який розглядав текст не як множинність з відношенням 

дистрибуції (як це робив, наприклад, В. Пропп, функції якого 

розташовуються на одному рівні), але як множинність з ієрархічними 

відношеннями. Принцип ієрархії рівнів має подвійне значення: як 

структурне, оскільки воно робить можливим в теоретичному плані — 

описання смислу, а в операційному — сегментацію тексту.  

Саме тому, скажімо, музичний субтекст має універсальні функції 

зокрема і жанрового ідентифікатора у фольклористиці, оскільки лише 

завдяки йому фольклористи спроможні вирізнити жанрову природу 

фольклорного тексту в цілому. Так, мелодичний текст монострофи допоміг 

Лещинській С. зорієнтуватися: перед дослідницею козачок, чи кроков‘як, чи 

коломийка [85]; мірилом жанрової ідентифікації «балада / романс» для 

сучасної дослідниці народного жорстокого романсу Н. Хоменко також став 

музичний субтекст [182]. Отож, деякі учені, процедуру розуміння тексту 

пов‘язують з контекстними умовами, в наслідок чого текст набуває 

відомого релятивизму під час трансляції та ретрансляції. Така думка цілком 

візповідає герменевтичній традиції «естетики контексту», представленої у 

зхідні музикології другої половини ХХ століття [202]. У радянській естетиці 

опозиція «текст — контекст» як найбільш продуктивна у сенсі з‘ясування 

смислових можливостей сприйняття здебільшого критикувалася [63]. На 

наш погляд, для фольклористики не складає небезпеки суб‘єктивне начало 

(критиковане радянськими ученими) у віднайдені нових смислових утворів, 
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приміром, музичного тексту, оскільки це прямо корелює з варіативною 

природою фольклору як художньої системи осягнення дійсності, де 

суб‘єктність індивіда шукає горизонти зближення з колективною картиною 

світу. 

У семіотиці під текстом розуміють усвідомлену послідовність будь-

яких знаків, будь-якої комунікації [41]. Так, Ю. Лотман розумів текст як 

графічно фіксовану художню цілісність, але розрізняв лінгвістичне та 

літературознавче розуміння тексту. Літературний текст не може бути 

переведенй в інші форми, його зміст сприймається тільки вербально. 

Мовленнєвий же текст може мати різну форму фіксації — звуки, букви, 

знаки тощо [91, с. 201–214]. Таким чином, для фольклористики, яка стоїть 

сьогодні на засадах широкого потрактування предметного поля та вивчає 

фольклорний процес як комунікацію наратора з аудиторією, досвід 

семіологів-лінгвістів є більш вартісним, попри намагання тривалий час 

«втиснути» фольклор в жанрову парадигму літератури, а фольклористику 

зробити галуззю літературознавства, як те було задекларовано 

Ю. Соколовим у 1930-х.  

У філологічних студіях при аналізі текстів, за звичай, виокремлюють 

види текстової інформації, аналізують різноманітні категорії тексту — 

лінгвістичні, граматичні, синтаксичні, понятійні, пропонують певну 

типологічну парадигму [41; 42; 165; 93]. Приміром, Гальперін І., 

занурюючись у проблеми лінгвістики тексту [44] і з‘ясовуючи текстову 

структуру, виокремив граматичні категорії, види текстової інформації. Ф. де 

Соссюр [165] створив лінгвістику мови та лінгвістику мовлення. На загал, 

названі учені сприймають текст як даність. 

Герменевти ж через вивчення змістового і граматичного планів тексту 

намагаються збагнути суб‘єктивність автора, її відображення у творчому 
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продукті [93]. Таким чином вони пов‘язую з‘яву тексту безпосередньо з 

особою автора. 

У межах герменевтики виникло вчення про мистецтво розуміння. 

Свого часу, Х. Ґ. Гадамер зауважив, що «цілісність можливо осягнути на 

основі окремішнього, а окремішнє — на основі цілісного» [42, с. 48]. У 

цьому сенсі для з‘ясування специфіки текстової матерії фольклорної 

системи «село» об‘єктом дослідження може бути фольклорний текстовий 

простір окремого села Романівна Житомирської області.  

Фольклор корелює з розумінням терміну «інформація» як певної 

взаємодії, «полілогу», що реалізується у часі й просторі між учасниками 

фольклорної комунікації, фольклорної події, між адресатами та 

адресантами. Уже саме поняття «інформація» передбачає процес 

комунікації об‘єктів взаємодії, оскільки в перекладі з латинської мови слово 

«informatio» означає «викладення», «роз‘яснення» [77].  

Відтак, на часі виокремлення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, зокрема щодо інформаційної взаємодії, яку можна назвати 

сприйняттям певної інформації індивідом. Ми вважаємо, що варто 

виокремити два можливих варіанти. В першому випадку — об‘єктами 

взаємодії є текст і адресат (реципієнт), котрий, засвоюючи текстове 

повідомлення, по-своєму його інтерпретує і таким чином створює новий 

текст (третій текст). Цей варіант можна унаочнити прикладом ретрансляції 

зразка народної прози. Відтворити «фотографічно» отримане повідомлення 

навряд чи вдасться оповідачеві-ретранслятору, тим більше, коли 

відтворення має досить велику дистанцію в часі. Чинниками формування 

«третього тексту» є і особистісні чинники ретранслятора (особиста 

нараторська майстерність, яка позначається на тексті переповідування, 

індивідуальні конотації, діалектне мовлення тощо), і об‘єктивні фактори 

(локус, топос, аудиторія тощо).  
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Інший варіант освоєння інформації — це взаємовплив самих 

текстових повідомлень, через діалог текстів (інтертекст). І одразу ми, 

фольклористи, наражаємось іще на одну пастку: у фольклорі це, радше, 

полілог, оскільки, з одного боку, фольклорний інтертекст мислиться як 

своєрідний оркестр, що завдяки різним «інструментам» (вербальному, 

акціональному, музичному, предметному, візуальному) витворює цілісний 

текст; з іншого — колективні ідеї, закладені в фольклорному тексті, 

впливають на постання нових повідомлень — продуктові авторської 

суб‘єктності, і навпаки — засвоєння аудиторією авторських текстових 

одиниць як виробів на її замовлення. Йдеться про наукові проблеми 

фольклоризму та фольклоризації. Так, «фольклоризація» художнього 

авторського тексту передбачає свідоме, цілеспрямоване (інтровертний тип) 

орієнтування письменника на фольклор. Що ж до візіонерського типу 

творчого засвоєння фольклорного текстового субстрату, то йому властива 

органічна здатність суб‘єкта творчості уводити фольклорний матеріал як 

питомо «свій», тобто породжувати авторські смисли в межах фольклорної 

матриці. 

На думку В. Дільтея, операція розуміння тексту уможливлюється 

завдяки здатності, яка властива кожній свідомості проникати в іншу 

свідомість не безпосередньо, шляхом «переживання», а опосредковано, 

через знаки та їх зовнішній прояв, призводить в подальшому до 

конфронтації з об‘єктивним — методи природничих наук. Тобто, 

сприймаючи інформацію текстів інших авторів, творчий адресат «вступає» 

в конфронтацію: його думки починають взаємодіяти з ідеями, трансльовані 

текстом. 

Гадамер вважав, що текст є множинним і багатозначним, і не так за 

формою чи змістом, як за структурою самої інтерпретації. Текст 

відбувається в інтерпретації; він є і фазою, і комунікативним партнером в 
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інтерпретації. За Гадамером, «правильні» тексти не лише відкриті для 

інтерпретації, але й потребують її. Оскільки без інтерпретації вони не 

можуть виконати те, на що скеровані, тобто, репрезентувати і повторити 

самих себе, передати смисл [42]. 

Як зауважив С. Неклюдов, фольклор сільських громад відрізняється 

від фольклору міста суттєво. Насамперед у селі він охоплює практично всю 

культуру — не лише землероб, а й священик, учитель, пастух 

послуговуються традиціями, однією системою обрядів, одними текстами 

[115]. Оскільки усі учасники фольклорного простору долучаються до 

інтерпретації, а отже й актуалізації фольклорного текстового репертуару, то 

збереженість смислового поля селянського ареалу — стабільна. Натомість 

міський фольклор — фрагментований. Він здебільшого пов‘язаний з 

писемними формами, з авторською суб‘єктністю.  

Для села властиві фольклорні тексти, позначені діалектним мовлення, 

регіональним колоритом — це смислові утвори одного села, одної області, 

одного регіону. На нашу думку, діалект до певної міри консервує 

регіональний текст, слугує запобіжником дешифрування його чужинцем, 

тобто, обмежує можливість інтерпретації інформації людині не посвяченій у 

концептне поле цього локусу.  

Для текстового простору міста характерна групова суб‘єктність — 

вікова, професійна, статева — для якого не властива стабільна 

територіальна визначеність. Що ж до фольклорного текстотворення 

українського міста, то воно більш гнучке до проникнення запозичених 

мовних конструктів (прниміром, у романсі, частівках та ін.). На певних 

історичних етапах російські, польські лексичні мовні інклюзії виконували 

функцію маркера приналежності суб‘єкта творчості до полюса «місто», 

потверджуючи транзитну природу фольклорної трансмісії. Так, 

переселенець чи заробітчанин, селянин за походженням, «декларував» своє 

http://znanie-sila.su/?issue=projects/issue_28.html&r=1
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входження (або тимчасову присутність) до чужого фольклорного топосу й 

пристосовувався у ньому. Оскільки в селянина-землероба існував чіткий 

стереотип щодо константного набору маніфестатів «свого» культурного 

простору, з-поміж яких мова складає його домінанту, то мутаційний період 

соціального «переродження», безперечно, оприявлювався і через освоєння 

мови «чужого» культурного простору. Опозиція «село — місто» корелює з 

опозицією «українська мова — російська / польська / німецька та ін. мови». 

Диспозиція останньої опозиції прямо залежить від регіону та історичного 

часу, тобто від адміністративно-політичного чинника, який визначав статус 

офіційної мови, якою активніше послуговувалося місто як адміністративний 

центр. У часи тоталітаризму російська мова формалізувалася у статусі 

домінантної. Тому в українському фольклорному тексті вона виконує 

декілька функцій, з-поміж яких і транслювання ворожих смислів, які 

національній українській суб‘єктності (осердям якої ми вбачаємо 

фольклорний топос «село») є чужими, а відтак — смішними, страшними, 

сороміцькими.  

Отож, ареальна фольклористика і картографування, метою яких є 

встановлення локальних меж трансмісії фольклорних смислів, наражаються 

на проблеми втрати зв‘язків між локальними фольклорними явищами і: 

пошук окремого відвертає увагу від узагальненого системного цілого. 

Регіональний принцип фольклористичного дослідження дає змогу 

аналізувати варіативність і унікальність окремих елементів фольклорного 

тексту, множинність історичних типів фольклорної трансмісії, видів 

вербального і невербального фольклору. Проте, водночас, актуальним 

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. Саме тому в ході нашого дослідження ми 
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зосередилися не на тому екстраординарному або домінантному, що вирізняє 

полюс села, а насамперед підтверджували набором характеристик 

необхідність тлумачити село як систему взаємопов‘язаних ієрархій 

елементів, суцільний текст, полюс трансмісії традиційних смислів у 

фольклористиці. Це не означає, що ми відкидаємо пошук окремих 

особливостей, жанрової специфіки села, сюжетів, мотивів циклів у їхньому 

регіональному забарвленні. Однак роль села у збереженні і передаванні 

традиції ми тлумачимо як універсальну, узагальнену, системотворчу 

Упродовж усієї історії становлення і розвитку вітчизняної 

фольклористики виявлення й опис одиничного, окремого, специфічного 

завжди випереджало узагальнення й універсалізацію, як те тим часом 

відбувалося у фольклористиці зарубіжній. Проте Б. Путилов усе ж дійшов 

висновку: конкретно й матеріально виражений фольклор, функціонуючи в 

«реальних» одиницях текстів (локальних і регіональних), врешті проявляє 

свої загальнонародні риси, що вичленовуються у вигляді різних 

узагальнень, універсалій, інтегральних ознак [136, с. 129].  

Отож, при вивченні фольклорного топосу «село» як 

інтерсеміотичного тексту доцільно «прочитувати» текстовий «оркестр» у 

всій його розмаїтості: на рівні народнословесного репертуару, з виявленням 

семіотичних текстових вузлів; з‘ясовувати мелодичну специфіку 

популярних пісень та народних танців, характерних для локусу; виявляти 

семантику та прагматичні настанови обрядових дій у їх локальному вимірі; 

аналізувати типову для місцевості орнаменталістику; вивчати поширені в 

регіоні народні ремесла та звичаєву практику. Посутнє значення має також 

характеристика фольклорних полюсів стабільності й мінливості, де, власне 

відбувається системне передавання традиційних смислів.  

На сучасному етапі на таких полюсах перебувають міський фольклор 

(більш мінливі, масові, шляхи трансмісії, які відбуваються насамперед у 
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субкультурних групах) і сільський фольклор (більш стабільна, етапна 

трансмісія, яка генерує свій потенціал у поколіннях, гілках родоводу). 

Оскільки полюсність ми вважаємо такою інтегральною ознакою, то 

цілком обґрунтовано у наш науковий фокус потрапляє інтертекст «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.  

Це дало нам змогу використати: 

– регіональний принцип побудови дослідження природно — 

культурних ландшафтів [35];  

– функціоналістський підхід до аналізу фольклорних явищ, елементів 

культури [203];  

– розуміння традиції як феномена, що розвивається [195; 198; 15; 92]. 

 

 

3.3. Фольклорний природно-ландшафтний образ 

села Романівка 

 

Релігійні уявлення селян традиційно мали синкретичні форми, 

поєднання православ‘я та міфологічного розуміння природи. Сакрализація 

простору буття людини зберігається і підтримується усіма поколіннями. 

Дотримання норм взаємодії з одухотвореним простором порушується 

здебільшого чоловічою частиною середнього покоління. Взаємодія з 

божественними силами опосередковано предметно-знаковими діями. 

Звернення по допомогу до святих відбувається не з дотриманням 

церковного чи календарного канону, а на потребу (хвороба, прохання за 

дитину, прохання за урожай тощо). Взаємини з «господарями» лісу, озера, 
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дому і т. ін. може відбуватися за допомогою певних акцій та маніпулювання 

сакральними предметами, а може відбуватися опосередковано через 

«знаючих» чи «відаючих» людей. В народній медицині і системі взаємодії з 

природними та божественними силами особливе місце відведено слову, яке 

дуже часто супроводжується дією та має предметно-знакового посередника 

(прагмему). Традиція узвичаєної нормативної поведінки з «господарями» 

простору і вірування в божественні кари за паплюження святих місць 

фактично не перервала своєї трансмісії від попередників до наступників. 

Особливості уявлення про природу обумовлені специфікою регіону, 

ґрунтуються на міфах, які створено про цей регіон чи в цьому регіоні. 

Тісний зв‘язок фольклорних явищ із природним простором, 

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

українська демонологія та антропоморфізм у певному регіоні, у 

редукованому вигляді зберігається в конкретному тексті села. Зокрема у 

своїх спостереженнях за селянськими дітьми Т. Рильський відзначав: «Я був 

вражений їхньою схильністю до драматизації… явищ природи… Пара 

осідає у формі крапель на вікні, тому що вона ЛЮБИТЬ холод; взимку біля 

прочинених дверей хати клубиться туман, тому що зовнішнє повітря ХОЧЕ 

пробратися в хату, а хатнє — вийти, і вони там зустрічаються <…> Таким 

чином, окремі поняття народного світогляду <…> здаються мені природним 

продуктом наукового прагнення до вивчення зв‘язків явищ і необхідної 

<…> схильності до антроморфізму» [140, с. 95–96]. Учений зауважував 

життєздатність традиційного матеріалу, проте наголошував і на його 

здатності до прирощування смислів, зокрема наводячи приклад про 

телеграф: «Не буде вже добра, коли весь світ залізом переплутано» [Там 

само] або модифіковане повір‘я, за яким штундиста можна розпізнати за 

рогами, що виростають на глові: «Такі прирощення засвідчують 

загальновживаність цього циклу понять; вони продукт розумової діяльності 
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народу та існуючих засобів дослідження і здатні поступитися місцем новим 

лише тією мірою, якою ці нові обіймуть всю систему мислення народу, 

подібно до того, як старе листя на чорному дубі осипається лише тоді, коли 

він живить своїми соками нове» [Там само]. 

Знання природи вибудовується у систему нормативів, які закріплені у 

віруваннях. В Київському повіті Т. Рильським зафіксовано варіант легенди: 

«Ото ще як Господь ходив по світах, бачить він, якась жінка закрутку 

закручує. «Ах ти, каже, злая, необачная, то щоб тобі це жито не далось у 

руки». Ото та жінка ловить та ловить те жито, а воно все в руки не дається. 

«Чекай же, — каже жінка, — коли так, то щоб ти не зайшов, куди тобі 

треба». Йде Господь, а ноги все на одному місці ступають. Ото він дозволив 

тій жінці закрутить вже ту закрутку, а сам пішов, куди намірився» [140, 

с. 88]. Наведений зразок унаочнює стійке народне вірування у надприродну 

здатність майстра магічної практики: здатність до перетворення, зцілення, 

підкорення волі, розпізнання смерті тощо. «Нічого вже моїй жінці не 

поможе, возив вже я її до планетника, то він глянув у таке віконце та сказав 

мені, що нічого вже з неї не буде» [140, с. 89]. 

Автору дослідження про український світогляд вдалося зібрати 

цікавий матеріал про різновиди суб‘єктів магічної практики та форми 

магічного впливу. Зокрема у згаданій студії ученого йдеться: «Якщо вилити 

яйце, яким викачували переляк, у воду, то воно буде утворювати фігури, з 

яких прозорливе око розпізнає, «чи йдеться на живуще, чи на вмируще» 

[Там само]. Осмислюючи особисте спілкування з селянами Романівки, 

Т. Рильський у розвідці «До вивчення українського народного світогляду» 

зауважив: «Я пам‘ятаю, як одна добра бабка, помітивши моє недомагання, 

робили висновок, що це пристріт, і як наївно-наполегливо радила мені 

взятися за одвірок і тричі плюнути назад <…>; як одна добродушна жіночка 

із співчуття «замовила» мій зубний біль до місяця», — а згадуючи про 
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їздового, який кіньми віз Рильського до міста, навів аргумент чоловіка про 

володіння ним знань молитви, яка захищає від вовків [140, с. 96].  

Про синтез наукового та художнього світогляду селянина учений 

висловив свої спостереження: «Мені доводилось іноді намагатися дати 

відповіді на запитання, що виникали у розмові з селянами, наукові <…> Я 

помічав, що пояснення мої видаються моїм слухачам настільки ж 

неправдоподібними, наскільки мені пояснення причини схуднення коня 

тим, що домовик на ньому їздив; чи холерної епідемії тим, що холера в 

образі жінки ходить від села до села і т. ін.» [140, с. 93]. 

Учений навів приклад зрощення християнського й народного 

світогляду в способі думання мешканця с. Маковищі Сквирського повіту 

(сусіднє з Романівкою село) Йосипа Письменного: «Матір Божу малюють 

завше панною, а вона була проста людина. Її би треба малювати у сірій 

свитині, а то в міщанському синьому жупані…» [140, с. 101]. 

Праця на землі сприймається селянином не лише як прагматична 

необхідність, а й постулюється як духовна, Богом данна, місія. Саме такі 

смисли транслюються в народному псальмі, співаному на Романівщині:  

Сиде Адам прямо рая 

І наготу свою покривше, ридая. 

– А ти, Єво, не смутися, 

Та до мене пригорнися, 

Прошу я тебе! 

Господь к нему глаголаше: 

– Де ти, Адаме, живеш? 

– Осьде в кутку, ох мій смутку,  

Із Євою молодою 

Тішу біду свою. 

Господь к нему глас даде: 
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– Ііди з раю, Адаме. 

– А Бач, Єво, смутна бабо, 

Було жити, не грішити. 

Вибачаймо! 

Лучше було в раю жити, 

Сладкі яблоки в снєдь іміти; 

Тепер треба працювати, 

Щоб кавалок хліба мати 

До самої смерті. 

– Що ж ми маємо діяти? 

Чим ми будемо сіяти? 

І копати я не вмію, 

І не знаю, чим посію, 

Бо не маю чого. 

А Господь і к ним рече: 

–В поті лиця хліб снисте, 

Возьми заступ та нагнися, 

Копай землю, потрудися, — 

Щось тобі Бог уродить 

[140, с. 107]. 

Прикметно, що ідея богоугодності прямо корелюється з темою праці. 

Чесна праця на землі-годувальниці — ось життєве кредо селянина-

землероба, воно декларується в творчому текстовому просторі, суб‘єктом 

творчості якого є український селянин.  

Дослідник народного українського світогляду зафіксував цікавий 

матеріал щодо ґендерної та вікової рольової стратифікації релігійних 

приорітетів. Так, на прикладі Романівни Т. Рильський зауважив, що 

християнство як державна ідеологія — сфера відповідальності дорослого 
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населення чоловічої статі: «Новачок школяр на запитання: чи вміє він 

молитви? — зазвичай відповідає: Як то Богу? Авжеж, домашнього Богу 

вмію. (―Богу‖, означає молитви.) Чоловіки доволі часто знають ―церковного 

Богу‖ <…> жінки ж майже без винятку знають тільки домашнього Богу» 

[140, с. 103]. До того ж учений вказує на варіативність та локальну 

специфіку домашньої молитви, на родинний/ сімейний характер 

текстотворення і наводить приклад одного «домашнього Богу»: «Єсть 

Божих десять заповедень: перша: не мов; друга: не бери на даремне Мя Єго; 

третя: святкуй неділю святу; четверта: шануй отця і матір і всіх старших, 

будеш довго літ жить на землі;п‘ята: не убий; шоста: не чуже лож; сьома: не 

украдь; восьма: не будь свідком фальшивим проти ближнього свойого; 

дев‘ята: не пожадай; десята: ні жодної речи, ні вола, ні осла, ні слуги, ні 

служевниці» [140, с. 101]. Із викладеної інформації випливає, що в 

основному народні тексти духовного змісту передавалися по жіночій лінії 

дітям, оскільки реципієнт-підліток (чоловічої статі) володіє знаннями 

народної молитви, а церковні канони засвоюються, вочевидь, пізніше, коли 

дорослий чоловік стає повноправним прихожанином. Зазвичай це збігається 

з одруженням юнака. 

Якщо наведений вище текст демонструє імпровізацію канонічного 

тексту, то до архаїчного шару «домашнього Богу», який демонструє 

прирощення християнських, тобто новітніх, образів можна віднести текст із 

зібрання Рильського у Романівці: «На синьому морі, на білому камені, там 

церковця стояла; в тій церковці престоли стояли, на тих престолах Ісус 

Христос седів, очиці склепив, ручиці скрижував, на білий камінь кровці 

пускав. Прийшов до його святий Петро і Павло, плачуть-ридають, на крижі 

впадають. «Святий Петре і Павле, не плач, не ридай, на крижи не впадай, 

візьми в праву руку хрест, в ліву руку кадильницю, пійди по всьому світу, 

закажи всьому світу, старому і малому: хто цеї молитви вміє, нехай молить, 
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не забуває в четвер по вечері, в п‘ятницю до утрені, в неділю святу до 

служби божої, то не буде його ні туча, ні грім побивать, буде од Бога ласку 

мать; як буде помирать, будуть його гріхи одпадать, як на морі пісок, на 

деревах листок» [140, с. 103–104]. Зафіксований фольклористом текст 

домашньої (народної) молитви демонструє надзвичайну життєздатність. І 

сьогодні люди (жінки) у Романівці послуговуються ним на потребу, у 

відповідальні дні, в дорозі, перед операцією тощо. Про це ми дізналися від 

мешканки с. Романівки Шевчук Лідії Мефодіївни (нар. 1936) (Дод. 4, № 2). 

Образи природи (Дод. 4, № 3) стимулюють соціум вибудовувати 

власні стосунки з нею. Свого часу О. Афанасьєв у праці «Міфологічні 

уявлення слов‘ян про природу» [16] достатньо обґрунтував явище причино-

наслідкових зв‘язків, які формують образну систему фольклорних текстів. 

Для людини, яка живе у гармонії зі світом природи, що більшою мірою 

властиво селянину-землеробу, художній паралелізм не є штучно створеною 

прикрасою твору, це комфортна диспозиція автора-творця чи наратора-

ретранслятора щодо об‘єкта комунікації. Для ілюстрації такої «взаємодії» 

послуговуватимося текстами, зафіксованими в Романівці. Наприклад: 

Ой ти зіронька, та вечірняя  

Чом ти рано не зиходила,  

Чом ти рано не зіходила,  

Чом ти місяця не догоняла?  

Ой Тим же я опізнилася,  

Край Дунаю становилася,  

Край Дунаю становилася,  

На дівчину загляділася,  

Там дівчина умивалася, 

Личком своїм вихвалялася… [145, с. 204] 
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Ой місяцю-перекрою,  

Зайди за комору, —  

Нехай же я з своїм милим  

Трохи поговорю [145, с. 206]. 

Антропоморфізація народних уявлень про незбагненні природні 

явища унаочнюють паремії («Дарма, що тепло — зима свого не подарує», 

«Гарний овес, та чи залюбить він нашу землю» [145, с. 106]. Рефлексії 

наївного народного світогляду представлені у заборонах, спрямованих на 

дитячу фольклорну аудиторію.  

Чужому простору (неокультурнерому 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. Спеціальна ритуальна практика спрямована на 

подолання кордонів: село (місце дюдей) — природа (світ чужих). Поведінка 

у профанному селянському просторі набувала певної сакралізації за межами 

селянської буденності, а проникнення у володіння «чужих» вимагала 

жертвопринесення «господарям місця». Так, селяни, які перетинають межу 

«село — ліс», залишають Лісу монету чи окраєць хліба. А Річці приносять у 

жертву шкаралупу від великодніх писанок і крашанок. Такі звичаї 

характерні для більшості теренів українських земель. З меморату Ганни 

Демірської видно, що романчани побожно сприймають природні об‘єкти: 

«Сігодні мати буде іти на річку мит кишки з кабана, то і я з нею піду і вкину 

у річку усі шкурупайки (яєць, з яких вилупилис я пташенята. — Т. Б.), щоб 

гарно росли і здорові би жили усі гусенята і курчата… Це так на селі у той 

час усі робили і вірили у це» [58, с. 58]. 

