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зму. Але цей напрям є швидше психологічний, ніж істо-
ричний. Він ґрунтується на психологічній одностайності 
людського роду. Тобто тут теж можна побачити одно-
сторонність, як і в попередніх напрямах. 

На початку XX століття великого впливу набуває 
формалізм, який є цілковитим запереченням усіх попе-
редніх напрямів. Цей напрям повністю відкидає гене-
тизм та історизм і зосереджується на вивченні морфо-