Звертання до природних реалій у фольклорних текстах часто 

аналогічне за функцією до звертання до православних святих. Так, Тадей 

Рильський зафіксував у селах Романівка та Кошляки колядку, у своїх 
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варіантах знану і на інших теренах України, з яскраво вираженою 

дохристиянською образною системою: 

Не гнівайся, пане господарю, 

Ой дай, Боже! 

Ми твого двора не минаємо, 

Ми твій двір звеличаємо… 

Прибуде до тебе а троє гостей,  

А троє гостей, троє радостей.  

Що перший гість — ясен місяцю, 

А другий гостю — дрібен дощику, 

А тетій гостю — яснеє сонечко… 

[140, с. 105–106]. 

Наділення простору і природного середовища особливим смислом 

спостерігається в топоніміці українських сіл: Вербівка, Грушки, Грозове.  

Село Романівка має давню історію, яка сягає своїм корінням доби 

Київської Русі. Місто Романів знаходилося на самому Чорному шляху. Тому 

це поселення прямо пов‘язане з історією давнього торгівельного шляху, 

яким користувалися кримські татари для нападів на Правобережну та 

Західну Україну й на Польщу в XVI–XVII століттях. Руські землі з давніх 

часів належали до найбагатших в Європі, завдяки своєму положенню по 

сусідству з Чорноморським сходом. Після спустошення татарською ордою 

ці землі перетворилися на пустки. Чорний шлях (Караванна дорога, 

Гетьманський, Царський) йшов від Білгороду (Дністровського), через Маяк 

(Каравул) до переправи на р. Буг (Бог) і до Чорного лісу. А саме від Чорного 

лісу йшов в трьох напрямках до Балти, до Ольвіополя і зрештою до 

переправи Микитин Ріг через Дніпро [193].  

Біля Романівки знаходяться багато курганів, що свідчить про 

заселення цих місць ще в давні часи. За свідченням археологів, яким випало 
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підняти із-під землі артефакти (фрагменти глиняного посуду та глиняні 

фігурки, випалені на червоно, золоті прикраси, подібні до тих, які були 

знайдені в Ольвії), що наводять на висновок про існування на цих землях до 

ІІІ ст. грецької колонії. За часів Київської Русі ця територія належала до 

Сквири і була надана київським князем своєму тестю — половецькому хану 

Тугоркану. 1386 князь Володимир Ольгердович дав підтвердження Юркові 

зі Сквири на володіння цими землями. 1416 року вся Київщина була 

спустошена ордами Одиги та Тімура Кутлука. 1591 за заслуги Романівка 

була надана Миколаєві Ружинському. В 1592 після його смерті, Романівка 

належала його брату — Кирилу Ружинському. Пізніше Романівка перейшла 

у власність його сина Романа, а після його смерті — його дружині княгині 

Софії Романовій Ружинській. У 1616 році Романів повністю було знищено 

татарами. Так що у 1622 році тут проживало близько 30 мешканців. На його 

території працювало 3 млини. Вже у 1627 році власником села Романівки 

став Самійло Лящ, родич княгині Ружинської. Він мав тут козацьку роту зі 

100 чоловік. У 1765 році кількість мешканців села збільшилась, село 

налічувало близько 60 осель. За свідченнями істориків населення було 

переважно українське, за винятком 10 шляхетських родин, євреїв у селі не 

було, пряцювало на Унаві 2 млини.  

Від нападу кочівників за наказом польського короля в селі був 

збудований замок на Кисельовій горі і обнесений земляним валом 

довжиною 437 аршин. Сліди існування замку залишились і до наших днів.  

Романівка в XVI столітті вважалось містечком, яке мало 

Магдебургзьке право. Але вже у XVII столітті по системі, прийнятій 

польським урядом відносно руських міст, Романівка, як корінне староство, 

віддалось для збирання прибутків різними вельможами католицької віри. 

Так, польський король Сігізмунд ІІІ за великі заслуги князя Миколи 

Ружинського надає йому це право в 1591 році. 
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До Романівського староства тоді належали села: Жидовці, Ерчики, 

Отавище, Огроків, Буки, Таборів і місто Сквира з прилеглими до них 

селами.  

В 1602 році староством володіла Софія Ходкевич, Віленська, з 1616 

року — княгиня Ружинська, з 1640 — Самуїл Лащ. Потім Романівське 

староство відійшло до Малоросії, а з 1730 року, тобто з відновленням 

польської влади, переходить у володіння Казиміру Отецькому. 

У цей період на території містечка було багато церков. В Чорному лісі 

над річкою Унавою стояв польський монастир, в якому жило понад 80 

монахів. Під час повстання селян, яке очолив Богдан Хмельницький, 

монастир було зруйновано.  

В 1702 році в Романівці була збудована церква фастівським 

полковником Семеном Палієм (згоріла в 1843 р). В листопаді 1710 року 

після (2431) смерті полковника Палія король Август дав грамоту на 

пожиттєве володіння Романівським староством. 

Після поновлення польських володінь Романівським староством 

володіє Казімір Отецький.  

Романівське староство проіснувало до 1798 року, тобто до приєднання 

Правобережної України до Росії. В цьому році Романівка стає волостю, а 

Сквира — повітовим центром. В 1814 році села Романівської волості за 

розпорядженням уряду були продані польським поміщикам. Романівка була 

куплена Йосипом Прибижевським. У 1844 році Прибижевський вигідно 

продав Романівку Федору Рильському. В селі нараховувалось 304 чоловіки 

населення. Після смерті Тадея Рильського 1902 році, господарство вів 

старший син Іван Тадейович Рильський, який також демократично ставився 

до селян (Дод. 2, № 2). 

У ХІХ столітті це поселення знову згадується як місто Романів, а села 

Мала та Велика Чернявка були його передмістями. На пагорбі був двір, 
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критий соломою, і одна греко-католицька церква. Біля р. Унави було видно 

сліди валів на місці, яке називали Бурти і замчище, було видно також 

дорогу, яка вела до замку, замок мав розвідний міст. Міська церква була 

дерев‘яною, на мурованому фундаменті, поставлена в 1853, на місці старої 

(з 1701), яка згоріла в 1843. В XVII столітті в місті було кілька церков і один 

католицький монастир [147]. 

Назва «Романівка» є патронімічною географічною назвою. Оскільки 

майже всі літописні географічні назви патронімічного походження постали 

задовго до християнізації Русі-України, а головне — постали на мовному 

субстраті давніших за них пластів праукраїнської мови, то сам патронім 

(ім‘я Бога а чи людини) виник від давнішого за нього праукраїнського 

слова. 

Окрім історичного фактажу про Романівку, маємо топонімічну й 

історичну легендарну інформацію від сучасного респондента, мешканця 

с.Романівки Бориса Уляновича Кочубея (нар. 1941): «То раніше місто 

Романів було не на правому березі, а на лівому. Там є урочище Свинячий 

табір, там колись були поросятка і так його і прозвали. Так от: з лівої 

сторони — поле, і отам було місто Романів- кріпость, але спалили його в 

XVI столітті, вистояла ця кріпость і татарську навалу, бо шось там таке 

було, шо вони не рішили штурмувати (хоча вони стояли 2 неділі облогу), 

але не руйнували, не стріляли, а просто пішли. Вони ж теж Бога боялись… 

Було таке, що вони міста залишали і йшли проч. І тут якесь відєніє шось 

було таке, шо вони залишили його та пішли. То це воно було його там… 

Шоб ви знали, в Попільнянському районі всі історії, що зв‘язані з Богданом 

Хмельницьким, все це історія козачества. Вона зв‘язана з Павличем. Всі 

кажуть: «Павлич — пуп землі!» — вибачте мені. Я говорю вам правду! Не 

був би я патріот цієї хати і Романовки, іначе я не сказав би цього. Але ж 

Богдан Хмельницький — це Богдан Хмельницький! Каже: «Героям Слава!» 
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А до нього ж тоже ж ще були люди, і серед них був Северин Наливайко, і 

вулиця, де живе Затхей, до сих пір носить назву Северинів, тому шо після 

того, коли повстання було придушене, а і з теї Романовки, і з теї фортеці, 

пішло ополченія, значить ото військо Северина Наливайка. А є такий Роман 

Ружинський, з Ружина, і Кирик Ружиський з них один… Значить отцей 

Кирик дуже ненавидів один не поляк, але один любив православіє і віру 

православну, а другий любив «Як би Польща не згнієла!» І от за те, коли 

було розбито Наливайка і романівчан загинуло дуже багато, бо вони були в 

цьому. Ну це ж історія ціла є. Він прийшов сюди із Ружина гетьман чи 

Жонковський, чи Жонкевський, в ніч на Великодну суботу (ото знаєте, як 

свічки носять), вони прийшли вночю, оточили Романов. Люди, які повтікали 

по лісах, то вони повтікали, але частина пішли… Єсть Романівка в 

Брусилівському районі. Це люди, які пішли із Романова і оселились там. І 

там є село Болич. Біль за втраченою батьківщиною. Люди тоже пішли з 

Романовки і там оселились. А частина (значить, село було спалено) людей 

вибито… Вранці випав сніг, прикрив, вибачте мені, це згарище снігом. Він 

розтанув десь до часов одинадцяти. І люди більше там не поселилися. Вони 

поселяються ось на цій місцевості. Тут поселяються. І оце іде родословна із 

цього. Спалили Кирик Руженський із Жолкевським. Коронний гетьман Речі 

Посполитої. Оце вони за участь у визвольній боротьбі проти Северина 

Наливайка. Я виступив, вносив пропозицію на базі дєтского садіка 

створити… (місто ж не відродилося), створити музей цього міста-фортеці. 

Але кому ето надо. От хай би создалі на території Попільнянського району 

кількість таких міст, які були і більше не возроділісь. А є ж такі, є Великі 

Деревичі Люборського району. Є. Пошукати по нашому краю — можна 

знайти дуже багато цікавих матеріалів» (Борис Улянович Кочубей, нар. 

28.01.1941, голова колгоспу). 
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Як видно з оповіді респондента, в фольклорній пам‘яті багатьох 

поколінь романівчан живе стійке уявлення про сявщенність 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 факт (урочище 

Свинячий Табір) чи персоналія (вулиця Северинів), або ж емоція (село 

Болич). 

У мемораті Г. Демірської «Великдень у Романівці» є опис: «Ми 

пройшли нашу улицю, яка звалас Чупренівська, і вийшли на Кирилівську 

улицю. На цій улиці через неї усю лежав широкий вигон, який ішов до самої 

церкви. По леву сторону вигона лежав панський, ще за панщини викопаний, 

широкий і глибокий окіп, який лежав через усей вигон аж до кладовиська, 

яке було против церкви і гет далі тягнувс аж до єврейської чирти, цебто 

містечка (географічна межа, за якою мали право мешкати євреї у царській 

Росії, введена Катериною ІІ і поширювалася на польські, білоруські та інші 

губернії. Тут — умовна межа, яка відділяє єврейське містечко від іншої 

частини села)… за окопом оддалік стояв розрубаний потомствений замок з 

усіма мурованими лехами і підвалами, і підземними проходами, по старіх 

переказах, аж до річки Унави, над якою на одній горі, яка звеця Киселева 

гора, були воєнні хортеці. За замком ріс прекрасний запущений парк, який 

нагадував усю розкош старого полского пана маршала Рилского, який 

панував на Вкраїні за часів кріпосного панування. Далі під самим окопом, 

на вигоні, стояла церковно-приходска школа» [58, с. 43–44]. Згадана у 

мемораті назва вулиці «Кирилівська», ймовірно, пов‘язана з історичною 

постаттю Кирила Ружинського, котрий побудував в Романівці оборонний 

замок, що знаходився на пагорбі, обнесений ровом, валом та дубовими 

палями. Замок мав одну дерев‘яну браму та високу дерев‘яну вежу. Саме 

місто було також оточене валом та палями [147]. Що ж до літописної річки 
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Унава, то С. Губерначук пов‘язує її етимологію гідроніма з ім‘я Богині 

потойбічного Світу — Нави [53]. Відповідно, номінація берегового 

підвищення (гори) «Киселева» так само генологічно пов‘язана з архаїчними 

уявленнями наших предків про потойбічний світ, який часто в чарівній казці 

представлено формулою «молочні ріки, кисільні береги». Назва кутка 

(«містечка») «Єврейська Черта» — зумовлена компактним проживанням у 

Романівці єврейської общини. Диспозиції «наш — ваш» корелює з «свій- 

чужий» і набуває художнього втілення в пісенному тексті з Романівки: 

Ой на ваший, на улиці,  

Ой на ваший кручі  

Вигравали чорти куці  

Із улиці йдучи. 

А на нашій улиці,  

Ой на нашій рівній  

Вигравали козаченьки  

Вороньми кіньми. 

Ой на нашу улицю, на нашу 

[145, с. 204]. 

Цікавий коментар щодо назви вулиці «Чупренівська» нам вдалося 

зафіксувати від сучасного мешканця Романовки —Віктора Никоновича 

Чуприни (нар. 1939): «Розумієте, діло в тому всьо, наскільки я пригадую, 

тому шо, як кажуть, родинні легенди вони іноді один і той самий факт 

інтерпретують по-різному, о… Але я пам‘ятаю, що дід згадував царя-

освободітеля Олександра ІІ. До відміни кріпосного права вони були 

кріпаками. Проте рід був великий, тому шо там десь згадувалось за те, шо 

одні були кріпаками, інші — козаками. До того часу, поки не продали 

Аляску, то вони займалися, як по-теперішньому, доставкою солі із Криму, 

тобто, були чумаками. По теперішньому кажуть: «Взяли кредит і зайнялись 
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доставкою солі». Потім царському уряду прийшло в голову продати Аляску, 

оскільки державні гроші до революції витрачалися на побудову Південно-

Західної залізниці, і потреба в чумаках відпала, вони осіли, землі практично 

в них не було, оце була частина, за цим городом.. Це ще мого діда-прадіда, 

ну і тут, якщо ви пам‘ятаєте, Чупринівська вулиця, був такий куток, де 

жили Чуприни. Далі ота вулиця, яка іде туди метрів 150, отам є поворот 

наліво, за ним уже практично хатів не було, вони будувалися частина після 

революції, частина — після війни, а частина — на моїй уже пам‘яті. І та 

частина Романівки називалась Новостроєніє, оскільки романчани любили, 

так сказать, усьому давать свою назву» (Дод. 3, № 2). 

Як бачимо, стратифікація селянського простору прямо залежала від 

соціального статусу поселенців на певній території, а отже, від соціальної і 

групової суб‘єкності о-своєння місця й відповідної її номінації (ментального 

о-своєння). Чупренівська вулиця вказувала на право проживання соціальної 

групи козаків, тих, хто має право на носіння чуприни. 

Діти, аби з незнайомцями уникнути прямого називання свого 

прізвища та імені, обмежувалися називанням свого локального топосу 

проживання, приміром:  

– Чия ти, дочко?.. 

– Я з Чупрінівського кутка [58, с. 60]. 

У мемораті оповідачкою наведено спогад про Петра Романенка, який 

мав двох синів Олексу та Микиту. У процесі переповідання цієї історії вона 

оформилася в легендарний сюжет, відтак старійшини села пов‘язують назву 

топоніма «Романівка» з цим козацьким прізвищем: «По цій стародавній 

козацькій хвамілії і звеця наше село Романівна» [58, с. 74]. 

Дослідник міфологічної культури давніх етносів М. Стеблин-Каменсь-

кий сформулював основний спосіб сприйняття ними просторового 

середовища як «внутрішню точку зору на простір». Вони спроможні 
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сприймати обжитий простір лише зсередини, навіть якщо фізично їх 

оточують не стіни, а ліс, пагорби чи степи. Той простір, який не о-своєним, 

не став «своїм», і не може переживатися як внутрішній, залишається для 

них чужим, позбавлений сенсу і форми, радше, він залишається 

порожнечею і не набуває ознак простору — адже простір, на відміну від 

порожнечі, завжди має форму, обриси, смисл. 

Отож, з цих наукових позицій, простір села як питомо освоєний 

селянами терен протистоїть фрагментованому просторові міста, де 

просторові лакуни доволі локальні, у порівнянні з масштабом «порожнечі», 

яку містянин не розглядає з позицій власного буттєвого інтер‘єру. Лише ті 

місця, що позначені не індивідуальною а груповою пам‘яттю, сприймаються 

міською фольклорною суб‘єктністю у просторових художніх координатах. 

Зрозуміло, що індивідуальна креативна сила містянина може актуалізувати 

особисті емоційно значущі для неї місця, оформивши їх художньо, але чи 

матиме такий художній продукт запит колективу й набуде ознак 

фольклорного твору? Це можливо за однієї обставини: коли індивідуальні 

смисли набудуть типізації, а, відповідно, фольклорна аудиторія (групова 

суб‘єктність) шляхом продукування варіанту приростить групові (соціальні, 

вікові, ґендерні) смисли.  

Що ж до селянського простору, то він більшою мірою однорідний, 

статичний. Майже усі топонімічні точки о-своєні селянином чи його 

предком, що надає селу загалом сакральних сенсів. Культурні практики, що 

систематично актуалізують спільні для усіх селян просторові координати 

від центру до периферії (церква — майдан цвинтар). Просторовий локус 

села капсульований, його межовий знак вербалізується часто в 

уснословесних текстах узагальнено «за городами», «за селом», що є знаком 

порожнечі. 
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Наділення простору фольклорними смислами через топоніміку, через 

номінування і понятійне визначення значимих ландшафтних і природних 

реалій призводить до створення 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. Так, з наративів, зафіксованих на Романівщині, спостерігаємо 

стабільний причино-наслідковий взаємозв‘язок: природа / соціум, зокрема 

духовне воскресіння / воскресіння пироди. Приміром, автор-наратор 

меморату про Великдень в Романівці — Ганна Демірська — наводить такі 

аналогії: «Їх (жаб. — Т. Б.) зараз ніхто не злякає і не спинит. Вони зараз своє 

воскресіннє щогодини одспівуют… Не тіко лягушки воскресают, а всяка 

рослина теж воскресає… Комарі у той день, як воскресают, то вони особо 

співают… За ці троє суток після свого воскресіння нікого не займают і в ці 

торжественні дні і не кусают, і нічого не їдят…» [58, с. 63–64]. Оповідачка 

візуалізує стан природи, порівнюючи природні явища з традиціями, 

властивими своєму соціумові: «Ось один великий табун (комарів — Т. Б.) 

літає над самою землею, наче вибиває тропака; другий табун ще більший, 

здається, що він під веселу сопілку танцює метелицю; третій табун, 

здається, що він хвилею виводит «Кревого танця», як дівчата на Виликдин 

коло церкви» [58, с. 64]. 

Завдяки компаративному аналізу фольклорних явищ міста і села, 

проведенному у радянський період розвитку фольклористики [7; 139] було 

зроблено низку важливих висновків: 

– у місті залежність від довкілля ослаблена, зміна сезонів відбувається 

не так відчутно, як у селі, тому втрачається первинна значущість 

календарно-обрядових текстів;  
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– у місті відбувається зміщення часових меж традиційних свят, 

відбувається десемантизація календарних символів (приміром, не 

дотримуються табу православного посту, поминальні дні відбуваються 

згідного з вихідним днем, традиційні народні свята компресуються в часі 

тощо);  

– у міському фольклорі переважають вербальні традиційні тексти 

(анекдот, казка, бувальщина, меморат, снобачення тощо); 

– село, навпаки, зберігає традиційний природно-ландшафтний образ, 

який транслюється у фольклорних явищах з характерною для них 

первинною ритуалізацією. 

Місто як культурний топос вимагає від свого обивателя 

підпорядкування загальним тенденціям моди (тобто, відсутність сталих 

естетичних критеріїв щодо зовнішнього вигляду), робить терпимим до 

запозичень іноетнічних упливів тощо. Спілкування з романівчанами 

потверджує наші припущення щодо увиразнення своєрідної ментальної і 

формальної демаркаційної лінії між містом і селом припадає на 1970–1990-

ті (станом на 1885 рік — населення складало 998 осіб, 114 дворів, початок 

1970-х — 953 осіб, 417 дворів, сьогодні — 719 осіб). 

Потужний відтік селян-землеробів до міста спричинив до своєрідних 

мутаційних процесів автохтонної землеробської культури (асимільовані 

містом селяни поширювали міський фольклор і на теренах рідного села), 

водночас питомо селянський репертуар в культурному просторі міста 

видозмінювався. Як зауважує О. Івановська: «На перший погляд, 

урбаністичні процеси породжують деструктивні зміни у творчості 

селянського суспільства і появу нових продуктивно-діяльнісних сил — 

міщанської, робітничої. Вони ніби змагаються з генетично первинною 

селянською культурою і намагаються витіснити певні її творчі стереотипи 

або прагматично використати їх для створення своєї культурної площини. 
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Художня образність, мотифемний набір, символьний контекст фольклорних 

текстів, породжених новою для селянства міщанською суб‘єктністю, 

вимагають дещо іншої інтерпретації, переходу від імперативних засад 

селянської архаїки до егоїстичних і гнучких ознак смислу міщанина-

індивідуаліста. Складові індивідуального образу світу робітника 

формуються теж за допомогою виокремлення із селянського прасоціуму і 

теж можуть руйнувати його первинний творчий досвід. Проте, на нашу 

думку, така деструктивність є лише поверховим уявленням про суб‘єктність 

соціумів, оскільки все одно між їхніми творчими началами існує глибинний 

онто-ґенетичний зв‘язок, який має потужний потенціал для створення 

наступного шару синкретичної фольклорної культури» [66, с. 161]. 

 

 

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 формалізації спадкового права роду на певну 

територію, тобто рефлексією звичаєвого права. 

Із наведеного Г. Демірською у своєму мемораті локального, 

романівського, варіанту гаївки «Горобейнік» видно, як топоніми маркують 

рольову суб‘єктність учасників великоднього танцю-гри: 

– Горобенку, спадку, спадку (є варіанти «сватку». — Т. Б.), 

Ой чи був же ти в садку, в садку? 

– Ой, був, був! 

– Що ж ти чув? 
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– Ой там дівчина Катеріна 

Міні, міні їстоньки приносила 

Огірки-жолтяки — 

Це постаралис романівські парубки! 

А кошляцки — стрілці, стрілці, 

Застрелили жабку на купенці: 

Тому — жабка, 

Тому — лапка, 

Василеві — повна шапка! [58, с. 132] 

У календарно-обрядовій пісні опозиція топонімів: 

Романівна / Кошляки — географічний простір, який потенційно вказує на 

сакральний терен шлюбування мешканців сусідніх сіл. А опозиція — 

землероб / воїн — не лише є метафорою шлюбування, а й відобоажає 

соціальні факти сусіднього проживання козацької сотні з землеробами. 

Польська транслітерація дівочого імені Катерина — вказівка на етнічний 

склад польського населення на теренах Романівки. Про поліетнічний склад 

саме Романівки вказує коментар оповідачки щодо мешканців сусіднього 

села: «Прийшла Велика Чернявка, тут були самі українці, ні одного не було 

нацмена. Дівчата, молодиці, підростки, парубки, діти — усі були по одній 

моді повбирани…» [58, с. 134]. 

Образна бінарна опозиція свій / чужий, землероб / воїн властива для 

іншої святочної забави — «Цеп».  

Так, землеробська селянська суб‘єктність спрямована на висміювання 

інакшості представника мілітарної групи, а можливо двох топосів — теренів 

традиційного шлюбування. 

Дурні хлопці-запорожці, та рано-рано… 

Не бачили зроду дівки, та рано-рано… 

Побачили на болоті чаплю. Та рано-рано… 
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Один каже: он, брат, дівка, та рано!.. 

І другий каже: ще і з чубчиком, та ранесенько 

Третій каже: бо так треба, та рано-рано… 

Не бачили зроду церкви, та рано-рано… 

Побачили на полі скирту та рано-рано… 

Один каже: ось, брат, церква, та рано-рано… 

Другий каже: ще й безверха, та рано-рано… 

Третій каже: бо так треба, та рано-рано… [58, с.132–133] 

Представленість мікротопоніміки у свідомості людей старшого 

покоління є повнішою та детальнішою, ніж у молодшого. Засвоєння 

мікротопоніміки відбувається насамперед в дитинстві, таким чином, 

примусові переселення й відрив від рідної (родової) території, які відбулися 

на пам‘яті середнього покоління, позначається на його уявленнях про 

простір через топоніми. Диференційованість мікротопоніміки зменшується, 

в першу чергу, щодо просторових назв земель, що відчуджуються, 

втрачають господарську функцію, де чисельність людей знижується і, як 

наслідок, втрачається актуальність питання розподілу земельних угідь між 

сім‘ями тощо.  

На численних прикладах дослідження територій переконуємося, 

наскільки географічні назви пов‘язані з особливостями місцевості, 

відображають її характер, при тому не лише у фізичному, а й економіко-

географічному сенсі. Цю закономірність В. Ніконов сформулював так: 

топоніміка відображає не лише географічне середовище, а й ставлення 

суспільства до нього. Людина відзначає в середовищі насамперед ті 

аспекти, які на цей час найважливіші для неї, для її діяльності та існування. 

Таким чином, топонім — це соціальне явище, яке не просто відображає 

властивості об‘єкта, а подає їх крізь призму людського уявлення про даний 

об‘єкт, розкриваючи реалії матеріальної і духовної культури населення 
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[169] Л. Орел ще у 1980-х вдалося зафіксувати текст ліричної пісні у 

Романівці, де представлено топоніми: 

Ой у Строкові вогонь горить,  

А в Романівці полум‘ячко, 

А в Романівці полум‘ячко, 

Аж до дівчини в віконечко (Дод. 2, № 9). 

Як доводить наша експедиційна робота спеціальна промислова 

термінологія практично марґіналізується в свідомості молодшого покоління, 

у свідомості людини не актуалізуються номінативна лексика через забуття 

певних промислів. Це, безперечно, прямо пов‘язане з частковою, а то й 

тотальною, втратою відповідного фольклорного репертуару, обрядово-

святочних циклів. 

Так, фольклорний репертуар модифікує — великі епічні жанри 

згасають, лірична пісенність побутує серед респондентів старшого 

покоління, втрачається вікова та ґендерна стратифікація тексту, подекуди в 

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. Такі модифікації можемо 

пов‘язати і зі зміною життєвого темпу, швидкоплинністю політичної та 

економічної ситуації тощо. Все це викликає до життя лаконічні фольклорні 

форми, які є динамічними, необтяженими тропікою. Зауважимо на 

трансляції в селянське середовище міського фольклору, який 

трансформується завдяки процесам дифузії, конвергентності, контамінації, 

інтерферентності. Однак, заслуговує на увагу стабільне функціонування 

жанрів бувальщина, меморату, сімейного фабуляту, які уведені в науковий 

обіг фольклористики не так давно і, відповідно, стали о‘єктом наукового 

студіювання. Проблематика, яка порушуються в уснословесних текстах, не 
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змінилися кардинальним чином. У репертуарі превалює тематика 

міжстатевих взаємин, сімейних проблем, взаємин між мешканцями рідних 

поселень, історичної минувшини, політичної ситуації тощо. Зміна 

фольклорного репертуару є відображенням способу життя і побуту 

фольклорного колективу — мешканців села, його контактів з містом, а 

наслідком цього — самоусвідомлення та світогляд носіїв традиційної 

культури.  

Головні свята, пов‘язані з господарсько-природними циклами 

(зокрема зі скотарством), у видозміненому вигляді все ж продовжують своє 

побутування. Святочна культура як і раніше, так і нині є консолідуючим 

простором взаємин молодих людей, що сповнює символізмом календарну 

обрядовість. Принципи, форми і змістове наповнення календарних свят у 

переломленому часом варіанті транслюється від старшого до молодшого 

покоління.  

У традиційній культурі через рукотворні реалії людина не лише 

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

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

також визначають сферу її 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. п.). Ці 

охоронні за своєю функцією предмети в уявленнях людей мають природну 

чи божественну силу, яка формалізується через символи. Простір 

рукотворних реалій наділений «господарями», з якими людина через 

систему нормативних дій вибудовує стосунки. Зберігається система 

особливо значущих предметів, задіяних в предметно-знаковій діяльності, 

яка законсервувала міфологічне «бачення» нашими предками світу і 
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зберегла їхні «вказівки» на взаємодію зі світом. Рукотворні предмети 

знаково опосередковують взаємодію людей один з одним, з Богом, з 

«господарями», з природою. Їда, як результат рукотворної діяльності, 

зберігає свою традиційність, що зумовлено залежністю від природних 

реалій. Зміни в предметній сфері і зміна щодо ставлення людини до 

предметного світу спричинюють до модифікації традиції. 

Особливого значення надається інтер‘єру хатнього простору у 

святочний період, коли, за уявленнями селян, утворюється «щілина» між 

світами і духи померлих предків «відвідують» соціальний сівт, світ живих. 

Святочно прибрана селянська хата до Великодня засвідчує увагу романівчан 

до рукотворних деталей, які окрім естетичної функції транслюють сенси 

через знаки: «Над столом літают, як жіві, три голубки, наче у хмарі, у диму 

од ладану… Ось на сцінах які гарни із ялини хрести, а ще кращі на хрестах 

вишиті рушники, скрізь по білих сцінах вісят на цвяхах із шишками чемали 

із ялинки гіллячки, образи убрани рушниками і обтикани світло-зеленим і 

голубим ялівцем, піл застелений білим полотном, унезу вишитим, радном. 

На полу, як гори, лежат п‘ят пуховіх подушок, на які надіти біли вишити 

наволочки…» [58, с. 125]. Смисли неперервного життєвого процесу, а отже 

ідею вічності — трансльовану Великоднем — репрезентують хрести з ялини 

та ялівця, паперові голуби — маркують християнські образи безсмертної 

душі тощо.  

Народна архітектура загалом є синтезом прагматичної потреби 

людини задовільнити свої біологічні запити на тепло, безпеку, затишок, 

водночас і — духовної фортеці, місця сили. Опис козацької хати Петра 

Романенка, з прізвищем якого романівчани пов‘язують назву свого села, дає 

уявлення про традиційну селянську хату: «Їй є сто років, як нашій церкві — 

більш як двісті років, те ще козацька хата». Отож хата має четверо вікон (на 

схід і на захід), усередені велика, «хоч кіньми грай», великі сіни та комора. 
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«У хаті старовинна українська обстановка. Угорі стеля лежала на трьох 

сволоках, у кожним сволоку були прорізані по три дірки од стелі. Це для 

того, щоб затикать (зілля. — Т. Б.) у ті дірки «. Трикратність (три сволоки, 

три дірки) — вказують на народні уявлення про світобудову, на Святу 

Трійцю. Вікна, зорієнтовані на дві сторони світу — на бінарну опозицію 

«життя — смерть», від дотримання цього канону залежить дотримання 

вимог щодо проведення ритуальної практики (наприклад, покладання 

небіжчика тощо). 

За звичаєм, рубіжні календарні свята — Різдво та Великдень — 

вимагали від селянина-землероба кардинального наведення ладу не лише в 

межах хатнього простору, а й у межах дворища, вулиці, села. В такий спосіб 

селянин актуалізує щоразу о-своєння свого Місця, сам процес окультурення 

середовища наче уявно повертає його до першопочатків творення свого 

світу, а сам він наслідує поведінку деміурга: «Мати уже побілила хату, сіни 

попідводила руденкою глиною, помила вікна, обвела кругом вікон рами 

зеленою краскою» [58, с. 42]. 

Циклічність життєвого процесу селянина-землероба прямо корелює з 

землеробським роком. Тому Великдень як час оновлення природи та новий 

етап о-своєння своєї землі — знаку індивідуальної власності, утвердження 

індивідуальної свободи та демонстрація господарських навичок і творчих 

сил кожного — найперше маніфестувалися дворовим простором. Опис 

типового для початку ХІХ століття дворища маємо з Романівки: «Коло 

каждої хати із глухого боку були невеликі садки із вишен, груш-щепів, слив 

усяких сортів, а по городах стояло по дві, по три дикіх великіх груш, які 

щогоду дуже родили… З переднього боку хати обов‘язково був од дороги 

горідчик, у якіх зараз аж земля тріщала, так сходили усякі зелаві квітки: 

рожа усяких цвітив, горгонія усяких цвітив, півонія, кудрява пахуча м‘ятка, 

любисток, шалвія, рута, барвінок, канупер і багато других. Найбільш було 
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лікарственних квіток, якими селяни у той час ними самі лічилис і дітей 

ними лічили, щоб не турбувати лікарів…» [58, с. 42–43]. 

Емоційні враження від встановлення сільського світопорядку 

розпізнаються в описі мешканки села Романівки: «Яка міні у цу менуту була 

гарна наша вулиця! Вона була довга та широка, по обох боках улиці стояли 

невеликі хати, вони усі були так пребрані, наче усі понадівали білі сорочки, 

які були незенко підперрезани жовтими і червоними поясами, в усіх вікнах 

рами були покрашени у всякі цвіти і візерунки: це дівчата і молоди 

молодиці старалис якнайкраще пребрат і обмастит свою хату, і обкласти 

вікна, двері краще своєї сусідки. Чоловіки тоже ізверху оглянули свої хати: 

може, де бура ізнесла греблі на хаті, може, де китиці поодривалис, може, де 

тин поваливс, може, де горідчика тра краще зробит. Це усе робилос 

обов‘язково до Великодня, це було у той час преступленієм, стидом і 

позором, як ця робота не буде зроблена до віликодного празника» [58, с. 42]. 

Передсвяточні приготування складали частину духовної практики, а їх 

завершення — сигналом початком нового життєвого етапу. 

Характерно, що традиція називання, приміром, жіночих прикрас, 

зокрема сережок, етимологічно закорінена в природну сферу. Наведемо для 

ілюстрації різновиди таких назв, знаних у Романівці: «п‘явочки», «уточки», 

«метелики», «ягодки», «маковки» (підвіска до сережок мала 

назву»теліпони») (Дод. 4, № 4–5). За подібністю до об‘єктів флори чи фауни 

номінувалося в народі, приміром, намисто. Так, скляне намисто не лише 

маркувалося природніми кольорами — «вишневе», «бурякове» — але й 

мало назви: «жучки», «гадюче» тощо. 

У селянському середовищі одяг виконував не лише утилітарну 

функцію, а маркував індивіда: за статтю, віком, родинним статусом, 

національністю. Він також сигналізував про буденний чи святочний 

періоди, оскільки в архаїчному суспільстві, репрезентантом якого є 
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селянське традиційне середовище, часо-просторові модуси мислиння 

демонструють свою статичність. Інформацію про таку стратифікацію 

знаходимо в описі святочного одягу та зачісок романівчан у мемораті 

Г. Демірської: «Мати <…> убралася: вона наділа дорогу червону, гарну, як 

гармонія у складки складана, спідницю, яка у низу була обклядана 

оксамитом, наділа на шию дороге із дукачами червоне намисто. На голові 

над лобом низенько із косей зробили начоси, поділивши против носа 

рівненько на голові проділ, тоді наділа на голову низенького, пов‘язаного 

білою із квітками шерстяною хусткою очипка. На ноги наділа легенькі 

святкові чоботи. На батькові був простенький і дешевенький косцюм, 

вишита біла сорочка і нові святкові чоботи, добре вимащені чистим дехтем» 

[58, с. 127]. Вказівка на «святкові чоботи» дає нам зрозуміти, що їхня 

«святочність» була зумовлена особливим матеріалом, з якого вони були 

виготовлені. У Романівці, як і загалом в Україні, шили чоботи двох видів: 

чоботи шкапкові (із кінської шкіри), чоботи юхтові (іх шкіри великої 

рогатої худоби). Отож шкапові чоботи у цьому фрагменті виконують 

функцію знаку, який сигналізує про особливу (святочну) нагоду. А 

відсутність згадки про сережки — атрибут жіночого святочного строю — є 

знаком вікового цензу, оскільки за традицією жінка-селянка мала право 

одягати цю прикрасу до 30–40-літнього віку.  

Дитячий (дівчачий) святочний стрій передбачав: вишиту сорочку, 

спідничку «навхрест іх шлейками», намисто, вдягнуте через голову. Зачіска: 

дрібненькі кіски «тре було поприглажуват свіжою пахучою помадою,… 

переплутат кіски стрічками (шовковими. — Т. Б.), червоними стрічками 

перев‘язала голову над самим лобом, а тоді наклала вінок (мати. — Т. Б.)». 

Маркером дитячого костюму слугувала довга сорочка, підперезана 

поясом: «Він (Микита, якому було десять років. — Т. Б.) ще ходив без 

штанів, у довгій грубій полотняній сорочці, підперезаний крайкою, щоб 
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щетаця ще дитиною, і щоб не кидаця панові у очі, що він уже здоровий. Бо 

якщо б він надів штани. То його б уже забрали за погонича…» [58, с. 75]. 

Чоловічий стрій не мав чіткого статусного ідентифікатора, основні 

статусні смисли транслювалися в орнаментиці чоловічої сорочки. Наведемо 

типізований опис святочного вбрання романівчанина: «Парубки уже всі 

були повбирані по-великодному: усі були в нових костюмах, у вишитих 

сорочках, попідперезани червоними, зеленими шесцяними тонкими 

поясами, у новіх чоботях…, голови були жірно намащані із м‘ятки та 

василків свіжою помадою і гарно попричісувани, селезні коло уха аж на 

кашкет позадерали» [58, с. 116]. Зачіска «селезень», характерна для 

перукарської народної традиції, так само засвідчує рефлексії тотемістичних 

уявлень українців та є результатом образного мислення наших предків. 

Традиція святочного строю романівчан української етнічної групи 

відрізнялася від представників іноетнічних груп, які проживали у селі. Так, 

оповідачка зауважила: «На щляхецкіх дівчатах (польках. — Т. Б.) не було 

круглих вінків, а в їх по-панскі були іззаду закладені коси і втикані 

дрібненькими квіточками. Вони теж були у вишитих сорочках і у дорогих 

спідницях, у їх стрічки були не на голові, а ззаду причепляни до намиста» 

[58, с. 134]. Отже, в 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. Однак, містянин, який належив до іншого суб‘єктного 

фольклорного топосу, і не має генетичних зв‘язків із селянською 

культурою, не може самостійно осягнути її смилової матриці.  

Особливе значення серед ціннісно-символічних реалій набуває ім‘я, 

прізвисько, прізвище. Імена дітям надавалися у селах досліджуваного 
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топосу залежно від православного іменника. Репертуар імен традійний і 

обмежений: Марія, Одарка, Докія, Василь, Іван та ін.. Змін в репертуарі імен 

упродовж ХІХ — початку XX століття практично нема. Однак процеси 

заробітчанства у місті, спричинила інклюзії у традицію ім‘янаречення 

«екзотичних», невластивих цьому терену імен (Діана, Анжела, Альоша 

тощо). Мешканці одного села зазвичай мають обмежену кількість прізвищ 

(Чуприна, Кочубей та ін.), а по роду — прізвище-прізвисько, успадковані 

від діда або за ознакою характеру когось із сім‘ї чи за особливістю 

господарської діяльності (Мірошник, Ковальчук, Шевчук, Стельмащук та 

ін.). З міграційними процесами збіг проживання в селі і спільність прізвищ у 

різних сімей порушений, однак прізвища-прізвиська зберігають своє 

побутування і сьогодні. 

 

 

3.5. Соціальний потенціал фольклорної групи 

 

Моноетнічність соціального середовища ускладнює процес етнічної 

самоідентифікації індивіда. Категорія «ми» превалює в соціальному 

просторі моноетнічного села, причому сімейне «ми» є і донині більш 

значущим у сенсі організації спільної діяльності, чим общинне «ми». Для 

Романівки, як і для значної кількості поселень України, властива 

поліетнічність з домінантою селян української національності. 

Люстрація 1765 р. про романівське староство за влади Антонія з Осси 

Ожга свідчить: «Містечко над річкою Унава, двір також над самою річкою 

збудований, будинок з кімнатою та погребом, пекарня з комірчиною, 

зерносховищем та стайнею. Піддані одні платять чинш, інші відробляють 

панщину, при цьому платять подорожне і плетуть пряжу по одному мотку 

на рік. Євреїв немає. Хат підданих налічується 60, з них 17, які давали 

чинш, далі 43 халупи, що відбували панщину, подорощизну, мотки. 
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Лібертованих халуп було 5: «осавула, гуменний, возний і лісничі», 

козацьких 9 <…> Козаків в усьому старостві 46» (Дод. 4, № 6). Інформація 

за 1885 рік засвідчує, що в Романівці діяли православна церква та 

єврейський молитовний будинок, отже єврейська етнічна група у цей час 

була уже досить потужною та багаточисельною. Так, за переписом 1897 р. у 

Романівці проживало 1896 осіб, з них — 312 євреїв. 

Ще з ХVII століття у місті було декілька церков і один католицький 

монастир. Упродовж своєї історії Романів/Романівка перебувало у власності 

і православних, і католиків. Тому накладання, перехрещення та взаємодія 

творчої суб‘єктності етногруп є закомірною. Фольклорнийй топос 

Романівки у цьому сенсі є надзвичайно показовим.  

Свого часу В. Антонович, який був частим гостем родини Рильських у 

Романівці, стверджував вплив расових і національних прикмет народних 

груп на сталість системних ознак українського селянства: «національність 

охоплює всі функції душі людини», «великою помилкою думати, що 

національність залежить виключно від мови», «нарід може від сильних 

утисків змінити зверхні ознаки своєї національності, але ніколи не змінить 

ознак внутрішніх, духовних» [10, с. 232]. 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. Для Романівки така 

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

вказувала на компактне поселення етнічної групи. Номінуючи простір 

суб‘єктність домінантної етнічної групи «працює» на капсулювання не 

лише чужої віри, нації, упереджуючи себе від диструктивних упливів, вона 

спрямована на самоідентифікацію етнічної групи та тяжіє до 

самокапсулювання. Адже «суб‘єктність етносу реалізується на рівні 
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рушійного начала нації, домінуючої віри, оскільки через пошук іновірця-

ворога запускаються механізми самозбереження свого народу, або своєї 

релігії. Тому фольклорні зразки, створені в локальних культурах, повинні 

мати антагоністичний характер задля збереження цінності цих культур. 

Можна сказати, що фольклорному тексту заборонено виходити за межі 

локального світу своєї нації та віри, бо, прийнявши „чужі‟ культурні 

принципи, така нація чи віра робить крок до самознищення» [66, с. 68]. 

Певні ознаки етноцентризму і водночас нав‘язливих страхів 

демонструють етностереотипи, що знайшли своє відображення в мемораті з 

Романівки: «…занесу до єврея, які є по селу на кожній улиці, і спеціально 

по одному на улиці. Вони як улазять до НАС на улицю, то спеціально для 

одвода очей одкривають лавочку, яка містиця у хаті під столом або під 

ліжком. Там лежит кусочків десят мила, десятка два сірників, хунт соди, 

бачок карасіни, хунти десять солі, хунтів два махорки, цукерочки, пранічки-

медовички для преманки дітей, торбинка сахару хвторого сорту грудочками, 

— оце й уся їхня лавочка. А в самом ділі ВОНИ живут мез НАМИ для того, 

щоб переймат крадене і розводит мез НАШИМИ дітми злодіїв-жуліків. На 

цему ВОНИ багато заробляют і багатіют, і пануют, нічого не роблячи» [58, 

с. 52].  

Для українців, на думку багатьох дослідників, однією з домінантних 

рис характеру є консерватизм, що виявляться у пріоритетності дотримання 

усталеного впродовж багатовікової історії практики (цінностей, звичаїв, 

традицій, законів) [128, с. 201]. Етнопсихологічні ознаки, які превалюють в 

українському характері: «інтравертність вищих психічних функцій у 

сприйнятті навколишньої дійсності; прояв сентиментальності, чуттєвості, 

любові до природи; анархічний індивідуалізм, що виявляється в різних 

формах цілеспрямованості до власної волі. До позитивних національних рис 

українців дослідники відносять працьовитість, гостинність, тяжіння до 
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освіти, статичність у сімейних стосунках, прагнення до духовного життя, 

повагу до дорослих, мужність, здоровий оптимізм, прагнення до 

незалежності» [150]. 

Місто меншою мірою чуттєве до інкорпорування чужоземних 

культурних та ідеологічних текстем, однак і міська суб‘єктність стабільно 

продукує текстовий простір, де представники іноетнічних національних 

груп демонізовані або ж, навпаки, висміяні. Добре відомі анекдотичні 

сюжети про ромів, росіян, євреїв, німців, поляків, молдаван тощо популярні 

і в сільському, і в міському фольклорному репертуарі. Прикметно, що 

українською суб‘єктністю актуалізуються типізовані образи 

іновірця/інородця з числа меншин, що представляють сусідні народи або ж 

становлять етнічні групи, які компактно проживають на українських 

теренах. Отож для Романівки характерне тривале свівжиття українців, 

поляків та євреїв. Відповідно український фольклорний продукт не 

позбавлений тематики міжетнічних взаємин. Сучасний фольклорний 

репертуар романівчан зберіг історично зумовлену тенденцію, хоча 

представники донедавна численної єврейської общини здебільшого 

емігрували, а поляки асимілювалися. Наприклад, від респондента Семена 

Петровича Павлюченка (нар. 1943) нам вдалося зафіксувати такі тексти: 

«Породила жида гнида, // А ляха кобила, // Українця молодого — // Мати 

чорнобрива»; «Хто в жида не служив, а в тюрмі не сидів, той не знає 

політики»; «Один жид казав: «Йду на войну, вб‘ю хоч двох–трьох (німців)». 

А другий чоловік каже: «Ну, а як тебе хтось вб‘є?» «А я шо кому винен?!!» 

Стабільно продовжують формувати в українському сприйнятті 

етнічний образ — представника єврейського етносу — стереотип «єврей-

комерсант». У підтриманні такого стереотипу зацікавлені і самі євреї. Ось 

таку примовку вдалося нам почути від респондента єврейської 

національності, романівчанина Йосипа Якимовича Фельдмана (нар. 1945): 
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«Той мені винен, той мені винен. Якби мені кожний віддав, я би добрий 

сабаш мав». 

У мемораті Г. Демірської зустрічаємо застереження старших людей 

молоді, яка звертається за позиками до корчмарів (як відомо, в Україні 

шинки, корчми тримали переважно євреї): «І це ви, хлопці, щоб знали: 

котрому із вас треба буде грошей, то ви кажіт міні… но ніколи не крадіт у 

себе і не нисіт до євреїв, і не майте із НИМИ ніякого гембелю, щоб не 

упутаця у ЇХ тенити!» [58, с. 53]. Українське прислів‘я: «Знайся кінь з 

конем, а віл — з волом» утверджує, зокрема, і групову консолідацію 

довкола наріжних національних ідеологічних констант — маркерів етнічної 

самоідентифікації. Інокультурному впливу піддаються периферійні шари 

кожної національної культури, взаємодіючи один з одним. Вони 

відзначаються набутою в умовах міжкультурного діалогу етнічною 

невизначеністю в той час, як їхнє ментальне ядро втримує соціокультурну 

специфіку своєї системи, незважаючи на зовнішню динаміку. Це 

простежується в суб‘єктності антагоністичних національних та релігійних 

груп у царині звичаєвого права: «Ця перемога індивідуалізму й привабила 

вищі класи Малорусів західного краю в табір польської цивілізації. Вони 

прийняли цю цивілізацію; вони ополячились заради аристократичної 

польської свободи» [66, с. 349]. Це твердження П. Чубинського є яскравим 

прикладом того, як певний образ — результат втілення групового смислу 

(зокрема, образу свободи) — набуває надгрупових рис і стає початком 

успішного пристосування у культурному середовищі чужинців.  

Міжособистісне опосередковане спілкування у вигляді збереженого 

листування між членами родини чи громади, що мешкають в селі і поїхали 

до міста, має ритуальний інформативний зміст. Воно відбувається за 

безособистісною схемою і, на перший погляд, приховує полюсні відмінності 

міської і сільської традиції, які залежні від усної і писемної форм трансмісії: 
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в усновербальних жанрах послання, піснях містяться слова на позначення 

емоцій (тужу, сумую), спонукальної модальності, у той час як писемна 

традиція зберігає описовий характер перебігу подій у житті адресанта. 

Наприклад: 

Гей, соловейку сивенький,  

У тебе голос тоненький, 

Заспівай ти на зарі, 

Бо я у чужій стороні, 

Нема роду при мені [58, с. 47]. 

У той самий час відмінність міського і сільського фольклорних 

полюсів проявляється у «попиті на враження», який, на думку Тадея 

Рильського, не можна затиснути в «суворі ригористичні рамки» [145, с.107–

108]. За спостереженням народознавця, «ті ж самі сільські жінки, які 

спокійно відвідували досвітки, цілком щиро скандалізуються стосовно 

декольтування бальних строїв, звичаїв панів „водитися під руки‟». Він 

пише: «Я сповна переконаний в тому, що в нашому селі не знайдеться 

жодної жінки-селянки, яка б наважилася з‘явитися декольтованою на 

велелюдні збори» [там само].  

Ґендерні стереотипи звичаїв, вбрання, ремесел, повір‘їв більш стійкі і 

притаманні для сільського фольклорного полюсу набагато більше, ніж для 

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

чоловічих ролей у побутовому і професійному житті фольклорна традиція 

втрачає своє чоловіче або жіноче забарвлення. Відчутність 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. Так, в Романівці на 
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початку ХХ століття — фактично в час реалізації політики «індустріалізації 

і культурної революції», що якраз і мала на меті долати народні стереотипи 

та виховувати «рядового мураля революції» (Микола Хвильовий) — в 

активі перебуває жартівлива пісня: 

– Чи диво нам, чи не диво: ішли дівки на войну, 

– Чи диво нам, чи не диво, а молодиці — зва ними, 

– Чи диво нам, чи не диво, а парубки — назирці 

– Чи диво нам, чи не диво: узяли-взяли дівки три города, 

а молодиці — три селі 

– Чи диво нам, чи не диво, а парубки — три пустарі! 

– Ой п‘ют дівки мед-вино, чи диво нам, чи не диво, 

– А молодиці — горілку, чи диво нам, чи не диво, 

– А парубки — шевській квас (дубильна речовина для вичинювання 

шкур, кислота. — Т. Б.) [58, с. 134]. 

Міжпоколінні стосунки організовані традиційно вищим статусом 

старших і визначені специфікою способу життя та господарської діяльності. 

Крім того, вікові групи селян споріднюються спільними традиційними 

нормами і звичаєвим правом: те, що дозволено молодим, неприйнятне серед 

селян зрілого й похилого віку. Тадей Рильський зробив цей висновок у 

формі риторичних запитань: «І що це за дивні злочини, які чиняться майже 

поголовно в молодості, не залишаючи глибоких деморалізуючих слідів у 

зрілому віці?! Що це за дивна грубість норову молоді, яка не заважає 

чергуватися їй з делікатністю почуттів замолоду і не суперечить 

зародженню у зріліші роки тієї спокійної звичайності, що так властива 

українському люду?!»). Характерною рисою сільського фольклорного 

полюсу є неконфліктність міжпоколінних взаємин. За свідченням Тадея 

Рильського, старші члени громади піддають осуду розбишацтво молоді 

лише на словах, проте виправдовують їх за формулою «Молодість — 
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буйність». Зокрема, він описує крадіжку гуски парубками, які потім 

бенкетували, виконуючи ролі панів, лакеїв, кухарів, челяді. Ця рольова гра 

все ж визнавалася злочинною, оскільки ніхто не заперечував крадіжки. 

Старші селяни засуджували витівки парубоцтва, але осуд той був м‘який, 

неконфліктний, формальний: «Діяння ж ті чи інші самі по собі не 

вважаються похвальними; недаремними вважаються й ті чи інші заходи для 

припинення цих гостріших проявів, та в глибині суворого осуду моральної 

сутності молодого покоління немає і бути не може» [140, с. 110]. 

Приязне ставлення й уникання осуду, відсутність того, що сьогодні 

позначає термін «ейджизм» характеризує міжпоколінні взаємини сільського 

жіноцтва. Тадей Рильський спостерігав, «як літні селяни, дивлячись на 

барвисту, ошатну юрбу дівчат і молодиць, поблажливо й добродушно 

мовлять: «Ну тепера хороше ходять» [140, с. 113].  

Сільський полюс фольклору 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. Натомість міський полюс обмежує 

канали трансляції лише вузьким соціальним колом, зникає звичай вітатися 

до незнайомця, поширювати інформацію про інтимне життя сусіда, родича. 

Якщо в селі тримати в секреті зміну соціального статусу, чи любовні 

стосунки надзвичайно важко, що зумовлено розгалуженістю 

міжособистісних зв‘язків, то міський фольклорний полюс набуває 

стільникової структури, де коло спілкування вузьке, інформація не 

поширюється за його межі. Проте спостереження Тадея Рильського свідчать 

про модифікації соціальних стосунків сільського полюсу у цьому аспекті. 

Зокрема він аналізує динаміку згасання звичаю демонструвати докази 

невинності дівчини після шлюбної ночі: сільські молодята не дозволяють 

нікому заходити до комори в шлюбну ні, навіть забезпечують охорону з 
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кола своїх однолітків. Часто вилучення цього обряду з весілля є 

принциповим для самих наречених та їхніх батьків, про що вони 

сповіщають громаду, запрошену на весілля. Тадей Рильський зауважує, що 

цей обряд «довгі століття тримався в розумінні привласнення собі 

суспільством права контролю над найінтимнішими сторонами життя 

одиниць, і то в такій саме сфері явищ життя індивідуума, яка не стикається, 

власне кажучи, з інтересами суспільства. В цьому розумінні передано й 

згадуваний звичай нашому часові, і через це мені видається дуже цікавим 

питання про модифікацію його , що відбувається на наших очах» [140, 

с. 119]. 

Так само можна стверджувати про універсальні шляхи втрати 

первісних традиційних обрядів і схем соціальних контактів, які 

характеризують однаковою мірою і сільський фольклор, і міський. Зокрема 

це стосується обрядів, що проводилися із покриткою у патріархальному 

селі, та традиційної соціальної ролі жінки-покритки. Міський фольклор не 

надає фонду явищ, які б підтверджували існування стійкої традиції 

ігнорувати чи відсторонюватися від матері позашлюбної дитини в умовах 

урбаністичного соціального співжиття. Однак, і в селі відбувається те саме, 

навіть у сфері звичаєвого права. Тадей Рильський засвідчує: «Мені 

доводилось зустрічатися в селянських громадах з покритками; я не помічав 

ні найменшої різниці в поводженні з ними й з іншими жінками. Коли вона 

потому виходить заміж, то становище їх дитяти, прижитого раніше з іншою 

особою, нічим, по суті, не відрізняється від становища пасинка взагалі. В 

духівницях і в переглянутих мною ухвалах волосних судів з майнових прав 

до пасинків законнонародженних і незаконнонароджених ставляться, 

очевидячки, однаково» [140, с. 118–119]. 

При цьому збереження шлюбу і сім‘ї залишається соціокультурною 

цінністю: сімейна обрядовість шляхом предметно-знакових символічних дій 
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відображає цю цінність і важливість сімейно-родових стосунків, родової 

пам‘яті. Родова пам‘ять про вшанування предків залишається значущою на 

сільському і міському фольклорних полюсах. Міграційні процеси ХХ–ХХІ 

століть, трансформувавши соціальний простір села і міста, не порушили 

традиційних звичаїв навідувати могили померлих, відвідувати родичів на 

свята, оскільки усвідомлення «свого-чужого» простору все ще формується 

за принципом місця народження і поховання предків, тобто зв‘язку з родом 

або родовою пам‘яттю. Хоча соціально-демографічні процеси й 

деформували традиційну соціальну визначеність, але не дестабілізували 

вироблену століттями структуру сімейно-родових взаємин і міжпоколінних 

зв‘язків. 

 

 

3.6. Правові та виховні звичаї села Романівки 

 

Сільські общини відзначались автократичним характером‚ 

внутрішньою міцністю й солідарністю інтересів усіх членів цієї общини. 

Звичаї‚ що розвивалися та функціонували в них‚ набували юридичної сили 

лише всередині цієї общини. Спільні норми та правила‚ що визначали б 

зовнішню взаємодію різних спільнот‚ не виявляли особливого 

конструктивного характеру. З іншого боку‚ міжсоюзні стосунки у давніх 

слов‘ян‚ як і у всіх народів‚ що стояли на перших щаблях історичного 

розвитку‚ були настільки недосконалими‚ що «лише той міг мати право‚ той 

вважався особою правомочною‚ хто належав до союзу — поза союзом він 

був ніким» [66; 7].  

Дослідники звичаєвого права О. Івановська та П. Івановський 

відзначають, що «у давніх слов‘ян віщання (віщування), пророцтва 

відбувалися публічно на племінних сходах і були спочатку складником 

культового ритуалу, в якому основними фігурами спершу були волхви, які 
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наділялися, за уявленнями давньої людини, надлюдськими здібностями і 

вважалися посередниками між людьми і богами. За їхньою допомогою, 

часто ще й шляхом жеребкування, вирішувалися усі важливі питання для 

конкретного індивіда й народу загалом: дізнавалися, хто злочинець, 

розв‘язували спірні сімейні питання, обирали юнаків до війська, призначали 

вдалий час для військового походу» [65]. Рефлексії таких уявлень про 

посередницьку роль особливих людей, наділених надзнаннями зафіксував і 

Т.Рильський у Романівці та сусідніх селах: «жреці цієї релігії — відуни, 

знахарі, — люди, які знають більше про деякі особливі речі; іншої санкції, 

окрім попиту на ці знання, вони, очевидно, ніколи не мали серед народу…» 

[140, с. 98] 

«Вони не якісь особливі люди, вони просто дещо знають і мають за 

зобов‘язання допомогти у біді „добрим людяґм‟. Усвідомлення дієвості 

своєї допомоги є, здається, головним рушієм у пропозиції послуг, а коли, 

окрім „щирого спасибі‟ перепаде шматок сала, миски пшонця, чи чарочка 

тієї, то не можна ж „гордувать дякою добрих людей‟»[140, с. 99]. 

У селі, яке, в переважній більшості своїй, сповідувало православ‘я ( на 

момент фіксації Т.Рильським інформації), спостерігається певне порушення 

церковних приписів щодо заборони працювати у святочний період: «Не 

можна виконувати деяких робіт, водночас як за інші „Бог простить‟. У всі 

неділі і свята не можна різати (окрім їстівного): ні тесати дерево, ні косити, 

ні жати, тощо. Але можна, у випадку екстреної потреби, „в гаряче врем‘я‟, 

возить снопи, гребти сіно, складати копи тощо. Є церковні та народно-

звичаєві свята, в які можна самому (працювати. — Т. Б.), але „худобою 

грішно робить‟» [140, с. 103]. Як зауважують дослідники звичаєвого права 

Івановські: «У суспільній свідомості табу відігравало роль 

попереджувального сигналу, що дозволяв людям вибудовувати свої 

стосунки з довкіллям без остраху невільно порушити первісний порядок та 
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спричинити конфлікт із міфічним світом. Водночас заборони були сталими 

умовами, дотримання яких гарантувало безпеку особистості, всьому 

общинному колективу» [65, с. 11]. Отже, відступ від церковних табу 

засвідчує доволі стабільні рефлексії давнього народного звичаєвого права у 

Романівці наприкінці ХІХ століття. Спостереження ученого за 

послідовностю селянина у дотриманні церковного канону є ще одним 

підтвердженням дуалістичної природи вірувань землеробського населення 

фольклорного топосу «село». Так, дослідник зауважив: «Деякі незрозумілі 

для того, хто молиться, слова у переліку, напр., Св. Таїнств та ін., не 

особливо йому дошкуляли. Молитва твориться як щось обов‘язкове для 

набожної людини, зі значною навіть пафосністю в поставі, у виразі обличчя 

і в загальному почутті здійснення важливого обов‘язку, особливо у святкові 

дні, коли клопоти по господарству не відволікають думки і не спричиняють 

плутанину слів молитви зі словами, зверненеми до хатніх, і криками до 

тварин. Однак той, хто молиться, не заглиблюється у смисл слів, які 

проголошує…» [140, с. 104] — тобто, певний катарсис у землероба 

викликає усвідомлення своєї причетності до своєрідного таїнства, розуміння 

сакральності молитовного часу і можливість індивідуального 

«проникнення» у певний позачасовий відтинок, яким можна вважати 

ритуальну дію. Однак, учений зауважує на винятковому значені святочного 

контексту у творенні ритуального «тексту»: «Селянин наш схильний до 

поезії зовнішнього культу. Велика, найбільш витончена у селі будівля, 

велика кількість ікон, свічок, співи, по-святковому одягнутий народ, дим 

кадила — все це створює поетично-святковий настрій» [140, с. 104]. 

Стабільна присутність у святочній звичаєвості селянина-землероба 

дохристиянського світоглядного компоненту демонструє такий епізод 

меморату: «Ця червона крашанка свята, а вода чиста ключова, погожа, і от у 

цей великодній ранок, як посвяти ця паска, перед тим, як нею розговляця, 
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треба умиця у цій воді, щоб бут здоровим і погожим, як вода, і червоним і 

любим, як ця червона крашанка» [58, с. 124] і традиційне привітання: 

«Похристосуємося ціми крашанками, щоб Бог нам поміг усім укупі у миру, 

спокою і добрім здоров‘ю на той год дождат цього великого світлого 

празника!» Узвичаєний поведінковий маркер Великодня — «нікого у руку 

не цілуют, тіко у губи» [58, с. 125]. Рукопотискання за звичаєвим правом — 

сигнал та акціональна дія на потвердження укладання договірних стосунків, 

а руко цілування — вікової та соціальної субординації Святочний час не 

передбачає ділового складника соціальної комунікації, а розглядається як 

хронотоп укріплення родової взаємодії та лінійність соціальної ієрархії: 

«Зараз поклонів бит не треба: на те ми діждали червоної крашанки, яка 

запрещає зараз бит поклони кому б то не було…» [58, с. 125]. 

Стабільні рефлексії поганських вірувань народу-сонцепоклонника у 

християнському святочному році зауважують романівчани минулих століть: 

«Набожний в загальному сенсі схильний до поетично-святочного 

релігіозного настрою, але поганий богослов — народ не особливо розрізняє 

значення тих чи тих окремих обрядів; місцеві народні звичаї зливаються для 

нього в єдине ціле з обрядами церковними. „Святить паски‟ на 1-й день 

Пасхи так само важливо, як і „дочитаться до Христа‟; кутя напередодні 

Різдва, снопик на покуті, колядка — такі ж необхідні атрибути різдвяних 

свят, як і церковне богослужіння» [140, с. 104–105]. Зі спостережень 

дослідника світогляду селянина-землероба випливає, що здебільшого 

селянина цікавить у канонічній службі оповіді про житія святих, а в особі 

священика — його вокальна майстерність, щоб умів „гарно править‟. 

Проповіді священика часто характеризує: „плетинку плете‟» [140, с. 109]. 

«Велике переконання, готовність на великі жертви святих праведників 

викликала в ньому непідробне співчуття… його вразливість до поетичних 

образів релігійного життя і невеликою здатності до абстракції. Цим 
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пояснюється, як на мене, байдуже ставлення сільського люду до проповіді» 

[140, с. 109–110]. 

З-поміж звичаїв сімейних, які наводить учений у розвідці «До 

вивчення…», впадає в око звичаєва норма, що була поширеною на 

помежів‘ї століть і на інших теренах України та дотримувалася селянською 

спільнотою безумовно: «Іноді буває так, що молоді вінчаються, бажаючи 

скріпити взаємну присягу, але наближується піст чи ж у батьків „молодих‟ 

немає призбираних коштів для того, щоб влаштувати весілля. Хоча б «не 

так, як у людей, то хоч так, як коло людей . У цьому разі після вінчання 

„молода‟ не покриває голови, ходить в стрічках по-дівоцьки: „молодий‟ 

ходить до неї, як парубком ходив до своєї нареченої, але подружнє життя не 

допускається» [140, с. 105]. 

Для Романівки, де компактно проживали представники різних 

національностей та віросповідань, не властива була конфесійна 

нетерпимість. Ось яку інформацію дає нам розвідка Т.Рильського: «У сім‘ях 

чиншівиків (селян-орендарів. — Т. Б.) ви зустрічаєте часто змішаних 

православних і католиків, але це ніколи не стає приводом до непорозумінь. 

Чиншівик-католик іноді приєднується до православ‘я, тому що він 

«незаможний чоловік», їздити йому ніна чім, а ходити до костьолу далеко; 

це не скандалізує нікого з його одновірців з народного середовища. 

Православна виходить заміж за католика (чи навпаки) і це не викликає ні у 

кого незручних запитань». Однак учений справедливо зауважує, що така 

толерантність сформувалася не одразу: «Років десять тому (1888 р. у 

«Киевской старине» опублікована розвідка «До вивчення українського 

народного світогляду». — Т. Б.) я слухав ченшівика, який дивувався тому, 

що „мужик ляхівку бере‟, однак я не чув, щоб з цього приводу підіймалося 

релігійне питання. Серед народу ви часто почуєте, що католики, як і 

православні, „вірять в єдиного Бога і в Ісуса Христа, тілько в їх інакше 
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правиться‟, а… католицький священик читає в церкві… „тільки не з того 

кінця‟ (романівчани-католики ходили до костьолу в Новоселиці, за 9 верст. 

— Т. Б.) [140, с. 110–111]. «Тіко разниці, що піп жонатий, а ксенж холостий. 

Що у попа жонатого тіко одна дочка, а в ксенжа четверо. Тіко од його 

ключниці, і ці діти на неї записані без батьківського імня…» [58, с. 115]. 

До іудаїзму православний селянин ставиться з повагою, оскільки 

«дуже стара і дуже тверда віра», а чітке дотримання євреями релігійних 

приписів та їхня солідарність часто ставилися в приклад [140, с. 111]. Про 

атеїстів-«культурників» селяни зазвичай кажуть: «Дарма, що він не 

молиться, заготовив він собі місце на тім світі ділами свроїми». 

Зауважує учений і певні часові світоглядні модифікації в аспекті 

дотримання посту: якщо з молодості (1840–1902 рр. — Т. Б.) він пам‘ятає, 

як «жодним чином не можна було умовити хворого християнина перейти 

задля здоров‘я на скоромну їжу», а виснажений від тривалого посту школяр 

відмовлявся пити молоко, то на час роботи над текстом народознавчої 

розвідки — «дехто з молодого покоління з радістю б їв скоромне, але 

соромиться батьків і сторонніх» [Там само]. Т. Рильський як дослідник, 

котрий прагне об‘єктивності, зазначає терени панування звичаїв та ареалу 

модифікаційних змін: «Спостереження відносяться головним чином до 

північно-східної частини Сквирського повіту, яка прилягає до залізниці», 

тому і «розмови на тему, що оскверняє людину не те, що входить у вуста, а 

те, що виходить» не претендують на всеосяжність сільської народної 

культури. 

Особливе зацікавлення для Т. Рильського складає явище штундизму, 

яке не було поширеним у Романівці, однак для південної Київщини кінця 

ХІХ століття було характерним. Попри позитивні якості тих, хто «увірував» 

— внутрішньо корпоративна солідарність, взаємодопомога, не вживання 

алкоголю та ін., дослідник вказував на «сектантську вузькість», яка 
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виявляється у зреченості «невинних розваг, які вивищують душу поезією 

трудового життя». Так, Т. Рильський згадував: «Вишуканий стрій жінки, 

„вулиця‟ (молодіжний інститут дошлюбного спілкування. — Т. Б.), світська 

пісня тощо, — все це засуджується сектантами… Ці ознаки штундизму 

пояснюють, як на мене, їхню відстороненість від життя села, їхню 

відсутність інтересу до справ миру» [140, с. 115]. Навзаєм, селяни, які 

дотримувалися давніх релігій вказували ідеологічним маргіналам на їхню 

інакшість: «В поселенні, яке недалеко від нас (Романівки. — Т. Б.), стався 

випадок знищення городини у штундистів більшістю односельців; в іншому 

селі штундиста, який прийшов у гості до знайомих, водили босим на 

морозі». Учений вбачає причину такої нетерпимості для загалом 

толерантних до іновірців людей у самому факті «переходу в штундизм, що 

демонструє зневагу до віросповідання більшості населення…; і сектантська 

пиха новонавернених, і деякі форми сповіді, які вражають, як вилучення 

хресного знамення із молитовного обряду та ікон» [Там само]. 

Як правовик-практик, а водночас і як фольклорист Т. Рильський 

пивльно вдивляється в опір селянської маси законодавчим та церковним 

канонам, досліджує часові модифікації народного світогляду, які 

відображаються в ритуальній практиці селянина:«Санкціонована релігією та 

цивільними законами формула сімейних відносин не виробнена місцевим 

народним життям. Вона привнесена в неї готовою і привнесена з такою 

святочною санкцією, що загальні теоретичні формули народні мали б з 

плином часу сприйняти основні положення цієї формули. Однак поряд з 

цим фактом теоретичного визнання цієї формули не могли остаточно 

атрофуватися інстинкти арійської раси з одного боку, з іншого — загальні 

модифікації прийомів мислення не могли не зачепити тих чи тих деталей 

народного світогляду на сімейні відносини. 
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За такого загального стану справ складність врівноваженого об‘єктив-

ного вивчення предмету значно збільшується; спостерігачеві, який хоче 

пізнати це явище, доводиться почергово користуватися то «ходячою» 

формулою, то життєвими явищами поза нею. Звіряючи одне з одним і 

намагаючись відшукати якийсь синтез в мисленнєвій царині народних мас, з 

яким нас значною мірою роз‘єднують прийоми мислення, зумовлені нашим 

вихованням. Я говорю це не лише для того, щоб підкреслити, наскільки я 

далекий від надії вичерпати цей предмет моїми поверховими нотатками, а й 

для того, щоб вказати на метод, який, як на мене, треба застосовувати при 

намаганні його вивчити» [140, с. 117–118]. 

Праці народознавця зберегли коштовний матеріал, пов‘язаний з 

молодіжним дозвіллям та народним залицяльним етикетом. Щоб дослідити 

фольклорний топос села Романівки уповні, така інформація є необхідною: 

«Мені хотілось би спершу окреслити умови її (любові. — Т. Б.) розвитку в 

середовищі нашого сільського люду <…> наші „ігрища між сіл‟ складають 

доволі цілісну школу любові. Як тільки розпочинається „весна красна, із 

стріх вода капле‟ — наша сільська молодь і підлітки висипають вечорами 

на улицю, тобто, збираються в якомусь місці на вигоні чи на вулиці для ігор 

та пісень. У великих селах збирається декілька улиць. Зібрання ці, ймовірно, 

беруть свій початок від дуже давньої старовини, і не можна не помічати 

того зв‘язку, яку вони мають з давнім пошануванням пір року» [140, с. 118]. 

Дослідник окреслює усю парадигму молодіжних форм 

дошлюбного спілкування і розгортає її відповідно до річного календаря: 

«Додам з усією обережністю, властивою профану, що загальний, надто 

простий, характер мелодії веснянок поєднує в один загальний музичний 

цикл веснянки, пісні „великодні, купальні, весільні‟ та язичнецткі колядки 

<…> Улиця з усіма її осінніми та зимовими варіаціями, під різними назвами 

— все те, що називають спільною назвою „вечорниці‟ — для нас, з одного 
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боку, є продуктом народного буття тієї окремої пори, коли він розвивався, 

не зіштовхуючись з формулами більш сильної чужинської культури, з 

іншого — як оберіг традицій у питаннях незбагненних стосунків, 

сформованих і перетворюваних на засадах схильності раси і змінних умов 

життя цього племені» [140, с. 193]. Великодня пісня: 

Кому воля, а кому неволя, 

А дівчатам усе воленька: 

Як востаннє та неділенька —  

За стрічечку та за віночок, 

На улецю, та й у таночок. 

Кому воля, а кому неволя, 

А парубкам усе воленька: 

За шапочку, та за дудочку. 

На улицю, та за дівочку 

[140, с. 120]. 

Водночас, автор розвідки зауважує на звичаї табуювання відвідин 

одруженою молоддю молодіжної інституції дошлюбного спілкування, 

навівши приклад артикулювання звичаю в ліричній пісні, зафіксованій у 

Романівці: 

Місяць над горою. 

Дівки на улиці… 

Гей, доле, доле, 

Дівки на улиці… 

А я молодая 

Коло печі стояла… 

Свекруху благала: 

– Свекрухо-матінко, 

Пусти на улицю!… 
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– Хоч я тебе пущу, 

Свекорко не пустить. 

У пісенному тексті спостерігаєть кумуляція адресатів звернення 

ліричної героїні: «свекорко-батенько», «діверко-братик», «зовиця-

сестриця», «миленький муж», однак усі вони — представники нової родини 

молодиці й стоять на сторожі інтересів непорушності сім‘ї, тому їхня 

відмова — декларує юридичну звичаєву норму табуювання для одружених 

людей місць молодіжних розваг, зорієнтованих на вибір пари. 

«Тимчасовою перервою в загальній звичаєвій забороні брати участь в 

іграх молоді є великодні ігри. В моєму селі вони тривають один день, у 

перший день Пасхи, в інших невіддалених селах — 3 дні». Про локальність 

романівського звичаю дозволяє фольклористу говорити порівняння його з 

поліською святочною практикою (село Майдан Лабузький, Волинської губ., 

Новоград-Волинського повіту), де у великодніх забавах, що тривали 

тиждень, брали участь не лише молодиці, а й чоловіки. [140, с. 121]. 

«В Романівці була колись в ходу, а тепер вийшла з ужитку гра в 

Короля. Я зустрічав її близько тридцяти років тому в селі Дударях 

Канівського повіту». Намагання провести аналогії та зіставлення 

фольклорного матеріалу, отриманого у рідному селі та зафіксованого на 

інших теренах, засвідчує об‘єктивацію предмету студіювань 

фольклористом, пошуки ним відповідного дослідницького інструментарію 

та шляхів розв‘язання наукової проблеми. 

Наведена ученим великодня гра «Ой як , як , та нелюба вибирати» 

[140, с. 122–123] повторно фіксується на початку ХХ століття народною 

оповідачкою Г. Демірською [58, с. 132]. Попри відсутність номінації 

фольклорного зразка в фольклористичній розвідці Рильського, зіставивши 

різночасові варіанти, записані різними людьми з інтервалом близько 

тридцяти років, можемо стверджувати: ці записи є варіатами одного 
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ігрового тексту, функціональне навантаження (великодня молодіжна 

забава), рольове навантаження (беруть участь лише неодружені дівчата у 

давнішому варіанті фіксації Рильського — допускаються до участі в грі 

одружена молодиця, хлопчик-підліток виконує ігрову роль «нелюба» у 

варіанті новішої фіксації Демірської). Отже, фольклорний зразок стабільно 

побутує в селі у складі великоднього обрядового комплексу, у часі 

модифікує в напряму де сакралізації та нівеляції ґендерної рольової 

суб‘єктності. 

Учений зауважує, що жанр веснянки зникає з репертуару улиці разом 

з ранньою весною, натомість активізується в молодіжному середовищі 

лірична пісня. Зокрема учений зауважує на важливих факторах формування 

репертуару певної сільської молодіжної громади: «Вибір пісень залежить, 

частково, від моди (у селі впродовж певного часу — якихось двох-трьох 

місяців — входить в моду якась пісня чи звідкись занесена, чи давня, 

оживлена давно забута), частково вибір пісень залежить від індивідуальних 

уподобань співучасників улиці» [140, с. 123]. 

Послуговується дослідник особистими рефлексіями для накопичення 

фактологічного матеріалу. Так, Т. Рильський повертається у спогадах до 

днів своєї молодості (ймовірно, що прийом самозапису був у 

методологічному активі ученого) та по-пам‘яті подає інформацію про 

звичай складки, який був поширений у другій половині ХІХ ст. в 

с. Маковищах Київського повіту. Ось що він пише: «Зібрання ці називались 

складкою і не були приурочені до якихось певних днів; в Романівці 

Сквирського повіту вони влаштовувалися на Запуски і на Андрея. Ці 

зібрання хлопці постачають горілкою, дівчата — закускою…» [140, с. 124]. 

Пісня на таких вечорницях не обмежувалася розважальною та естетичною 

функціями. У ситуації міжстатевого спілкування та за звичаями 

традиційного залицяльного етикету вербальна та тактильна комунікація 
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відбувалася публічно й мала здійснюватися у межах існуючого звичаєвого 

поля, схваленого молодіжною громадою. То ж формат пісні радше 

використовувався з метою вербалізації індивідуальних та колективних 

прихованих бажань, які уявно «матеріалізовували» мрії («Лунають пісні — і 

скільки німих, невисловлених зізнань у них вкладено!») [140, с. 125]. 

Скажімо, діалогова пісенна форма є способом налагодження міжгрупової 

комунікації між парубочим та дівочим колективами. Так, Т. Рильський 

наводить приклад подібного «діалогу»: 

Ти чорнява, ти білява, 

Говори зі мною, 

Як не будеш говорити —  

Умру, серце, за тобою. 

Дівочий хор виконує свою партію досить показово: 

Ой ти умреш із вечора, 

А я в три години. 

Нехай же нас поховають, 

Хоч у одній домовині 

Отже, актуалізація ліричної пісні як своєрідного комунікативного 

прийому й своєрідного психотерапевтичного засобу сприяла налагодженню 

стосунків комунікантів та формувала сприятливу емоційну атмосферу для 

молодіжної фольклорної аудиторії. Учений доходить висновку: і 

повертаємся ми по домівках, уже не розділені на парубоцький і дівоцький 

гурти, а змішаними групами, відповідно з місцем нашого проживання: 

Я на славу сама стану, 

Слави не боюся — 

З ким люблюся — обнімуся, 

Ще й поцілуюся 
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(зафіксований текст у с. Маковищі, де провів молоді роки Т. Рильський. — 

Т. Б.) [140, с. 126]. 

Автор розвідки приділяє значну увагу жниварському репертуару, 

уміщує в фольклористичний текст сюжет про мазура, який для нас цікавий з 

різних причин: по-перше, він відображає суб‘єктне ставлення до цієї 

етнічної групи (із спостережень автора — «мазур» виходець з Мазовії), по-

друге, ставлення селянина-землероба до кульмінації землеробського циклу. 

«У мазура зародив гарний овес і така-то вже шибнула його охота викосить 

той овес. Пристроїв мазур граблі і пішов косить. Покоси лягають гарні, що 

не ступить, то сніп. Косив наш мазур до самого вечора, викосив свій овес, 

відкинув косу, лежить, ледве дихає. Люди повертаються з поля: „Люди 

добрі! Перекажіть моїй жінці, щоб вислала за мною підводу. Та нехай 

висилає дві підводи, бо я з тією шельмою — косою — на однім возі не 

поїду‟» [140, с.126–127]. 

Осіння пора — початок досвіток. «Там і сям, в різних пунктах села, 

окремі господарі „приймають досвітки‟. На них дівчата сходяться з 

прядивом, чоловіка молодь приходить для бесід з ними… Вносять солому, 

хлопці, не без деяких зусиль, запрошують дівчат лягати разом, і „ніч — 

мати‟ покриває своєю пеленою таємниці молодечих розмов, серцебиття і 

обійми. Не більше. Такий звичай. Я знаю, він уявляється багатьом у 

схибленому вигляді, нібито однозначним з брутальною розпустою, але для 

того, хто знає наших сільських жінок (а всі вони бували свого часу на 

досвітках), думка про тотальну їх вульгарність була б дуже образливою, 

якби вона не була такою смішною <…> Я цілковито переконаний в тім, що 

в нашім селі не знайдеться жодної жінки-землеробки, котра б відважилася 

увійти декольтованою в людне місце» [140, с. 128]. 

У фокусі дослідницької уваги ученого опиняються етнопсихологічні 

аспекти українського землероба: «Як сільський господар, я маю досвід 
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ділового спілкування з парубоцтвом <…> я научився цінувати здатність 

нашого сільського парубка до сприйняття тонких вражень. Мені випадало 

викликати рум‘янець соромливої радості від звичного „спасибі‟, звернутого 

до наймита з нагоди добре виконаної ним роботи <…> При розрахунках з 

наймитами мені доводилося не раз виправляти свій рахунок з огляду на 

нагадування наймитом про взяті ним у мене і незаписані кошти…» [140, с. 

129–130] — таке позитивне враження від сільського парубоцтва склалося в 

дослідника. Однак фольклорист справедливо зважає на узвичаєну практику 

порушення поведінкової норми, яке властиве для святочної доби чи для 

парубка, який проходить певний ініціальний обряд. «Сюди відносяться й 

звичаї так званих „новобранців‟. Випивать і нарушати загальний спокій в 

час, наближений до набору, — діло звичне, хоча й не однаковою мірою у 

різних селах. Там, де цей звичай виявляється більшою мірою, — 

поглумитися над мандрівниками, полаяти стрічного, перевернути в містечку 

на базарі чи ярмарку столик з булками, яблуками та ін., викрасти ці ласощі 

— не в дивину. 

В деякій місцевості торговці подібними продуктами припиняють на 

базарах торгувати, коли там з‘являються новобранці. Працюючи з 

респондентами старшого віку фольклорист фіксує від них ставлення до 

такої деструктивної поведінки молоді: «Вони засуджували подібні 

шаленства, але й пригадували свої літа парубоцькі-молодецькі, а водночас 

зринали й розповіді про гусей, які вбивали і з‘їдали на полі,а то й 

гумористичну розповідь про смажене в аналогічних умовах порося. Після 

цього я став уважно дослухатися до розмов на подібні теми і помічати, що, 

починаючи осудом, вони майже завжди завершуються спогадами про якусь 

здобич на баштані, у фруктовому саду та ін….. Мені доводилось бувати у 

складі присяжних у той час, коли звинувачувалися молоді люди за більш 

важкі діяння. То були — за юридичною номенклатурою — крадіжки зі 
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зламом» [140, с. 131–132]. Т. Рильський, коментуючи прицидент, звернув 

увагу, що присяжні (мешканці села), дізнавшись про предмет викрадення 

(«сало, тараня, цукерки»), не пристали на вердикт судді, який 

послуговувався кримінальним кодексом, а вимагали пом‘якшення вироку, з 

огляду на сільську традицію. 

Стабільні настанови селянської спільноти на толерантність по 

відношенню до новобранців — свідчення не лише гуманізму земляків до 

молоді, котра розлучається з рідниим домом та громадою. Ми схильні в 

такій усталеній поведінковій моделі вбачати топос відторгнення неофіта від 

родового (селянського «древа») та прилучення його до нового соціального 

(«чужинського») простору. Мілітарний світ з його аксіологією, 

культурними практиками, що кардинальним чином відрізняються від 

селянського, по мірі входження селянина у цей культурний простір та 

асиміляції у з ним модифікує, радше – мутує,  селянський світогляд у 

мілітарний.  

Чільне місце у науковій розвідці Т. Рильського відведено вивченню 

естетичних параметрів селянського соціуму. У традиційному суспільстві 

поняття краси прямо корелює з жіноцтвом, зі сферою відповідальності цієї 

гендерної ггрупи: «Перш за все ми не можемо не зауважити вразливості 

нашої сільської жінки загалом і дівчини зокрема, на красу предметів, що 

впадають їм в око. Найпомітнішим це виявляється через їхню любов до 

вбрання… У цьому питанні наші селянки дуже подібні до своїх сестер із 

інших суспільниз верств з тією лише відмінністю, що останні дивляться на 

одяг, головно, як на знаряддя перемоги (у боротьбі за увагу представника 

протилежної статі. — Т. Б.) і тому приховуються і заздрять, а наші сільські 

жінки дивляться на нього простіше, як на красивий предмет <…> з таким 

самим захопленням вони говорять про красиве облаштування хати, про 

квітник, про красиву церкві, про вулиці великого міста, про якусь святкову 
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яскраву церемонію тощо». Отже, вразливість, на думку автора 

фольклористичної праці, є маркером сільської жінки, водночас ця риса 

сигналізує про тонке сприйняття прекрасного. Саме цією домінантною 

рисою пояснює учений глибинне сприйняття музики, пісні зокрема. 

Увиразнює свої висновки прикладом: «А скільки сліз (у них. — Т. Б.) 

викликають весільні пісні на весіллі сироти? А то — зайде до вас лірник; 

співає він то одне, то інше — раптом хтось попросить заспівати „Сироту‟: 

– Куди йдеш, сирітко? — Матінки шукати. 

Обізвалась з гроба її рідна мати: 

– А хто ж то там плаче на моєму гробі? 

– То ж то я, матінко; прийміть її к собі… 

Тут уже перестає діяти сила стримування, аккомпанімент ліри раз по 

раз переривається дівочим риданням…» [140, с. 135]. «Тонкосльозість» у 

селянському середовищі маркує тонку душевну організацію, а відповідно — 

здатність відчувати (творити, відтворювати, співтворити) мистецький 

продукт, наслідувати деміурга. «Проливати сльози» у народному 

потрактуанні має семантичну пару — «очищати душу». 

Тадей Рильський не оминув увагою у своїх дослідженнях народної 

родинно-обрядової творчості, зокрема весіллю як публічної громадської 

санкції шлюбу, де обов‘язковим обрядовим елементом є плач наречено. 

Автор зазгачає, що, приміром, сватання є формальним обрядом, оскільки 

парубок «допитується слова» у дівчини заздалегідь. Обряд сватання у його 

селі значно спростився: «Тих обрядових промов, які написані в «Марусі» 

Квітки, у нас не проголошують чи, можливо, уже не проголошують» [140, 

с. 136] Учений зауважує, що парубок до сватання дещо вагається і нерідко 

має декількох претенденток. Пріоритет зазвичай надає тій, кого 

рекомендують батьки, в разі відмови дівчини, не вагаючись робить 

пропозицію іншій. Таку спонтанність намагається збагнути Рильський і 
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пояснює цей феномен молодечою спрагою краси й любові, зазначаючи, що 

«парубок, який не виявляв дівчині знаків уваги напередодні сватання, після 

сватання починав до неї щиро залицятися». Такий тип стосунків Рильський 

називає «стихійним». 

Наводить дослідник і певні звичаєві табу що унеможливлюють шлюб. 

Так, за звичаєм Романівки, якщо брат парубка був одружений із сестрою 

дівчини, то ставало «канонічною перепон» їхньому шлюбу: «С. — далеко не 

якийсь багатир, але він пропонував місцевому священику 100 руб, за те, 

щоб він обвінчав їх. Священик відмовився» [140, с. 139]. Іноді парубок 

чекає тривалий час, як у пісні співається: 

Любив тебе дівчиною, 

Люблю тебе молодицею, — 

Іще буду сім літ ждати, 

Може, станеш удовицею. 

Такі випадки учений розглядає як диференційовану любов і звертає 

увагу, що з часом цей тип стосунків більше поширюється серед сільського 

населення, даючи зрозуміти, що вплив містян мав місце на селянські 

традицію. Серед справ, які входили до компетенції волосного суду, були й 

справи про збитки на сватанні. «Зазвичай, — як зазначає фольклорист, — 

батьки заявляли, що вони готові „тримати слово, але донька подумає‟ <…> 

традиція зіштовхується з особистим вибором зацікавленої сторони (збитки 

присуджуються). У зв‘язку з цим періодом вагання між традицією, 

заснованій на стихійній любові, та зростанням одиниць диференційованої 

любові, міститься явище, яке стає помітнішим останнім часом» [140, с. 139–

140] — пошлюблені часто розлучаються на деякий час. Однак інша, більш 

стала традиція робить надто складним становище розлучених («світ їм 

зав‘язаний»), і вони після роздумів, нехтують своїм правом на особисте 

життя, сходяться знову. Характерною рисою народознавчого дослідження 
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Т. Рильського є авторська апеляція до народнопоетичного тексту не як до 

своєрідного художнього тла, а як фактологічного сюжетотворчого 

інструменту. Наведемо приклад такого методологічного прийому: «Роздуми 

про те, що „на козаку нема знаку‟ відіграє, звісно, неабияку роль у житті 

парубоцтва, однак як часто часто трапляється, що „хоч коханнячко не 

зродиться, то черево заводиться‟, то усвідомлення відповідальності цього 

факту стає вирішальним і набуває форми легального шлюбу: 

Тиха вода бережечок зносить, 

Ой там козак свого пана просить: 

Пусти мене, пане, на ту Україну, 

Пише дівка листи, що має дитину. 

– Можеш цю провину на іншого здати. 

– Не можу я, пане, буде Бог карати…» [140, с. 140]. 

В етнологічній літературі доволі скупа інформація про покритку та 

інститут покритництва. Відомості, зафіксовані на Сквирщині, поточнюють 

причини цього явища: відмова збезчещеної дівчини відкривати ім‘я батька 

своєї дитини, відсутність у батька сміливості чи засобів для утримання 

дитини. Рильський спростовує стереотип, сформований Шевченковою 

«Катериною» серед містян, про мучеництво таких жінок: «Мені доводилося 

зустрічати в селянському середовищі покриток; я не помітив найменшої 

різниці у спілкуванні з ними та іншими жінками. Коли вони згодом 

виходять заміж, то становище їхнього дитяти, прижитого з іншим, нічим 

суттєво не відрізняється від становища пасинка згалом» [140, с. 141]. 

Одначе з етнографічної літератури нам відомі певні заходи громадського 

посрамування покритки. Так, її скриню бвтько міг без дозволу власниці 

роздати на ярмарковій полощі неодруженим дівчатам; молодіжна громада 

не приймала порушницю звичаєвих настанов до себе у спілку; спільнота 

одружених ігнорувала спілкування з покриткою. Тобто, вона опинялася у 
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ситуації соціальної сепарації. Ще зі сторінок психологічного роману братів 

Рудчинків «Хіба ревуть воли, як ясла повні» ми дізнаємося про заборону 

матері-покритці публічно пестувати своє незаконнонароджене дитя, щоб не 

виявляти прихильності (і тим не ображати моральні почуття громада) до 

вияву свого гріха. 

Народописець зокрема відзначив і те, що саме слово «байстрюк» 

містить для селян негативні конотації, відомі й факти батьківської заборони 

одружуватися сину з «самосійною» дівчиною. Таке критичне ставлення до 

незаконнонароджених, на думку автора, провокувало злочинні діяння. 

Автор народознавчої розвідки як доказ наводить фольклорний текст: «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 диитя, та хтіла 

стребить‟» [140, с. 141–142]. 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 

родичання. З цього приводу можна згадати сюжет з легенди про Буняка, 

який скоштувавши пиріжки, замішані на материнському молоці героя, 

відмовляється з ним битися, оскільки умовно побратався з ним. А мотив 

«вбивця припадає до грудей матері жертви» часто розгортає в 

народнопоетичному тексті тему порятунку від помсти. 

Вивчаючи звичаєве право села, Т. Рильський відводить чільне місце і 

звичаю «шлюбної експертизи». Розмірковуючи над витоками давньої форми 

громадського контролю моральних якостей нареченої, учений стверджує: 
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«Якби було дозволено на основі загального пізнання буттєвих явищ певної 

етнічної групи, без спеціальної підготовки пропонувати гіпотези про 

зародження відомих звичаїв, — то я б сказав, що цей звичай на початках не 

мав на меті такої перевірки. А фактично шлюб відрізнявся від союзу, який 

визнавало суспільство, лише через публічне визнання факту, що і 

санкціював його, так і постало… публічне надання речових доказів, 

здійсненого факту. Надалі, під впливом іншої культури, цей звичай був 

утилізований в інтересах поширення нею (культурою. — Т. Б.) ригоризму 

(вимогливість у дотриманні певних принципів)» [140, с. 142]. Учений вказує 

на те, що актуальність цього звичаю з часом зменшується: «Останнє 

п‘ятнадцятиріччя в моїй місцевості я не зустрічав відповідних пісень та 

обрядів; якщо ж якась баба по старій пам‘яті намагалася мурликати пісню із 

цього циклу, то її одразу ж зацитькували… На одному з весіль молода, не 

дочекавшись виходу у комору, попросила пробачення у батьків 

нареченого… На що мати відповіла: „Нехай тобі Бог простить: весілля один 

день, а вам прийдеться жити весь вік‟, а благословення закінчила словами: 

„Перепроси людей‟». Надалі сценарій обряду розгортався в почерговому 

перепрошуванні усіх учасників весільної драми. Т. Рильський звернув увагу 

на коментарі окремих гостей, заміжніх жінок літнього віку, приміром: «О 

тже ж і я була така, а проте дай Боже усякій так прожити, як я живу зі 

своїм». Отже, на занепад обряду «комора» вказують і старші мешканці села. 

Однак у разі засвідчення акту дефлорації нареченої на хаті вивішувався 

червоний пояс.  

Існує повір‘я, що влаштування «гарного весілля» всупереч 

неправдивому свідченню молодої — спричинить нещастя для дому. Однак 

автор наводить достатню фактологічну базу, яка потверджує поширення 

серед романівчан сприйняття традиції комори як певного рудименту. Уже в 

часи Рильського селяни подекуди свідомо відмовлялися від нього, 
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вилучивши з весільного ритуалу. Водночас така модифікація весільної 

драми спостерігалася не повсюдно. Так, автор наукової розвідки зауважив, 

що навіть у межах Сквирського повіту є села, де звичаю комори 

дотримуються безумовно. Приведений дослідником судовий випадок, де 

підсудна, намагаючись довести статеву неміч свого чоловіка апелювала до 

весільного старости, котрий у першу шлюбну ніч мав замість 

неспроможного чоловіка здійснити дефлорацію нареченої, ―добуть весілля‖, 

доводить, що звичаю комори вимагає ―такий закон‖» [140, с. 144]. 

Автор народознавчої розвідки активно послуговується рішеннями 

романівського, жидовецького, новоселицького волосних судів з 1861 по 

1880 р. і романівського волосного суду, після об‘єднання волостей з 1881 по 

1886 р., а також звертався за юридичними консультаціями до П. Дашкевича 

— дослідника права. Матеріали волосних судів доводять розпад 

патріархального роду і становлення малої сім‘ї. Так, у романівському 

волосному суді в 1884 році свекор, який не міг втримати своїх родичів від 

образ невістки був оштрафований на 3 руб., якщо ж він і надалі не буде 

спроможним тримати лад у своїй сім‘ї, то суд зобов‘язав його виділити сину 

і невістці частину землі та сплатити гроші на спорудження нової хати. 

Отже, волосний суд керувався звичаєм «найкраща спілка чоловік та жінка» 

[140, с. 148]. 

За спостереженнями ученого, звичаєве народне право у царині 

сімейних відносин надає великих прав і захищає жінку-матір, берегиню 

сімейного вогнища. «Чоловіки визнають його і намагаються зберігати в 

таємниці від жінок усе те, що йде урозріз з їх побажаннями» [140, с. 149] і в 

доказ цього спостереження наводить пісню про Купріяна: «Одні кажуть: 

скриваймося; другі кажуть: признаймося; єден каже: сидім тихо; доугий 

каже: буде лихо» [140., с. 150]. Водночас чоловіки досить толерантні по 



134 

відношенню до своїх дружин, які порушують звичаєві норми, аж поки це не 

набуває системного характеру: 

Прийшов милий з дороги,  

Мила йому — бух у ноги: 

– Що ж я, милий, зробила, 

Коровцю пропила. 

Милий милу цілує, 

Коровцю дарує. 

– Гуляй, мила, здорова, 

Буде друга корова. 

У жіночій ліриці, зафіксовані ученим в обстеженому регіоні, 

випрозорюється правова домінанта жінки в галузі сімейного права. 

Приміром: 

Ой, дай, Боже, здоров‘ячка 

Моєму старому, 

Що він мене не жене  

Із корчми додому. 

– Гуляй, гуляй, моя чорнобрива, 

поки моя головка здорова, 

Бо як моя головка схибнеться, 

Тоді твоє гуляннячко минеться. 

Гуляй, гуляй, моє малювання, 

Тільки приходь додому зарання. 

– Що ж то в мене за гуляннячко, 

що до дому та й зараннячка: 

Ото ж мені й погуляти — 

Три дні дома не бувати. 
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Хоча є приказка «Ще сорока не побіліла, щоб жінка чоловіка била», 

однак Т. Рильський звертає увагу на рідкісні випадки насильства у сім‘ї. 

Найтиповішими причинами, за його спостереженнями, є: пияцтво 

(чоловіка/жінки), релігійні чвари (хтось із подружжя став членом секти). 

Т.Рильський спростовує стереотип, який сформувався у містян щодо 

зловживання спиртними напоями селян. Хронічні випадки такого 

зловживання, наслідком якого стає сімейне насильство, на селі трапляються 

доволі рідко. Волосні суди на вдоволення клопотання потерпілої сторони 

виносять зазвичай такі вироки: «В 9-ти випадках (з 16-ти, зафіксованих 

Т. Рильським. — Т. Б.) рішенням суду було постановлено найсуворішу 

покару — розги; 3 рази винесено арешт, 2 рази — грошовий штраф на 

користь мирських сум, 2 рази зобов‘язання жити в мирі» 140, с. 153]. 

Характерно, що стеження за дотриманням останнього рішення покладалося 

на сусідів. Таким чином, ми маємо можливість упевнитися, що і наприкінці 

ХІХ століття доволі активні рефлексіі кругової поруки у селянському 

середовищі, де члени общини несуть спільну відповідальність за правове 

поле кожного. Учений звірявся у своїх висновках зі статистичними даними, 

призбираними П. Дашкевичем на інших теренах Правобережної України, 

тому вказував на загальні тенденції ухвали волосними судами суворих 

вироків у справах про насильство в сім‘ї, зокрема агресивної поведінки 

чоловіка щодо його дружини. 

Натомість справи про подружню невірність рідко доходили до суду, 

однак: «У судовій хроніці вони не одиничні. В Сквирському окружному 

суді, — у засіданні якого брав участь і Т. Рильський, у справі про вбивство 

коханцем чоловіка у спілці з коханкою, — під час судового розгляду 

з‘ясувалося, що в цьому селі досить життєздатними суворі архаїчні погляди 

на подружні стосунки, які передбачають залучення у судовий розгляд 

свідчень весільного старости…» [140, с. 157]. Цивільні шлюби, за 
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спостереженнями дослідника, зустрічаються майже в усіх, обстеженими 

ним, селах у невеликій кількості. Причиною ії не легалізованого статусу 

такі: «Жінка солдата чи будь-кого, хто зник безвісти; чоловік, покинутий 

дружиною; люди, пов‘язані родинними стосунками, які суперечать 

церковним канонам і т. ін.» [140, с. 157–158]. 

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» [140, с. 160]. Отож, 

донесена інформація про варіант звичаєвого карного процесу розкриває 

етимологію казкового мотиву «невірна дружина ховає коханців у кулі 

соломи». А легендарний мотив «жінка перекидається кулем соломи» вказує 

на магірнальну природу персонажа (зазвичай за сюжетом — відьма). 

Сучасне дослідникові покоління є більш толерантним у цих питаннях і не 

вдається до перелічених традицій покарання, що засвідчує модифікацію 

звичаєвої юридичної практики на селі. Так, за перелюб найтиповішими 

судовими покараннями є: штраф (на користь церкви, школи, сплати спілних 

боргів) та побиття палицями винуватого. 

Не оминув увагою дослідник народного права і майнових звичаїв, які 

були актуальними у Романівці та сусідніх селах Сквирського повіту. У 

спільне господарство при виході заміж жінки приносять лише рухоме майно 

(одяг, подушки, дрібна, рідше — велика худоба тощо). Сім‘я розглядається 
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селянином як господарська спілка «найкраща спілка — чоловік і жінка». У 

разі вступу когось із сім‘ї у договірні стосунки купівлі-продажу зі стороною 

контрагентом договору, він/вона має спитати поради («Треба порадитись із 

старою», «Не заню, що мій старий скаже», де «старий» / «стара» — лексеми, 

семантика яких не обмежується характеристиками віку. — Т. Б.), так само, 

за звичаєм, діє й інша сторона договірних стосунків. Дослідники 

українського звичаєвого права, вмотивовуючи визначальну ознаку сімейної 

общини як трудової спілки, досліджували природу майнового права членів 

цієї інституції: факт слабкого розвитку приватної індивідуальної власності 

при неподільності родини і спільності господарства. «Селяни багатьох 

регіонів на запитання про їхню особисту власність відповідали, що в членів 

родини окремої власності немає» [65, с. 62]. Таким чином, угоди, що 

укладалися членами родини, розглядалися як угоди, що укладалися всією 

родиною. 

Давнє право наших предків демонструє рефлексії матріархату: у разі 

смерті когось із подружньої пари придане померлої дружини повертається її 

батькам чи найближчим родичам, якщо у небіжки не залишилося дітей; 

якщо померла довгий час хворіла і чоловік витрачав гроші на її лікування, 

частина приданого має компенсувати ці видатки чоловіка, окрім видатків на 

похорон. Прагматизм селянина-землероба вкупі з вірою складали основу 

неписаних законів буття. 

Землю зазвичай успадковують сини, а вдови, які мають малолітніх 

синів, стають їхніми опікунами і зберігають за собою право власності 

чоловіка. До прикладу, за рішенням Жидовецького волосного суду за 

жінкою, чоловіка якої зіслано до Сибіру, визнано право власності її 

чоловіка, оскільки у неї був син. Оскільки рішень суду, щодо успадкування 

жінкою-матір‘ю синів майнового права померлого чоловіка обмаль в 

судових архівах, що це дає підстави для висновку: право успадкування 
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набирає сили безумовно, тут прямо діє звичаєве право, яке не потребує 

документальної санкції. Інша річ, коли йдеться про право на спадщини 

вдови — матері доньок. Т.Рильський демонструє проникнення звичаєвої 

норми в судовий процес Романівського волосного суду: «У вдови два сини і 

дочка. Майновий спір між матір‘ю. Й одним із синів суд вирішує так: нехай 

матір користується спільно з одним із синів і донькою 2/3 наділу 

(земельного. — Т. Б.) пожиттєво; після смерті матері сини розділяють 

землю навпіл» [140, с. 165]. Отже, права на успадкування донькою 

батьківського земельного наділу не передбачено.. Чітка гендерна 

стратифікація характерна для народної законотворчості. Донька в Романівці 

та й на інших теренах успадковували земельний наділ по материнський 

лінії, який називався «материзна». Це непорушне майно, як і скрина 

складали довічну неподільну власність жінки і забезпечували ій відповідний 

рівень свободи. 

На підставі наведених даних, учений доходить таких висновків щодо 

спадкового права жінки-вдови: «Вдова, яка прожила нетривалий час з 

чоловіком і є бездітною, набуває лише права на частку рухомого майна, 

відповідно до праці, яку вона затратила для його набуття (хліб останнього 

збору тощо); у випадку, якщо в неї малолітні сини, за нею зберігається 

право — у якості представниці їхніх прав — на нерухоме майно чоловіка; 

наявність у неї дочок не дає їй безпосередньо права на землю, оскільки при 

живих при живих братах сестри взагалі не успадковують батьківської 

землі… Суд надіє їй право на по життєве користування часткою спадкової 

землі, маючи на увазі саму вдову, а не доньок, оскільки надіє це право до 

моменту смерті вдови. Якщо ж вдова жила тривалий час з чоловіком і 

дітьми, так що у суді вона фігурує уже в якості матері, ніж у якості вдови 

покійного чоловіка, то вона набуває права на по життєве користування такої 

ж частки землі, як сини, іноді навіть більшої…» [140, с. 166]. 
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Тісне спілкування з селянами свого села у побуті та особистий 

педагогічний досвід дали можливість Т. Рильському простудіювати 

українство на предмет етнопедагогіки. Його спостереження за народнию 

дидактикою ще чекають на своє наукове дослідження. Для нас цікаві 

роздуми ученого з позиції трансмісії народних знань, які молодше 

покоління переймає від батьків та старших родичів. «Ви коли-небудь 

бачили, читачу,сім‘ю, яка відправлялася під час жнив у поле з серпами, 

торбинкою їстівного, боклагом води, з триногами для встановлення колиски 

і з немовлям на руках у матері? Якщо ж вам випадало провести у цей час ніч 

у селянській хаті, якщо ви бачили міцний сон втомлених працею, 

перерваний плачем дитяти, спокійне упокорення матері цим обставинам, 

чули скрип колиски, яку гойдає під тихий наспів «котка».., то ви знаєте, 

скільки тихої і спокійної самопожертви вміщає в себе мужицька don com 

bambina» [140, с. 167]. Автор виявляє увагу до приписів народної 

педагогіки, акцентуючи на винятковій місії жінки-матері у виховання 

немовляти: «Ласку та ігри вона краде, так би мовити, у свого трудового 

життя; їй ніколи ніжитися для порведення часу (з дитиною); вона не 

підбирає лагідних слів, вона інколи може звернутися до дитяти зі словами: 

„що ж ти, скурвий сину‟, тільки її добра усмішка надає ніжного сенсу цій 

фразі» [140, с. 167]. 

У народній пісні материнство персоніфікується в образах живої 

природи (пісня про чайку, пісня про орла тощо). Т. Рильський наводить 

низку ліричних текстів, де оспівана ця місія і ця таємниця. У 

народнопісенних текстах, фіксації Т. Рильським у Сквирському повіті, 

превалюють мотиви верховенства права матері і дитини. Так, почута у 

вагоні 3-го класу, де переважно подорожували незаможні, селяни зокрема, 

пісня про Семена, покинутого дружиною, яскраво демонструє народне 
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розуміння ролі повної сім‘ї у вихованні дитини. Колективний автор постає 

захисником не скривдженого чоловіка, а покинутих дітей: 

Ой ударте морози 

Та на густії лози, 

Побий, Боже, Катерину 

За сирітські сльози [140, с. 167]. 

Дещо спрощено, на нашу думку, автор коментує ті прийоми народної 

дидактики, які застосовували батьки до своїх дітей у Романівці: «Так, 

наприклад, він (вихователь. — Т. Б.) не хоче, щоб його діти робили шкоду в 

горосі чи огірках на його городі та городах його сусідів, — він розповідає їм 

про залізну бабу, яка збирає ці плоди. Якщо він не хоче.., щоб його діти 

ходили з якихось причин до якогось сусіда, — він розповідає, що там 

відріжуть йому язика і що ніж, який гострять там саме зараз, готується саме 

для цього. Плач дитини усмиряють погрозою: дід-старець забере у торбу» 

[140, с. 169]. Також автор фольклористичної розвідки наводить доволі 

поширену на теренах України й актуальну подекуди й дотепер формулу-

погрозу: «Не йди — вова злякає». Справедливо зауважує, що основним 

рушієм виховних прийомів є прагматична мета — досягти упокорення 

дитини. Серед селян регіону побутував аргумент: «це грішка» — він був 

вирішальним і не коментувався вихователем. Т. Рильський виокремлював 

цей прийом як найбільш давній і догматичний. Учений, порівнюючи 

методику виховання у селянському та міщанському середовищі, дійшов 

таких висновків: «Архаїчність селянського виховання ніколи не доходить до 

тих меж, до яких вона доходить в інтелігентному середовищі, де інколи 

внушають дітям цілу купу умовностей, які не визнаються самими 

вихователями. Там насаджується ціла ієрархія любові за ступенем 

спорідненості, там критика осіб і закладів, що складає предмет постійних 

розмов старших, вважається неприпустимим у присутності дітей… Вони 
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(селяни. — Т. Б.) говорять при дітях про все і всіх таким самим тоном, як і 

без них, і якщо замовчують дещо, то лише з практичною метою, уникаючи 

надто балакучих слухачів» [140, с. 170]. 

Етнопедагогічні прийоми, за Рильським, у селянській родині 

зводилися до налагодження паритетних стосунків дитина / батьки у 

значенні взаємодії у господарській спілці: «Ти, сину, пожени коні до води, а 

я тим часом внесу паші», «Ти, доню, погляди дитину, а я піду на річку» 

тощо. «Якщо у сім‘ї встановлюються між старшим та молодшим 

поколінням товариські стосунки.., якщо старше покоління ставить 

пріоритетом не своє беззаперечне слово, а інтереси спільної господарської 

справи, то вже ця справа дисциплінує взаємини…» [140, с. 171]. Доцільність 

допомоги і спроможність кожного члена сім‘ї спрямовуються в загальне 

річище спілки, яка модифікує у часі: спершу діти допомагають батькам — 

головним натхненникам і відповідальним за успіх, — згодом батьки в силу 

свого віку і досвіду набувають статусу консультантів і помічників дітей. 

Така спадкоємність спостерігається щодо делегування сім‘ї у громадському 

сході. На всіх напрямках життєдіяльності, де спостерігається спадкоємність, 

усталеною є норма пошанування предків як старійшин роду. Однак, 

матеріали Романівського волосного суду засвідчують існування винятків 

узвичаєній нормі поводження з родичами старечого віку. Так, 1881 р. 

волосний суд розглянув справу, де позивачем був батько, який скаржився на 

неуважне ставлення сина до нього. Захищаючи батьківський авторитет, суд 

постановив: з господарства сина сплачувати батьку половину готовим 

зерном та сину поважати батька. Суд присяжних, який складали 11 селян, 

чоловіків старечого віку, по-справедливості розсудив справу про підпал 

сином батьківської хати (батько напідпитку привселюдно ображав свого 

сина, статечного працелюбного чоловіка). Один присяжний висловив 

спільну позицію усього колективу: «Якби батько як батько, то не було б 
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цього діла», тобто, в народі більша міра відповідальності за 

правопорушення покладалася на більш досвідченого та відповідального за 

виховання свого сина — батька.  

Логіка структури фольклористичної розвідки загалом підпорядкова 

логіці селянського буття. Автор відчуває причино-наслідковий зв‘язок між 

методикою етнопедагогіки, звичаєвим правом, статусними 

характеристиками членів сім‘ї та ритуальним комплексом, який складає 

традиційну культуру української громади. Так, звичаї успадкування, 

продемонстровані прикладами з архіву волосного суду, перетинаються зі 

свідченнями про спорядження дівчиною своєї скрині. На відміну від 

хлопців, чиї кошти, зароблені при обробітку землі, йдуть на придбання 

насіння для посіву, одяг для усіх членів родини тощо, дівчата не віддають 

заробленого в спільну касу, а «справляють» собі придане, тому батьки не 

обтяжені цією проблемою.  

Прикметною ознакою залучення до наукового тексту 

народнопоетичного матеріалу є, на наш погляд, розуміння вербального 

складника фольклорного гіпертексту як історичного документу. Таке 

розуміння фольклору було властиве і для інших вітчизняних фольклористів 

середини — другої половини ХІХ століття, зокрема П. Кулішу. Для 

Т. Рильського пісені тексти це не просто ілюстративний матеріал, яким 

супроводжуються теорія, а факт пізнання праісторії якогось явища. До 

прикладу, вивчаючи стратифікацію селянської родини щодо 

звичаєвоправового навантаження її членів, автор розвідки включає пісню 

«Ой, і п‘ю я мед-горілочку» про нужденну долю свекрухи, якої зрікається 

невістка, пройнята мотивами суперечностей між чоловіком та дружиною — 

«хто твою рідну матір опирати буде?», «буду прачку наймати таки свою 

рідну матір опирати» — що вказує на порушення давнього звичаю 

упокорення невістки свекрусі. Лише випрацьована упродовж століть та 
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потвердженна багатьма поколіннями доцільність правової домінанта жінки-

матері — старійшини роду — запорука гармонізації стосунків подружжя — 

членів цього роду. За звичаєвим правом після одруження сина його матір 

має передати невістці усі хатні справи, за собою ж залишити функції 

ключниці та розпорядниці. Ми бачимо, як в умовах усного поширення 

правових норм народна пісня виконує функцію ретранслятора їх змісту, а 

емоційна подача його слугувала запобіжником порушення усталеної 

звичаєвої норми. 

Т. Рильський особливо уважний до текстів, які є, на його думку, 

маловідомими або характеризуються локальним побутуванням. Наприклад, 

він виокремлює з-поміж інших народнопісенних текстів та подає у 

розгорнутому вигляді текст балади про тополю. Не можемо пристати до цих 

висновків автора, оскільки цей баладовий сюжет доволі знаний на теренах 

України та використаний в художній авторській творчості, однак варіант 

фіксації Т. Рильського, справді, унікальний, приміром через наявні топоніми 

(«обійшов я Польщу і всю Україну»), однак вартісними є коментарі до 

цього сюжету. Учений зауважує: «Ця пісня через свої образи переносить нас 

у надзвичайно віддалений час; в сучасному житті матінка рідко коли 

встигає багато наробить лиха „чужій дитині‟. Я вже зауважував, що в разі 

тимчасової схильності сина діяти за навіюванням його сім‘ї на шкоду своїй 

дружині конфлікт закінчується перемогою жінки і виділом (коли за життя 

батько передає на успадкування одруженому сину нерухоме майно, зокрема 

під спорудження хати), до того ж часто свекруха, яка конфліктувала з 

невісткою, доки вони жили в одній хаті, налагоджує з нею стосунки після 

виділу» [140, с. 179]. Із великого масиву справ, вивчених ученим та 

використаних у розвідці, є лише один приклад рішення конфлікту 

Романівським волосним судом між невісткою та свекром, датований 1863 

роком (коли формування інституту малої сім‘ї перебувало на етапі 
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становлення). За вироком суду до невістки, яка лаялася зі свекром, 

застосували тілесне покарання — побиття різками. Дослідник зауважує 

одиничність цього вироку, оскільки згодом до жінок тілесне покарання було 

скасоване; у ньому спостерігається вплив «старшей братьи», можемо 

припустити, що це словосполучення варто розглядати, як вплив звичаю 

домострою, характерного для росіян; в аналогічних ситуаціях, у 

протистоянні, наприклад, тестів і зятів волосний суд, не захищав право 

старшого так суворо, як права рідних батька й матері, виняток складає 

вирішення конфліктів між свекрами та зятя-приймака [140, с. 180]. 

Як своєрідний практичний додаток у з‘ясуванні правових колізій 

використовує Т. Рильський баладовий матеріал про лиху мачуху. Пісні про 

сирітку є обов‘язковими у лірницькому репертуарі та користуються 

попитом фольклорної аудиторії. Образна амбівалентна пара «рідна 

матір / мачуха» — бінарні концепти, наділені етносуб‘єктністю 

відповідними протилежними конотаціями та стереотипами поведінки. 

Відповідне структурування мотивної тріади демонструє народна родинно-

побутова лірика та балада: «рідна матінка сорочечку шиє; голівоньку 

миє» / «мачуха гонить на вулицю; не велить отдихати» тощо. Вочевидь, за 

відсутності у судових архівах значної кількості позовів пасербиць / пасинків 

щодо насильства зі сторони мачухи / вітчима, то можемо зробити висновок 

про радше емоційну природу згаданих мотивів, які підкреслюють тугу за 

рідною людиною, неможливість заміни втрати тієї, котра дала життя. А ті 

поодинокі випадки, які фіксує судова практика, не можна вважати типовими 

і характерними. Приміром, Романівським волосним судом ухвалено 

присудити штраф на користь мирських сум вітчиму, який бив неслухняного 

15-річного пасинка. Натомість типовим покаранням за нанесення образи 

мачусі / вітчиму пасербицею / пасинком — покарання різками. Такий вирок 

відповідає виховній практиці народу, закріпленій у пареміях, знаних 
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романівчанами й досі, наприклад: «Каже дитина, що бита, та не каже за 

що», «За одного битого двох небитих дають» тощо. 

Автор не оминає своєю дослідницькою увагою звичаїв приймацтва. 

Окрім поширених й актуальних сьогодні звичаїв зятя-приймака, який через 

низку весільних обрядових дій отримував публічну санкцію умовного 

(духовного) родичання з родиною опікунів (тестів), існували в 

громадському житті села й інші форми приймацтва: «Трапляється, що 

бездітні люди чи якийсь старик, чи стара приймають на свій наділ 

(земельний. — Т. Б.) племінника, похресника чи когось стороннього для 

того, щоб він поважав їх, як батьків, вів господарство за їхнього життя, а 

після смерті поховав» [140, с. 185]. На давність цього звичаю вказує форма 

укладання цієї угоди, що передбачає усність та публічність (лише 7 ухвал 

зафіксував Т. Рильський у договірних книгах Романівської волості). Згодом 

давня усна форма укладання договірних стосунків зумовлювала правові 

колізії, які використовували і винна, і потерпіла сторона, оскільки звичай 

входив в конфлікт з формальним правом. Звичаї спадкового права 

поширювалися і на умовно усиновлених дітей-приймаків. 

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 [140, с. 187]. 

Народна законотворчість, яка відповідає усім параметрам 

фольклорного текстотворення (варіативність, усна форма трансмісії, 

конвенційність смислів, публічність, набуття санкції обрядом), 

продуктивною була у царині спадкового права і в часи Т. Рильського, і 

стабільно актуалізується у селянському середовищі до сьогодні, часто 

конфліктуючи з законом. «У звичних умовах селянського життя, у 

більшості випадків, сини успадковують порівну батьківську землю, доньки 
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не беруть участі в цьому спадку. Цей принцип рівного розподілу між 

братами батьківської землі настільки незаперечний, що розділ здійснюється 

без участі суду», — така сила звичаєвого права наприкінці ХІХ століття 

спостерігалася щодо сімейного та майнового права на усіх теренах України. 

На Правобережній Україні зберігалося (відповідно до Литовського статуту) 

обмежене право дочок на спадщину: дочки при братах могли успадкувати 

лише четверту частину батьківського майна‚ основною ж спадкоємницею 

залишалася вдова. 

Сучасні дослідники українського звичаєвого права зауважують, що, 

зокрема, у спадковому праві відбиваються загальні тенденції розвитку 

родового права власності на нерухоме майно, за яким жоден член сім‘ї не 

мав права відчужувати нерухомість (землю, приміром) на користь того, хто 

не належав до родини. Спадкоємство за законом відбувалося на сімейній та 

родинній засадах. Сімейна форма спадкоємства передбачала спадкове право 

власності на майно для членів сім‘ї, а саме батьків та дітей, котрі ведуть 

спільне господарство (тому такий принцип розподілу відбувався на 

економічному ґрунті). Родинна форма спадкоємства надавала право 

спадкової власності родичам по бічній лінії, кожному, хто доводиться 

родичем членові сім‘ї, зокрема і тим, хто безпосередньо не доклав праці до 

надбання майна, однак перебуває зі спадкодавцем у кровному зв‘язку. 

Родинний принцип став панівним у всіх кодексах, що запозичили римське 

право, тоді як сімейний принцип зустрічається лише у звичаєвому праві 

[65]. 

Щодо звичаїв землеволодіння та землекористування, то автор 

наукової розвідки «До вивчення українського народного світогляду», розділ 

«Економічні відносини», пропонує за наналогією із земельними нормами, 

що панували наприкінці ХІХ століття в Тамані, Одесі, Керчі — теренами 

найпізнішого розселення українців, — вивчати займанщину, окупацію як 
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характерні форми землеволодіння, що були поширені на усіх українських 

землях, але збереглися в активному стані лише на вказаних теренах. 

Народна звичаєва формула «скільки може, стільки і накосить» артикулює 

звичай вільного викосу на громадських землях, найсильніший (має 

можливість власноруч запастися пашею) або найзаможніший (має 

можливість задіяти якусь кількість найманих працівників для заготівлі 

паші) активно користуються цим правом. Про звичай займанщини свідчить 

наведений ученим випадок, який той особисто спостерігав: кожна козацька 

сім‘я мала можливість засівати той чи інший хліб у місці, яке вважала 

зручним, залишаючи його після одного чи двох зборів урожаю під 

«переліг», яким міг скористатися будь-який господар. Так, Т. Рильський був 

свідком, як одна господиня виголосила: «А що — пора вже наш ячмінь 

жать», — на що господар запитав: «А де ж наш ячмінь?» (під час посіву 

хазяїн був у від‘їзді, тому господиня окупувала на власний розсуд землю, а 

посіяне кимось зерно маркувало землю «наша». — Т. Б.). Саме такий 

вільний доступ до землі та користування нею, характерний для Запорізької 

вольності, був опоетизований на Правобережній Україні, яка потрапила в 

ситуацію кріпосного права. Ще в давній козацькій думі лунає докір ляхам-

дукам, які «забрали всі наші луги й луки». Як зауважує учений, «найбільш 

негативна реакція на кріпосний уклад… була властива території бувших 

вольностей Війська Запорозького, де і традиція вільного доступу до землі, і 

її кількість, і більш пізня з‘ява фактичного „підданства‟ надавало живої 

краси народній думці і почуттям»[140, с. 204]. 

«За запорожців добре було жить, а тепер де ярок — там панок, а де яр 

— там пан» — стереотипна фраза, яка акумулює народне невдоволення від 

зміни вільного розпорядження земельним ресурсом. 

Автор фольклористичної розвідки виявляв неабиякий інтерес до 

фіксації контексту трансляції тексту: «Кам‘яні хрести на могилах товаришів 
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того чи іншого куреня, пам‘ятник Сірка… місяць осяював білу, обвішану 

низками риби, хату і всю сім‘ю, що вечеряла біля хати», — те візуальне та 

емоційне тло ретрансляції респондентом (дідом-рибалкою з с. Покровське, 

що постало на одній з січей Запорозьких. — Т. Б.) легенди про церкву, яка 

пішла під землю, щоб не бути свідком руйнації Січі. 

Кріпосницька пісня, зафіксована фольклористом за часів кріпаччини в 

с. Маковищах (сусіднє з Романівкою село. — Т. Б.): 

Ой Содома, пане-брате, 

Содома, Содома —  

Нема в мене снопка жита 

Ні в полі, ні в дома. 

Було в мене, куме, жито 

Зелене, зелене, 

Заїхали вражі пани, 

Забрали од мене. 

Було в мене, куме, жито 

Гей, скрізь попід річку, 

Заїхали вражі пани, 

Забрали на січку. 

Ой пішов я, пане-брате, 

Плати поминати, 

А він мене вибив добре, 

Ще й вигнав із хати. 

А що ж маєм, пане-брате, 

Тепера робити, 

Іде колія на панщину 

Ввесь тиждень ходити. 

Ой пішов я в понеділок, 

Пішов у вівторок, 
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Аж наїхав пан комісар, 

Дав нагаїв сорок. 

Ой ходив я увесь тиждень, 

Ходив до суботи, 

Аж виїхав сам пан-дідич: 

«Чортма з вас роботи». 

А в неділю дуже рано 

Усі дзвони дзвонять, 

Осавули з козаками 

До випису гонять. 

Ой думав я, пане-брате, 

Богу полюся, 

Осавула бере за лоб 

Б‘є києм по ушах. 

А нашії осаули мають в пана ласку, 

З чоловіка деруть штани, 

А з жінки запаску. 

В Колонщині дзвони дзвонять 

В Маковищах тихо, 

В Колонщині чортма добра, 

В Маковищах лихо. 

Ой ходімо, пане-брате, 

Поза круті гори, 

Нехай тута виводяться 

Круки та ворони. 

Прикметно, що топоніми, які подибуємо у варіанті фіксації 

Т. Рильського, маркують соціальні поневіряння землероба у конкретному 
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локусі, такий прийом текстотворення спрамований на конкретизацію та, 

водночас, типізацію проблеми. 

 «Для колективної психології гірке усвідомлення важких умов життя 

слугує активатором думки, спрямованої на протидію їм» [140, с. 207]. 

Учений демонструє «рух» думки спротиву через цитування прикінцевої 

строфи варіату народнопоетичного тексту із записів на Волині, здійснених 

В. Антоновичем: 

Ой ходімо, пане-брате, 

В степ та в гайдамаки, 

Може, колись вражим панам 

Дамося у знаки [140, с. 208]. 

Автор розвідки зауважує, що на Правобережній Україні не збереглася 

кобзарська традиція, однак історичну пісню супроводувала ліра, а її 

виконавцями були непрофесійні виконавці. З цього випливає, що уже за 

часів діяльності Т. Рильського у вітчизняній фольклористиці точилася 

наукова полеміка про те, що входить в предметне поле фольклористики, про 

професійне та аматорське мистецтво, про роль наратора в оповідній 

народнопоетичній традиції. Приклад такої взаємодії фольклорист — 

респондент / наратор ми знаходимо на сторінках його праці «До питання…» 

Не вдаючись у детальну паспортизацію (не вказано імені, року народження 

респондента. — Т. Б.), фольклорист доволі детально відтворює методику 

збору інформації та звертає увагу на коментарі, якими респондент 

супроводжує фольклорний сюжет. Так, врахувавши, що оповідачі доволі 

скуто поводяться зі слухачами, котрі належать до іншої соціальної групи, 

тим більше — національної групи, Т. Рильський у Трипіллі (на Київщині, 

1850-ті) вдовольнився роллю слуги-їздового (саме так про нього подумав 

дід-рибалка — оповідач), це дозволиво фольклористу викликати оповідача 

на щиру розмову й зафіксував з його уст декілька сюжетів «старовини» з 
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відповідними коментарями. Наведемо фрагмент польової роботи 

Т. Рильського: «А чи пам‘ятаєте чого, діду, про гайдамаків?» — «Про 

гайдамаків? Я й сам, щоб тобі не збрихать, з сімдесят панів заколов» [140, с. 

209]. Учений доходить висновку, що вік респондента свідчить про те, що 

сюжети він міг лише ретранслювати, вони — почуті в молодості від 

безпосереднього учасника Коліївщини, але аж ніяк не відтворювати 

особистий досвід оповідача. На запитання фольклориста: хто такий 

Хмельницький, оповідач апелював до героя одного із сюжетів: 

«Хмельницький — Швачка все єдно». Отже, історична постать та герой 

історичного переказу в свідомості оповідача, який, за словами ученого, є 

уособленням «поглядів народної маси на події минулого, і водночас оцінки 

кріпосного права» [140, с. 210], є симбіозом ідеї спротиву та утвердження 

українського права: «Ви на те не зважайте, пийте, гуляйте, вражих панів 

розбивайте». Важливим висновком, 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.  

Фольклорист розмірковує над проблемами актуальності певного 

фольклорного жанру і тих історичних передумов, які привоять в рух 

активацію певної народнопоетичної форми. Скажімо, соціальна напруга, 

викликана зростанням конфлікту між соціальними групами-антогоністами, 

повертала до життя, актуалізувала тексти, що постали за інших історичних 

обставин, однак зберегли ті смисли, які мали б стати в теперішньому часі й 

ситуації базисом для прирощування новітніх ідей. Так, учений зазначає: 

«Значною популярністю користувалася пісня про сподвижника 

Хмельницького Нечая.. Довкола Макарова (Київського повіту) співали про 

Бондаренка, який „пішов до Бишева ляшків-панків бити‟… Ці пісні 

співалися з оглядкою на те, що „піч у хаті‟, майже таємно, уникаючи 
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слухачів із панів чи поліціантів <…> Звісно, історичні традиції з часом 

слабшали, окрім того ними неохоче ділилися з людьми, які були не з 

народу…» [140, с. 208–209]. 

Важливе спостереження фольклориста щодо міграційних процесів, які 

позначалися на фольклорному репертуарі певного фольклорного топосу, 

зокрема села Романівки. Так, під тиском певних скрутних соціальних 

обставин (покріпачення, приміром) здорове доросле населення, здебільшого 

чоловічої статі втікало на вільні землі, зокрема на Херсонщину. Їхній статус 

іменувався в народі «безбілетні», тобто позбавлені офіційного статусу. Коли 

вони поверталися на батьківщину, то «ділилися з місцевим населенням 

враженнями про місця їх тимчасового перебування» [211]. Тому, на 

переконання дослідника, перекази і пісні про бурлаків, зі степового півдня 

та помор‘я зустрічалися в окремих місцинах північної України, приміром: 

Як були ми на морі. 

То гуляли до волі — 

Тепер же ми не на морі, 

Безбілетним жить нам горе 

В чужій стороні. 

Прикметно, що перебуваючи в теоретичних межах історизму, 

Т. Рильський розуміє образ Дунаю як географічний гідронім, не вбачаючи 

символічних сенсів ініціального характеру. Наведемо відповідний коментар 

дослідника до фрагменту записаного ним тексту: 

Та Дунай річка не глибока 

Ще й на перевози не широка; 

Береги з берегами, 

А луги із лугами, 

Де проходять кораблями. 

А тепер не проходять 
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І бурлак не провозять 

За превражими панами. 

Очевидно, що в даному тексті міркування дослідника мають рацію, 

але ігнорувати символічного навантаження (Дунай — межа між світами) не 

можна. «Безпосереднього допитував „безбілетних‟  війт чи соцький (отож 

син пребісовський), той чи інший „суду не розбере, тільки з бурлак гроші 

бере‟… Бігли від панських порядків іноді подалі, кудись за Дунай, але й там 

наражалися на перепони» [140, с. 211]. 

Соціально-побутова лірика постійно перебувала у сфері наукових 

зацікавлень ученого. Так, Т. Рильський констатує і форми трансмісії 

козацької пісенності у селянському середовищі: «Окрім розповідей про 

сучасне життя, люди котрі побували на теренах бувших запорізьких 

вольностей, приносили пісні про Запоріжжя. Цим, ймовірно, пояснюється 

значне поширення історичних пісень <…> у тих місцях Київської губернії, з 

якими мені довелося ближче познайомитися. Оспівуючи у різних варіантах 

змагання запорожців за повернення „степів-полів‟ («планських» — 

позначені землі у плані — в іншому варіанті) „по прежню границю‟, 

природнім чином переносились співаками та слухачами на їх нагальні 

побутові інтереси» [140, с. 212]. Зайвий раз переконуємося, що адекватно 

проаналізувати фольклорний твір на історичну чи соціальну тематику 

неможливо без глибинного зондажу фактологічних знань про реалії, що 

викликали його до життя. Тому фольклористи завжди були 

енциклопедистами, а Т. Рильський — яскравий представник цієї когорти.  

Протестні настрої селянства виявлялися у формі втечі від 

поневолення, серед романівчан найпоширенішими напрямами були: 

степовий південь та київські цегельні. Т. Рильський зауважив, що у 

селянському середовищі панували настрої солідарності з утікачами, селяни 

усіляко підтримували «безбілетних». Більш рішуча протестна форма — 
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селянський бунт. З юності автор розвідки пам‘ятав, як селяни таємно 

готували зброю: «Заготовляли у якійсь кузні ножі та списи (піки), 

традиційну зброю гайдамаків» [140, с. 213], не зважаючи на репресивні 

заходи кріпосників. «Ті люди мого віку, які залишилися живими, котрі 

мають стосунок до шляхетського середовища, пам‘ятають з днів нашої 

молодості той неспокій, який виникав раз у раз від думки про повторення 

Коліївщини, особливо напередодні Всенощної напередодні Пасхи» [140, 

с. 213]. 

Ще одну форму спротиву виокремлює дослідник і демонструє її 

різновид через діяльність правдошукача Устима Кармелюка. Автор 

відзначає, що фактичної історії цієї людини і, відповідно, рівня правдивості 

та історизму, він не знає і йому невідомо, чи досліджував хтось це питання, 

але: «Не викликає сумніву популярність її свого часу і мотиви, пов‘язані з 

цим героєм. Вони сформувалися в пісні, складеній, здається, не народом, 

але засвоєної та варійовані ним» [140, с. 213]. Отож, проблема авторства 

була небайдужа дослідникові, уже тоді учені замислювалися над шляхами 

фольклоризації авторського тексту, природою постання феномену 

колективної творчості. Дослідник пристає на думку М. Костомарова, який в 

полеміці з Падалицею в «Основі» поставив ім‘я Кармелюка поруч з 

відомими діячами боротьби українського народу з польською шляхтою. 

Пошуки волі і правди, притаманні українському селянину-землеробу, 

ставали приводом для «мужицьких воєн». Саме таке повстання припадає на 

1855 рік, на села Канівського, Васильківського, Сквирського повітів 

Київської губернії. Поштовхом до протесту стала чутка про таємний 

царський указ, який прирівнює селян до козаків, тобто звільняє їх від 

панщини та усілякої залежності від панів, землі віддає у вільне 

користуванням селянам за їхню козацьку службу. Цей уявний указ начебто 

надісланий для оголошення священикам, однак вони, підкуплені панами, 
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тримають його в таємниці. Селяни виявили неабиякий рівень 

самоорганізації: складали реєстри козаків, у селах було встановлено 

козацьку стражу для нагляду за порядком, закрилися шинки. Як свідчить 

дослідник: «Порушення цим протестним рухом усього кріпосницького ладу 

викликало репресії та розправи» [140, с. 215]. Однак селяни не полишали 

надії, оскільки були певні, що їхні сподівання на справедливість цілком 

логічні, а дії — легальні. Така форма народної творчості, яку сучасна наука 

про народну творчість сформулювала як «таємна новина» (за 

С. Росовецьким), є продуктом авторської суб‘єктності, однак потрапивши в 

той благодатний ґрунт колективного очікування, упродовж досить 

тривалого часу не втрачала актуальності і ширилася в варіантних формах, 

плодом витвору селянської соціосуб‘єктності (за О. Івановською). 

Прикладом таких формульних виявів можуть бути паремії, зафіксовані 

дослідником у Романівці: «Зігнать би всіх панів в єдину слободу, а мужикам 

отдать землі, нехай всяк на себе робить», «Коли б пан за плуга взявся, то б і 

світу одцурався» тощо. 

Фольклорист стояв на засадах автохтонності природи звичаєвого 

права українців. Він наголошував: «Норми юридичного світогляду є не 

чимось інспірованим ззовні, а сформованим у взаємозв‘язку з умовами 

життя суспільства. В середовищі, в якому економічний добробут тісно 

пов‘язаний з умовами праці, принцип праці, звичайно, є головною санкцією 

права власності. Хліб є головним продуктом землеробської праці, і цей вид 

власності поважається незалежно від того, безпосередньо чи 

опосередковано власник брав участь у його виробництві. Інша річ — дари 

природи, отримані без застосування людської праці: ліс, луг та ін.» [140, с. 

220]. Такі звичаєві норми з часом увійшли в конфлікт із законом, однак у 

світогляді селянина-землероба вони рефлектують і дотепер. Ось випадок, 

який наводить Т. Рильський із свого життя. Селянина з с.Маковищ, де 
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провів свою молодість дослідник, затримали з фурою дров, які той нарубав 

у лісі, що належав батьку-Родзиславу Рильському. Без особливих докорів 

сумління селянин зауважив причину свого затримання: «І скільки я всього 

того лісу попокрав — нічого не було, а тепер скортіло в неділю рубать — от 

і попався» [140, с. 220]. Як бачимо, селянин не розцінює факт викрадення 

лісу як злочин, відтак цілком усвідомлено називає себе винуватцем 

духовного злочину (гріху), що полягає у роботі в неділю, а своє затримання 

— покарою за вчинений гріх.  

Звичаєва практика села Романівки, де землеробство та скотарство 

складало основні види господарської діяльності, регламентувала соціальну 

юридичну взаємодію сільського населення. Зокрема, «відшкодування за 

втрату худоби, завдання шкоди (так званої потрави) посівам чи городині 

мало, за звичаєвим правом, свої особливості й здійснювалося за принципом: 

не той платить за спаш, хто пасе, а той, хто впіймався (тобто, власник 

впійманої худоби). Існуючі узвичаєні правові механізми відшкодування за 

потраву виконували виховну та застережну функції щодо власників худоби, 

які доручили її безвідповідальним особам. Спійману на потраві худобу, а 

також особистий одяг пастуха забирали і не повертали до того часу, допоки 

не прийде за ними або пастух, або власник худоби, щоб сплатити таку суму, 

яку призначить господар поля. Грошові розрахунки між власником худоби 

та пастухом за вчинену шкоду не входили до компетенції селянських судів і 

відбувалися між ними окремо [65, с. 60–64].  

Цікавий звичай зафіксувано в мемораті Г. Демірської щодо набуття 

права власності. Так, господар, який «давав на підстілку (худобі. — Т. Б.) 

свою солому, і возили їм аж до хати мої (цього господаря. — Т. Б.) люди, і 

їх (євреїв. — Т. Б.) корови ходять в моїм лісі на випасі…» [58, с. 79], — 

набуває права власності на перегній, отриманий від тієї худрби. У 

господарстві він використовувався селянами для удобрення полів. 
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За спостереженнями ученого, звичай потрави природних пасовиськ не 

є для селянина чимось вартим осуду, і наводить відповідний приклад: 

селянин, який не міг гнати своїх волів («Воли і так потомлені») на свою 

пашу, прийняв рішення випасти їх у гаю на панській паші, але дістатися 

туди можна було через господарські посіви. Цікавою є логіка хлібороба: 

«Що тут робить? Чи так гріх, чи так». У цій дилемі «гріх» полягав у тім, що 

худобу треба було гнати через посів (на обробіток землі господар затратив 

свою працю. — Т. Б.), в іншому — залишити втомлену худобу без паші («А 

не дбать про інтереси худоби, конечно, гріх — воно ж німий язик») [140, с. 

222]. Отже, за землеробськими уявленнями трава в неокультуреному 

господарем просторі (гай, луг, яр, ліс) не позначена знаком власності 

(працею), тому і «посягати» на неї не є гріхом. Цим, очевидно, і 

пояснюється незначна кількість судових розглядів предметом якмх ставала 

потрава.  

Водночас, учений зауважує, що з часом таке уявлення наражається на 

об‘єктивні історичні та економічні обставини, які примушують 

відшкодовувати збитки за законом, оскільки: «Тісно стало жить на світі…», 

«Тепер курки не можна випустить», «Земля людей не здержить» та ін. 

Романівські селяни, як і значна кількість селян середнього достатку з інших 

сіл Сквирщини втікали від «тісноти», емігрували в південноусурійський 

край, на «Зелений Клин». 

Вивчаючи народний світогляд, у поле зору ученого потрапляє 

принципове питання: «Чи схильний українець, якою мірою і за яких умов, 

підкорити свою індивідуальну незалежність організації асоційованого 

виробництва?» [140, с. 228]. Залучення народних паремій як конденсату 

народної філософії, права й психології фольклорист відкидає, оскільки 

розуміє їх амбівалентність: «Найкраща спілка — чоловік та жінка», 

«Гуртове — чортове» // «Громада — великий чоловік», «У гурті каша 
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їсться», «Гурт і в Бога краде» та ін. Полярні за своїм заначенням приказки і 

прислів‘я, наділені характеристиками преицидентних текстів. Тому 

конкретний текст актуалізується мовцем на потребу: «Вони зазвичай 

розкривають лише одину сторону питання і популярність, притаманна 

відомим висловам, пояснюється, головним чином, стилістичною 

довершеністю» [140, с. 228]. Очевидно, народознавець усвідомлював 

соціальну природу наратора, який відповідно до соціумної аксіології 

добирає концепційний конденсат у вигляді прицидентного тексту 

(прислів‘я, приказки, афоризму тощо). Загалом же, еталони та стереотипи 

світосприймання лінгвокультурної спільноти романівчан відтворюють 

систему ціннісної орієнтації етносу. Сучасні лінгвісти зауважують: 

«Структура ментальної свідомості виявляє найбільшу стереотипність у 

співвідношенні життєво важливих універсальних концептів. Специфічні для 

українського етносу символи є концептуально-конвенційними, вони 

дейктичні стосовно екстралінгвістичної сфери концептосистеми — 

упорядкованого поєднання концептів у свідомості людини» [72, с. 91]. 

Зважаючи на соціально-економічну стратифікацію мешканців села 

другої половини ХІХ століття, найпоширенішою формою колективної 

взаємодопомоги в Романівці була супряга під час оранки поля. 

Об‘єднуються зазвичай два господарі, кожен з яких дає в супрягу пару 

коней, плугатаря та погонича. Спільно орють свої землі, а також за гроші чи 

за частку майбутнього врожаю орють землі інших людей; заробленими 

грішми діляться порівну. Часто лише в одного супряжника є знаряддя праці 

— плуг («саківський» плуг, яким орали в Романівці, доволі коштовне 

знаряддя праці), тоді супряжнику-власнику плуга інший супряжник 

сплачував відповідно певні кошти. Коли «спілка добра», то її члени 

спрягаються і для перевезення врожаю, скиртуванні тощо. 
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Селяни «середньої руки» також пристають до «спілки» під час 

обмолоту зернових, оскільки молотарка є далеко не в кожного: два 

господаря доють по парі коней в молотарку; робітники з членів сімей 

доповнюються найманими працівниками. Наймані працівники отримують 

поденну зарплатню, а перерахунки між товаришами здійснюються 

раціонально, з урахуванням кількості кіп та кількості піших працівників з 

числа сім‘ї. 

Будівництво хати чи інших споруд передбачають різні види трудової 

взаємодії: спілка «майстрів», котрі об‘єднуються для надання 

кваліфікованої допомоги господарям та обумовлюють певну грошову 

винагороду за свою роботу та спілка безоплатних помічників. Остання 

форма взаємодопомоги має певну гендерну стратифікацію. Так, закладщина 

— форма чоловічої допомоги, котра спрямована на допомогу майстрам у 

закладинах хати, зведення крокви та стовпів. Закладщина триває один день. 

Коли основу майбутньої хати зведено, господар частує товаришів вечерею 

та горілкою. Не обійшов своєю увагою дослідник, форми жіночої 

взаємодопомоги — толоки. При спорудженні хати жінки обмазують стіни. 

Одночасна робота багатьох працівників дозволяє споруді рівномірно 

сохнути. Форма подяки — частування. Такий відповідник, щоправда для 

косовиці, фіксує учений і у свій час. Так, спільні чоловічі та жіночі спілки, 

номеновані «толока», передбачали почергову допомогу кожній із сімей цієї 

спілки (для рівномірного висихання сіна). 

Т. Рильський зауважив, що участь в такій безоплатній допомозі мала 

строгий облік і давній принцип «нехай моє преходить» з часом втрачав 

свою актуальність. Попри існування серед селян-землеробів солідарності й 

взаємодопомоги, однак робота в артілі наражалася на світоглядний принцип 

«гуртове — чортове». Тому жодних перспектив для селянина в такій формі 

організації праці Т. Рильський не бачив. 
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Як дослідник давнього українського права він наголошував на 

тяглості традиції усної форми договору, що свідчить про давність його 

виникнення. Так, учений зазначав: «Значна кількість договір укладається 

селянами між собою і представниками інших верств населення, робиться це 

без затвердження якимось формальним актом, особливо коли відбувається 

всередині селянської спільноти. І справа не в тім, що в народному світогляді 

договірне право подібне фетишу. Загальна ідея непорушності договору 

набуває в теорії свою санкцію в пропозиції рівнозначності послуг, які 

надають контрагенти договору [140, с. 240]. Типовий договір можна навести 

зі спогадів землячки Т.Рильського, Ганни Демірської: «А щоб вивезти гній 

на город, то ти возмеш у мене на два дні парі волів із возами.., а за воли у 

возовицю мені одробиш. Ти мені за воли повинен одробити удвох із жінкою 

у жнива у возовицю чотири дні. Ти будеш скиртувати <…> А жінка 

повинна у ці дні подавати на вози снопи» [140, с. 79].  

Сьогодні така форма взаємодопомоги, як толока, у Романівці теж 

існує, але втратила свою традиційну ґендерну характеристику. На толоку 

скликають господарі односельців (переважно сусідів та родичів) для 

виконання будівельних робіт, що не потребують спеціальної фахової 

підготовки. Цікаво, що сьогодні запрошують на толоку лише членів 

громади: дачники, які осібно тримаються та не беруть активної участі у 

громадському житті села, а також не зголошуються добровільно та 

безкорисно допомогти самокапсулюються. Отже, толока є не просто 

формою громадської взаємодопомоги, а маркером приналежності до 

селянського культурного простору. 

Комплекс народних знань, які витримали перевірку часом та довели 

свою продуктивність, оформилися у наративи (вербальні, акціональні, 

предметні), які мають високий ступінь конвенційності в фольклорній групі, 

а отже постулюються через поняття «звичайно», транслюються вертикально 
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та горизонтально, розглянуто в дисертації як фольклорний топос села 

романівки. Звісно, дисертація не претендує на вичерпне вивчення цієї 

проблематики, однак визначено певні методологічні магістралі, якими 

можуть надалі рухати свій науковий поступ інші дослідники народної 

творчості.  
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ВИСНОВКИ 

 

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).  

З‘ясовано, що топос села є похідним від топосу поля, а відтак тісно 

пов‘язаний 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 з‘ясування 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 — 
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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 застосовуєтьс прямо, однак ще від М. Максимовича («Дні і 

місяці українського селянина») вона фактично складає науковий інтерес як 

комплексний комунікативний феномен, актантами якого були і самі автори 

фольклорних збірок та народознавчої аналітики. 

3. Виявлено, що науковий спадок Тадея Рильського вітчизняною 

гуманітаристикою вивчалася доволі побіжно, здебільшого у сув‘язі 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 розвивала 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 
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сакральні знання, якими для українського селянина є тема визвольних 

змагань на базові національні цінності; 

5) Т. Рильський схильний потрактовувати фольклорний факт із 

позицій історичної школи фольклористики; 

6) Рильського-польовика привертає 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; 

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; 
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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 (1882–1959) «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; 

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 
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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. 

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. 
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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 суб‘єкта 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 інтер‘єру. Лише ті місця, що 

позначені не індивідуальною, а груповою пам‘яттю, сприймаються міською 

фольклорною суб‘єктністю 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 ваідчуджуються, втрачають господарську 

функцію, де чисельність людей знижується і, як наслідок, втрачається 

актуальність про регіональні мікротопоніми; 

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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Село як фольклорний текст 

ДОДАТКИ 

Дотаток 1 

Схема 1 

 

Трансмісія  

традиційних смислів 

 

Міський полюс фольклору Сільський полюс фольклору 

Ознаки: Ознаки: 

масовість, мінливість, соціальна і 

вікова змішаність носіїв, 

фрагментарність, поліцентричність, 

імпровізованість 

стабільність, етапність, генеративна 

та локальна розподільність носіїв, 

генетична уніфікованість, 

регіональна і локальна варіативність 

 

Схема 2 
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Додаток 2 

 

Рукописний зошит М. Яковчука (1960-ті) 

 

№ 1 

Романівське староство 

На Україні не тількі міста, а майже кожне село — це історія. Моє 

рідне село Романівка бувшого Сквирського повіту Київської губернії — 

тепер Попільнянського р-ну Житомирської має цікаву ітсторію, які я взнав з 

книжок: 1) «Список населенных мест Киевской губернии» 1856 г., 2) 

журнал «Киевская старина» т. XII, ім. ув. Серпень 1885 р. 3) Крип‘якевич 

В давні роки Речі Посполитої Правобережна Україна поділена була на 

староства, які віддавались в управління і охорону, з маючимися в них 

укріпленими замками, переважно польським панам. В дальнішому часі ці 

староства означали коронні володіння, які король дарував кому-небудь за 

заслуги в пожиттьове володіння. Зміна староства позначалась переломом в 

судьбі населення, а з упадком Польщу скасування самих староств було 

причиною крупних непорядків і процеств, як це було и з Романівським 

староством. 

Історичні відомості про Романівське староства скути, вони розкидані 

протягом трьох віків уривками. Початок заселення місцевості староства 

відноситься до останнього десятиліття XII ст. В 1591 р. король Сигізмунд II 

віддав князеві Миколі Ружинському «пустопорожні землі в 

Білоцерківському старостві» над річками: Сквира Раставиця, Вільшанка, 

Унава і Кам‘янка. На цій території і виникло Романівське староство, яке 

досягло, принаймні в центральному свойому пункті, розширення своїх 

суспільних прав і автономного управління за магдебурзьким правом. 

Утворення Романівського староства йшло поступово і на ньому відбились 

всі ті політико-суспільні зміни, які переживала ціла країна. 
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В кінці XVI ст. Україна була мало заселена, весь той простір, який 

пожалувано Сигізмундом князеві м. Ружинському, тобто, значна частина 

Сквирського повіту, заключала в собі одні тільки урочища, майже всі назви 

цих урочищ зустрічаємо в пізніших назвах сіл і містечок, що входили до 

складу Романівського староства. Вже у 1603 р. зустрічаємо на цій територіх 

містечка Романівки і Жидовці і села: Чернявку, Кошляки, Єрчики, потім і 

Ставища. Люстрація 1615 р. числила до Романівського староства містечко 

Романівку, Жидовці, Ставище або інакше Матвійовці, Єрчики, Кошляки, 

Сквиру, Буки і Строків. 

Сквира, що колись упоминалась в королівських привілеях як місто, 

яке колись користувалось вольностями і управлялось за магдебурзьким 

правом, ворожими наступами була зруйнована і в кінці XVI ст. з (площі) 

територіях колишнього міста залишилось пусте місце, 12 червня 1591 р. 

король Сигізмунд дав київському воєводі князеві Ружинському грамоту на 

поновлення міста Сквири вільним заселенням і на побудову там замка. В 

той час в місті було 30 осілостей і воно входило до складу Романівського 

староства. Мешканці Сквирі, за привілеєм 1591 р. були звільнені від усяких 

податків і повинностей на 30 років, після цього строку були урівнені в 

податях і повинностях с мешканцями міста Романівки. 

Заселення Романівського староства йшло бистро. Наявність 

плодородних земель і так звані тоді слободи, тобто звільнення поселенців 

від повинностей по відношенню до власника на більш-менш тривалий час, 

приваблювали сходи поселенців, не дивлячись на те, що місцевість 

знаходилась при так званому «Чорному шляхові», тобто на шляху 

татарських наскоків і являла небезпеку і утруднення для колонізації. 

В люстрації 1616 р. зазначено таке: «Бука — село за рік перед цим 

зруйновано татарами. В цей час в ньому залишилось ще десять чоловік, які 

живуть в Ямах». Те ж саме відбувалось і в інших поселеннях. Ставище 

спустошено татарами в 1606 р. Буки. Романівка, Кам‘янка в 1615 р. В 
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Кошляках після розгрому «остался только один крестьянин» (Люстрація 

1616 р.). 

Татарські наскоки були таким звичайним явищем в цій місцевості, що 

документація 1592 р., визначаючи границі староства, просто зазначає: «до 

самого верхів‘я річки Сквири, вздовж татарського шляху через Роставицю». 

Але не одні лише татари руйнували нові поселення, робили це і 

військові керівники. В люстрації 1822 р. зазначається: «Романів, або 

Романівка, містечко, заселене над самим Чорним шляхом, в ньому двадцять 

подданних; не платять ніякого чиншу на підставі слободи, тому що 

зруйновані загоном похитного пана Жолкєвського». 

При таких умовах заселювались ця місцевість. Домашнє господарство 

слобожанина починається в Ямі, будівлі самого старости подаються в 

такому вигляді: «дім збудовано над самою річкою, хата з кімнатою і 

кладовою, кухня з коморою, і стайня (конюшня)». Населення то 

розбігається, то повертається, партизанським, так би мовити, способом 

добуваючи землю і свободу, коли обставини тому сприяли. 

В час люстрації Романівського староства в 1765 р. управляючий 

дворянин Антон Кобиліїнський і громади цього староства, як містечка 

Романовки, так і містечка Сквири, показали, що староства терпить багато 

кривд в земельному відношенні від свої сусідів. Романівська громада 

скаржилась, що терпить кривду від власників Корнинського маєтку, панів 

Просукрів, які захватили і продовжують відбирать до свого Корнина землі, 

приналежні з давнього часу Романівці, косять сіно на романівських лугах, 

збирають хліб, виганяють романівських мешканців з їх власних земель, 

часто відбуваються битки і вбивства селян. 

Точнісінько так же і містечко Сквира, приналежне до Романівського 

староства, терпіло земельні захвати на трьох свої границях: 1) з боку 

Володарки від пані Мнішкової — підкоморини Литовської, яка насильно 

відібрала сквирські землі до володарського маєтку, 2) з боку поволоцьких 



193 

маєтків князя Любомирського — брацлавського воєводи, і накінець 3) від 

білоцерківського староства, яке теж прихватило частину земель. 

Збереглись і до цього часу місцеві перекази про такі сусідські 

стосунки. Померший в 1883 р. мешканець Федько Грива розказував автору 

статті «Київської старини», що його дід храбро воював з Проскурою за межі 

романівських земель, які повинні були доходити до «Гострої могили» (ця 

могила і зараз в 1964 р. височить перед с. Білки Корнинського р-ну) і був 

убитий Проскурою. 

Після Визвольної війни України з Польщею Богдан Хмельницький 

дав грамоту на володіння Романівкою і Сквирою Івану Ковальському — 

дипломату при гетьмануванні Хмельницького (Крип‘якович «Богдан 

Хмельницький»). 

Відомо, що після возз‘єднання України з Росією сталися війни і за 

умовою Андрусівського договору Росії з Польщею, що відбувся в 1667 р., 

Правобережна Україна залишилась за Польщею і була залежною від неї 

протягом більше ста років. 

Тим часом край залюднювався селами, нова колонізація все біль і 

більш поширювалась, і розросталось поміщицьке господарство. Романівка, 

яка не знала панщини і тільки платила чинш на початку XVII ст., — вже у 

другій половині XVIII ст., крім значно збільшеного чиншу (з 3 і 6 грошей 

він піднявся в загальному до 3 2/3 злота з господарства), відбуває панщину і 

пряде мотки. Вільготний строк давно минув і для Сквири, і її мешканці в 

другій половину XVIII ст. платят чинш, подорожнє, відбувають панщину і 

мотки і ін. В Чернявці панщина була зменшена, але за те збільшено чинш, 

що досягав 13 злотих з хати (в Романівці в той же час 3 2/3 злота). Рядом з 

тимчасовими вільготами панщина вповні уже господарювала в пограничних 

селах, щадячи тільки нові поселення і центральне містечко староства. 

Звичайною нормою панщини в цей час було — літом два, а зимою один 

день в тиждень на користь поміщика. 
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Крім зазначених, староство переживало і інші соціально-економічні 

зміни, особливо під час пам‘ятного в Західній частині України Семена 

Палія, діяльність якого безпосереднього поширювалась і на Романівське 

староство (кінець XVIII ст.). Король Ян Собєський хотів відновити в 

західній Україні згасле козацтво, потрібне йому для війни з Турцією. Це 

видвинуло на кон хроброго фастівського полковника Палія, який одержав 

повноваження на вербування козацького полку. Він колонізує Фастівщину, 

витісняє шляхту з дворянських маєтків і староств, заводить в зайнятих ним 

місцевостях оригінальні козацькі порядки. Це сприяло покращенню і 

Романівського староства, яке біло під владою Палія. Це видно з того, що 

король Август II, даруючи в 1710 р. Романівське староства Бомбеку, 

зауважує, що воно осталось без власника після смерті хороброго Палія. 

Після Палія Романівка наприкінці XVIII ст. мала свій магістрат, 

єдиним пам‘ятником існування якого являється копія привілеї Станіслава-

Августа 1791 р., що винайдена в книгах Романівського магістрату в 

перекладі на російську мову. 

XVIII ст. було для Польщі часом, коли явища анархії в ній досягли 

свого апогея і життєві зв‘язки елементів, що входили до складу Речі 

Посполитої значно послабли. Підлеглість шляхти єзуїтській опіці, унія для 

православної церкви — все це вело до занепаду. В 1789 р. в Романівці 

нараховувалось по люстрації до 60 селянських і 10 міщанських дворів. 

Романівські шляхтичі і міщани прагнули золотої вольності — 

поновити втрачені права. З князем Любомирським була складена тимчасова 

угода. Клопотання не остались без наслідків. 

За пропозицією панів ради, шо була при особі короля, і просьби війта, 

райців, бурмістра, суддів і всього населення міста Романівки, король, 

посилаючись на давній титул міста, виявлений в рівних люстраціях і 

пожалуваннях, і на те, що Романівка платить податки, встановлені для 

вільних міст, дарував цьому місту поновлювальну привілею. Привілея, 
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оголошуючи Романівку вільним містом, визнає вільними і людьми всіх 

мешканців цього міста, які тепер проживаючих, так і тих, що оселяться тут 

опісля і узяти в міське сословія; землі, дома, садиби, поля, ниви, ліса, 

хутори і всю територію цього міста місць визнати спадковою власністю 

цього міста і осілих в ньому міщан і висловлює побажання, щоб вони були 

відмежовані від земель Романівського староства і інших поселень. Але таке 

поновлення широких суспільних і економічних прав романчан виявилось 

для них злим жартом долі, такі постанови Польщі були її лебединою 

піснею. Стався новий і останній поділ Польщі, він настав швидше, ніж ії 

спроби вилікувати свої хвороби. Польщі як держави не стало. 

Адміністрація твердо гарантувала існування старого суспільного 

порядка. Поновлювальна привілея не дала ніякого полегшення романчанам. 

Староста князь Йосиф Любомирський примушував романівських міщан 

відбувати сільські повинності, він висловив свій сумнів щодо правдивості 

привілею 1791 р. і справу передав до суду референдарського, який 

розглядав скарги між підданцями і власниками коронних маєтків. 

Це не зупинило романівських міщан. В подальших процесах, що 

відбулися в Сквирському земельному і в головному Київському судах 

поселенці цілого староства виступили проти старости. Суди визнали 

визвольне значення привілею 1791 р. лише для міста Романівки без сіл 

староства. «Не потрібен мені кожух без рукавів» — заявив один із 

уповноважених від місцевого населення. Коли йому пояснили компетентні 

люди, що клопотання романчан можуть досягнути бажаних результатів 

тільки за умови вилучення з процесу усіх присілків. 

Тяжба тривала в 1792 р. в суді, в асесорському суді 1797 р. в 

брацлавському магістраті. В 1700 р. староста вимагає від Сквирського 

повітового суду покарання його селян «за повстання проти свого пана». В 

1801 р. справа знову розглядається в тому ж суді, а в 1801 і 1802 рр. за 
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ініціативою мешканців староства в комісії двох надворних волинських 

судів. 

Поки старости сперечались, то державна комісія, що встановлена була для 

продажу казенних маєтків в Київській губернії, постановила в 1811 р.: 

продавати у приватну власність поселення, що входили до складу 

Романівського староства. 

Рішення уряду було виконано, староство було розпродано окремими 

селами в різні руки. В Романівку і прилеглі до неї села приїздять власники і 

розправляються з підданними биткою за підлегливість. 

У 1816 р. мешканці Романівки звертаються до Сквирського земського 

суду через свого уповноваженого Захара Пилипенка і доводять, що вони 

повинні залишитись державними селами, і доводять, що їх не можна 

віддавати у власність приватним власникам. Суд відхилив цю заяву, і 

представник суду сказав, що вони мусять залишитись поміщицькими і 

підкоритись. Почались утиски поміщиків і опір другої сторони. 

Містечко Ставища білоцерківські, яке було подаровано Польщею 

королю Станіславу-Августу вкупі з білоцерківським староством і потім 

переподароване королем Ксаверію Браніцькому теж обрало уповноважених, 

щоб повернути собі права вольності і склало договір з уповноваженими — 

за визначену винагороду стояти до кінця. Його наслідували мешканці 

Таращу. 

Романчани подали скаргу на утиски і зловживання власників. Сквирський 

суд визнав скаргу безпідставною і ухвалив: 12 селян з числа скаржників для 

прикладу покарать батогами, 25 чол. Визнати винними за прикрі відзиви 

про кріпацтво. В такому вигляді справа поступила на затвердження до 

головного київського суду. Вирок повітового суду було затверджено з 

прибавкою, що винних слід було покарати канчуками і зіслати до Сибіру, 

але, зважаючи на їх темноту, обмежитись 50 ударами канчуком, 247 дати по 
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30 ударів за непідкорення поміщикам, а писарів одного притягти до суду, а 

другого — зіслати до Сибіру. 

Жах і відчай селян. Вирок головного київського суду було 

затверджено губернатором і сенатором. Волею царя Олександра I було 

залишено в силі покарання головних винуватців і звільнено 247 чол. 

Безпідставно засуджених. Для виконання височайше затвердженого вироку 

до села прибув загін війська і відчитав звинуваченим призначені удари. 

Такою було відповідь на спроби до звільнення селян Романівського 

староства. 

Напружені відносини між селянами і поміщиками. Затаєне 

роздратування проти сваволі поміщиків і надії не покращення побуту. Втечі 

селян. Заповітна мрія — домогтися звільнення не покидає їх. Коли 

київський генерал-губернатор Желтухін через посередництво повітових 

судів запропонував селянам звертатись безпосередньо до нього зі скаргами, 

то селяни Романівського староства засипали його скаргами на поміщиків, 

хоч ці скарги й залишилися проте без всяких наслідків. 

1831 р. (повстання Польщі) почулась загроза проти існуючого 

кріпацького порядку, збирались збори, відшукувались ходаки.  

Серйозно прийняла Романівка відшукання своїх вольностей в 1844 р. 

В цей час двоє романівських мешканців Хома Дідусь і Максим Грива 

звернулись від імені своєї громади до губерніального прокурора в справі 

відшукання свободи. 

Романчани посилаються на королівські привілеї 1557 р. на рішення 

асесорського суду 1792 р. і брацлавського магістрату від 26 лютого 1797 р. і 

просять, щоб поміщики не перешкоджали їм обирати уповноважених. На 

таємних нарадах вони обрали трьох уповноважених — Гаврила Олексієнка, 

Григора Олексієнка і Федора Сучка. Поліція запитала поміщиків, чи згодні 

вони на обрання уповноважених, яке відбулося. Поміщик звернув увагу на 

загрозу заступництва прокурора і відмовився дати згоду на обрання 
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уповноважених. Подальші подробиці справи невідомі, але із паперів відомо, 

що одного з обраних представників Гаврила Олексієнка було зіслано в 

арештантські роти «для поправление нравственности», а за 1852 р. 

зустрічаємо справу, про втечу другого уповноваженого Федора Сучка. 

«Котрі мали трохи клепки в голові, найшли тюрму», — говорив Федір Грива 

— племінник одного з ініціаторів справи 1844 р.  

Навіть звільнення селян від кріпацтва не могло заспокоїти романчан і 

покласти край їх багаторічним зусиллям, воно збудило у них бажання 

одержати по праву, без викупа належну їм колись на правах власності 

землю. 

В кінці 1862 р. вони знову збирають складчину для продовження справи 

староства, подаються заяви властям, запити властей про права староства і 

привілеї місцевих мешканців. Знову документи романчан і першим з них — 

пам‘ятна їм привілея 1791 р., яка знайдена була колись в Романівському 

магістраті. 

В 1882 р. знову відновилась справа нашого куточка. Причиною було 

питання урядове про сади, розкидані в поміщицьких лісах. В бувшому 

старостві пішли толки, наради. Ще раз були вийняті документі, на які 

повинен був спиратись позов. Гарячі бесіди і толки і в цих клопотах і толках 

сильніше бились під грубими звитками серця потомків «вільного міста 

Романова» з його прилеглостями. Справа була залишена і віддана вічному 

забуттю. 

Так завмер процес, який тривав упродовж майже цілого сторіччя з 

різними перервами, в різних формах і який ніколи не приносив практичних 

результатів. Одним з найважливіших у цьому великому ділі є засвідчення в 

різних формах почуття людської гідності [С.63-68]. 
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№ 2  

Село Романівка розташоване на правому березі річки Унави. 

Поверхня села рівнина, ґрунти чорноземні, піщані та глинисті. В лісових 

масивах — переважно сосна, граб, дуб.  

Віддаль від районного центру — 15 кілометрів, до обласного центру 

м. Житомира — 87 кілометрів. Недалеко села проходить Південно-Західна 

залізниця, яка зв‘язує Романівку з районним, обласним центрами та м. 

Києвом. 

Романівка поселення дуже давнє. В історичних документах 16 ст 

говориться, що Романівка лежала на Чорному або Татарьскому шляху. Цей 

шлях прямував з півдня до Черкас, а звідтіля — на Корсунь, Васильків, 

Фастів, Триліси, Кошляти, Романівку, Паволоч, Бердичів, Луцьк, Львів. Цим 

шляхом проходили татарські орди, які робили величезні руйнування. 

Особливо жахливі руйнування були зроблені в 1616 — 1632 роках. Так, 

після наступу татар у 1616 році в Романівці залишилося лише 20 чоловік.  

Від нападу кочівників за наказом польського короля в селі був 

збудований замок на Кисельовій горі і обнесений земляним валом 

довжиною 437 аршин. Сліди існування замку залишились і до наших днів.  

Романівка в 16 ст. вважалось містечком, яке мало Магдебургзьке 

право. Але вже у 17 столітті по системі, прийнятій польським урядом 

відносно руських міст, Романівка, як корінне староство, віддалось для 

збирання прибутків різними вельможами католицької віри.  

Так, польський король Сігізмунд ІІІ за великі заслуги князя Миколи 

Ружинського надає йому це право в 1591 році.  

До Романівського староства тоді належали села: Жидовці, Ерчики, 

Отавище, Огроків, Буки, Таборів і місто Сквира з прилеглими до них 

селами.  

В 1602 році староством володіла Софія Ходкевич, гастелянка(?) Віленська, з 

1616 року — княгиня Ружинська, з 1640 — Самуїл Лащ. Потім Романівське 
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староство відійшло до Малоросії, а з 1730 року, тобто з відновленням 

польської влади, переходить у володіння Казиміру Отецькому. 

В цей період на території містечка було багато церков. В Чорному лісі над 

річкою Унавою стояв польський монастир, в якому жило понад 80 монахів. 

Під час повстання селян, яке очолив Богдан Хмельницький, монастир було 

зруйновано.  

В 1702 році в Романівці була збудована церква фастівським 

полковником Семеном Палієм (згоріла в 1843 р). В листопаді 1710 року 

після (2431) смерті полковника Палія король Август дав грамоту на 

пожиттєве володіння Романівським староством …. 

Після поновлення польських володінь Романівським староством володіє 

Казімір Отецький.  

Романівське староство проіснувало до 1798 року, тобто до приєднання 

Правобережної України до Росії. В цьому році Романівка стає волостю, а 

Сквира — повітовим центром.  

В 1814 році села Романівської волості за розпорядженням уряду були 

продані польським поміщикам. Романівка була куплена Йосипом 

Прибижевським.  

В 1844 році Прибижевський вигідно продав Романівку Федору 

Рильському. В селі нараховувалось 304 чоловіки населення. 

Після скасування кріпосного права становище села залишилося таким. 

Однак, прямих виступів села проти поміщиків Рильських не було. Тадей 

Рильський був відомий культурно-громадський діяч, з селянами поводився 

найбільш людяно. За свою працю на поміщицькому полі селяни одержували 

більшу платню, ніж у інших селах.  

Сім‘я Рильських була близькою до селян. Сам Тадей Рильський був 

одружений з селянською дівчиною Чуприною, яка мала багато родичів. 

Тадей Рильський завжди після жнив організовував народні гуляння, 

запрошував їх співати українських пісень. Завжди проявляв піклування про 
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школу, часто бесідував з сільськими дітьми, вчив їх грамоти. Мав велику 

бібліотеку, він охоче читав селянам книги.  

Після смерті Тадея Рильського 1902 році, господарство вів старший 

син Іван Тадейович Рильський, який також демократично ставився до селян. 

Однак, це не змінювало їх становища. Селяни уважно прислухалися до 

революційних подій. В селі організовуються бойові дружини та селянські 

комітети. Часто з міст приїжджали агітатори, які під виглядом вчителів 

зупинялися в маєтку Рильських.  

Підпільна група збиралася в хаті Андрія Тодосьовича Чуприки. В 

нього переховувалась і друкарська машина, на якій друкувалися листівки 

політичного змісту, направлені проти царського уряду. 

Агітаційну роботу серед селян проводили: Сергій Отрутинський, який 

працював на заводі «Арсенал», Іван та Оліян Чуприни. В лісі часто 

збиралися сходки не тільки селян Романівки, а з навколишніх сіл. 

На початку листопада 1917 року надійшла звістка про Велику 

Жовтневу соціалістичну революцію. 11 листопада 1917 року почалося 

збройне повстання в Києві, центром якого був завод «Арсенал». Одним з 

героїв повстання був С. Отрутинський з Романівки. Ставши на чолі 

озброєної варти заводу, він повів рішучий бій з юнкерами. 

В другій половині лютого 1918 року в Романівці створюються перші 

органи Радянської влади. Проголошення Радянської влади відбулося на 

загально-сільському сході. Поміщик Іван Тадейович Рильський подав до 

сільської громади заяву про те, що він віддає селянам землю, худобу, 

сільськогосподарський інвентар, а також будівлі. Було утворено селянський 

комітет, який приступив до здійснення ленінського декрету про землю.  

У вересня 1922 року на селі була утворена комсомольська організація, яку 

очолив Павло Іванович Демірський. В цьому ж році виникають комітети 

незаможників. Першим його головою був Леонтій Лисенко. 
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Організація ТСОЗу належить до 1924 року, а в 1930 році 

організувалась артіль «13-ти річчя Жовтня». Першим її головою був Олекса 

Омелькович Деркач. 

В 1932 році на території Романівки було утворено МТС, яка відіграла 

велику роль у культурному та громадському розвитку села. Колгосп 

озброївся новою технікою. Зросла продуктивність праці.  

Під час фашистської окупації село зазнало великих руйнувань. 

Загальних збитків було нанесено на суму близько 2 мільйонів карбованців. 

На боротьбу проти гітлерівських загарбників підняли народні месники(??). 

Зв‘язок з партизанами тримали Віктор Хоманеко, Петро Грінчук, Катерина 

Омельчук, сімя Смульських. Георгій Смульський з товаришами підірвав 

ворожий ешелон, але сам при цьому загинув. 

Героїчно боролися на фронтах Великої Вітчизняної війни села 

Романівки. Михайлу Смільському — льотчику — присвоєно вкотре звання 

[с. 121–122].  
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№ 3 

Ліки моєго села 

Блекота — курячья слепота. 

Паслѐн — употребляют от глистов. 

Волочьи ягоди — расширяют зрачок гляз. 

Ранник — схожий на листочки колокольчика, стручки, что вместе с 

семенами заключается мягкий хлопок, который прикладывают к ранам. 

Матерынка — сушат, толкут и порошком засыпают прелые части тела. 

Паутина — обматывают рану, остановить кровь. 

Подорожник — уменьшает жар ран; листки или порошок. 

Чебрец — употребляется при ранах. 

Чистець — отварами очищают перхоть на голове. 

Зверобой — из его цветочков делают настойку и употребляют при 

простудных заболеваниях. 

Березовка — настой водки на березновых почках (бруньках), смачивают 

раны. 

Полиновка — настойку употребяют при лихорадочном недомогании. 

Цынтварное семя — употребляют при глистах. 

Настой деревия — пьют при несварении в желудке и при рвотах. 

Корень конского щавеля — против желтухи, ванна и пьют до ½ стакана. 

Настой редьки — от запора, сок выжимают, добавляют воды. 

Дрик — от бешенства, толкут в ступне, добавляют меда, смесью 

намазывают хлеб, этак 9 дней регулярно. Растет он кучками. 

Ожоги лечат — из метелки камышовой (очерет) зола, нею посыпают 

обожженную часть. 

Лишай — лечат соком чистотела. 

При болезнях глаз и воспалении век — употреблять кислое молоко. 
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№ 4 

Фрагмент з праці В. Милорадовича 

«Житье бытье Лубенского крестьянина» 

(Киевская старина. — 1902. — №4, 6, 10 ст.) 

 

Так як у Романівці… 

Отдельные выдержки из статьи. 

Когда надевают молодой очіпок, то говорят: «Накладаю я тобі очіпок, щоб 

ти його не скидала і закону не теряла, і поздоровляю тебе з великою голово. 

І молодим чоловіком» (і очіпок робить голову великою.) 

Ходить молодице без очіпка с обнаженной головой нельзя, как когда-то и 

римлянкам, говорять: «світить волоссям». 

1) Серьги 

П‘явочки, уточки, метелики, ягодки, маковки. 

Привески к сергам назіваются «теліпони». 

В зависимости от материальбных достатков серьги носят до 30–40 лет. 

2) Намисто 

Коралловое (дорогое, по 1 руб за «разок») 

Стеклянное: белое, голубое, зеленое, желтое, красное, буряковое, вишневое, 

жучки, гадюче (черное). 

3) Сорочки 

Виды полотна: «замашка, десятка, дванадцята, п‘ятнадцятка», в залежн. від 

ковок ниток в пасмах. 

Шили из двух полотнищ и двух с половиной («повтреті»). 

 

4) Украинские термины: 

мережка — сітчатий узор 

чохна —кінець рукава 

вставка або перечка 
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ластка (під мішкою) 

чисниця (нитка)  

капор 

кунтуш — одяг верхній з прорізами для рук 

запаска — шовковий фартух 

5) В одежде:  

дукачі в намисті — це медальйони 

корсетка —відкрита шия і груді, плотно схвачую талію 

плахта — в празникові дні: ткані зшиваються, з одного краю від згину до 

полівки, не зшиті кінці піднімаються і підтикаються під пояс 

намітка — поверх очіпка надівалась 

6) Сапоги: 

чоботи шкапкові (из лошадиной кожи) 

чоботи юхтові (из рогатого скота) 

до завитку і рантові 

К подборам обязательно подковки [с. 107–108]. 

 

№ 5 

Свадьбы и свадебные песни 

1. Жалуй мене, моя ненько 

Жалуй та не лай 

Та в чужую сторононьку 

Заміж не давай 

 

1. Бо чужая сторононько 

без вітру шумить 

Чутий батько, чута мати 

Не б‘ють — та болить. 
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2. Як уходе в світлоньку 

Та й загомонить, 

А у мене, молодої, 

Серце заболить. 

 

3. Що чужая дитиночка 

Нічим не вгодить: 

Ні мискою, ні водою, 

Ні дівоцкою красою. 

 

Не дивуйтесь старости, 

Що короткі рушники; 

Прядиво не вродило, 

Стара мати не вробила, 

А я, молоденька, 

Гуляти ходила [с. 76]. 
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№ 6 

Куплеты 

1. Ребятишки начинают 

Курьи строить с малых лет 

Романсуют и вздыхают 

А учителя… нет, нет, нет! 

 

2. Нравиться девчонка знает  

От тринадцати уж лет, 

С радостью роман читает 

Книг полезных… нет, нет, нет! 

 

3. В юном тихом воображенье 

Милый чудится предмет – 

От мужчины в восхищеньи,  

От мадамы… нет, нет, нет! 

 

4. В исступленье вальс приводит, 

– Ах, несносен менуэт!» 

Глазками на всех поводит,  

Где же скромность?… нет, нет, нет! 

 

5. Старичок красоток любит,  

Хоть дурѐн и стар и сед; 

Рад девчонку приголубить, 

А старушку… нет, нет, нет! 

 

6. Еле двигает ногами 

Вялый, дряхлый, старый дед, 
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А не хочет быть с рогами, 

Хоть их носит… нет, нет, нет! 

 

7. К милой скучное посланье 

Творит горестный поэт  

Один смех его маранье  

А поверит?… нет, нет, нет![с.68] 

 

№ 7 

Мысль  

Какой-то умный человек сказал, 

Что свет стоит обманом. 

Он прав во мненьи — в этот век  

Всего быть лучше шарлатаном. 

 

Осень (отрывок) 

1. Туманы стелятся густые  

Поблекли рощи и поля, 

Скрипят от бурь дубы седые, 

Полита влагою земля 

 

2. Сгущенные пары клубятся 

И в мрачном воздухе тужатся, 

Подобно сонму волн морских; 

Пернатых хор умолк, затих 

 

3. Поглядим-ка мы в бокал —  

В нем сокрыт весь жар сердечный, 

Выпьем дружества фиал, 
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Выпьем в радости беспечной [С.76]. 

 

Равенства братством … 

Одни лишь пышные слова; 

Но что же нужно для народа? 

Закон, порядок и еда [79]. 

 

№8 

Преследование лаптей колонизаторами Новоросии. 

На юге Новоросии …. Переселенцы в Новороссию из России обдирали кипу 

дерев… лапти. Правитель края издал приказ — шрафовать таких 

переселенцев [с.90].  
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№ 9 

Ой у Строкові вогонь горить 

Ой у Строкові вогонь горить,  

А в Романівці полум‘ячко, 

А в Романівці полум‘ячко, 

Аж до дівчини в віконечко. 

Ой там дівчина шиття шила, 

Сама до себе говорила.  

Ой шиття моє, шиття біле, 

Чогось ти мені та й немиле. 

Усім я хлопцям вишивала, 

Тобі одному гаптувала. 

З усіх я хлопців плату брала, 

Тобі одному дарувала. 

 

Ой плавала кладочка під мостом, 

Подавала дівчина ручку двом. 

Ой на тобі, хлопчино, ручку мою. 

А я тебе другою обніму. 

А я тебе другою обніму, 

Ще й до свого серденька пригорну.  

Ой дівчата, на сіно, на сіно, 

Щось на нашу паруботу насіло.  

Посідали з батьками на ценьки 

Та й понадималися, як сичі. 

Ой посунься, батечко, у куток, 

А я сяду, молоденький, на крайок. 

Ой там моя дівчина гуляє,  

Та й русою косою махає. 
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Ой русою косою махає, 

Червоними чобітками стукає. 

 

Щедрий вечір, пане-господарю. 

Щедрий вечір, пане-господар., 

Стережи, боже, всякого товару. 

Не дай, боєе, на товару спадку, 

Просимо бога за отця й за матку. 

Хорошеньку господиню маєш, 

Хорошенько її поважаєш. 

Як чашечка в меду попливає, 

Як барвінок в саду процвітає.  

(Орел Л., записала в с.Романівка в 1978р.) 
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Додаток 3 

 

№1 

 

То раніше місто Романів було не на правому березі, а на лівому. Там є 

урочище Свинячий табір, там колись були поросятка і так його і прозвали. 

Так от: з лівої сторони — поле, і отам було місто Романів- кріпость, але 

спалили його в XVI столітті, вистояла ця кріпость і татарську навалу, бо 

шось там таке було, шо вони не рішили штурмувати (хоча вони стояли 2 

неділі облогу), але не руйнували, не стріляли, а просто пішли. Вони ж теж 

Бога боялись… Було таке, що вони міста залишали і йшли проч. І тут якесь 

відєніє шось було таке, шо вони залишили його та пішли. То це воно було 

його там… Шоб ви знали, в Попільнянському районі всі історії, що зв‘язані 

з Богданом Хмельницьким, все це історія козачества. Вона зв‘язана з 

Павличем. Всі кажуть: «Павлич — пуп землі!» — вибачте мені. Я говорю 

вам правду! Не був би я патріот цієї хати і Романовки, іначе я не сказав би 

цього. Але ж Богдан Хмельницький — це Богдан Хмельницький! Каже: 

«Героям Слава!» А до нього ж тоже ж ще були люди, і серед них був 

Северин Наливайко, і вулиця, де живе Затхей, до сих пір носить назву 

Северинів, тому шо після того, коли повстання було придушене, а і з теї 

Романовки, і з теї фортеці, пішло ополченія, значить ото військо Северина 

Наливайка. А є такий Роман Ружинський, з Ружина, і Кирик Ружиський з 

них один… Значить отцей Кирик дуже ненавидів один не поляк, але один 

любив православіє і віру православну, а другий любив «Як би Польща не 

згнієла!» І от за те, коли було розбито Наливайка і романівчан загинуло 

дуже багато, бо вони були в цьому. Ну це ж історія ціла є. Він прийшов 

сюди із Ружина гетьман чи Жонковський, чи Жонкевський, в ніч на 

Великодну суботу (ото знаєте, як свічки носять), вони прийшли вночю, 

оточили Романов. Люди, які повтікали по лісах, то вони повтікали, але 
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частина пішли… Єсть Романівка в Брусилівському районі. Це люди, які 

пішли із Романова і оселились там. І там є село Болич. Біль за втраченою 

батьківщиною. Люди тоже пішли з Романовки і там оселились. А частина 

(значить, село було спалено) людей вибито… Вранці випав сніг, прикрив, 

вибачте мені, це згарище снігом. Він розтанув десь до часов одинадцяти. І 

люди більше там не поселилися. Вони поселяються ось на цій місцевості. 

Тут поселяються. І оце іде родословна із цього. Спалили Кирик Руженський 

із Жолкевським. Коронний гетьман Речі Посполитої. Оце вони за участь у 

визвольній боротьбі проти Северина Наливайка. Я виступив, вносив 

пропозицію на базі дєтского садіка створити… (місто ж не відродилося), 

створити музей цього міста-фортеці. Але кому ето надо. От хай би создалі 

на території Попільнянського району кількість таких міст, які були і більше 

не возроділісь. А є ж такі, є Великі Деревичі Люборського району. Є. 

Пошукати по нашому краю — можна знайти дуже багато цікавих 

матеріалів..»  

(Кочубей Борис Улянович, нар. 1941, голова колгоспу, записано 

Т. Белюгою 17.05.2014) 

 

№2 

 Розумієте, діло в тому всьо, наскільки я пригадую, тому шо, як 

кажуть, родинні легенди вони іноді один і той самий факт інтерпретують 

по-різному, о… Але я пам‘ятаю, що дід згадував царя-освободітеля 

Олександра ІІ. До відміни кріпосного права вони були кріпаками. Проте рід 

був великий, тому шо там десь згадувалось за те, шо одні були кріпаками, 

інші — козаками. До того часу, поки не продали Аляску, то вони займалися, 

як по-теперішньому, доставкою солі із Криму, тобто, були чумаками. По 

теперішньому кажуть: «Взяли кредит і зайнялись доставкою солі». Потім 

царському уряду прийшло в голову продати Аляску, оскільки державні 

гроші до революції витрачалися на побудову Південно-Західної залізниці, і 
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потреба в чумаках відпала, вони осіли, землі практично в них не було, оце 

була частина, за цим городом.. Це ще мого діда-прадіда, ну і тут, якщо ви 

пам‘ятаєте, Чупринівська вулиця, був такий куток, де жили Чуприни. Далі 

ота вулиця, яка іде туди метрів 150, отам є поворот наліво, за ним уже 

практично хатів не було, вони будувалися частина після революції, частина 

— після війни, а частина — на моїй уже пам‘яті. І та частина Романівки 

називалась Новостроєніє, оскільки романчани любили, так сказать, усьому 

давать свою назву. 

(Чуприна Віктор Никонович, нар. 1937, колгоспник, записано 

Т. Белюгою 20.05.2014). 
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Додаток 4 

Фото № 1 

 

Обкладинка рукопису М. Яковчука
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Фото № 2 

 

Мешканка села Романівка Шевчук Лідія Мефодіївна, нар. 1928
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Фото № 3 

 

«Квітка», виготовлена у селі Романівка, 15 серпня 2013 р. 
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Фото № 4 

 

Фрагмент рукопису М. Яковчука
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Фото № 5 

 

Фрагмент рукопису М. Яковчука 
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Фото № 6 

 

Фрагмент рукопису М. Яковчука 


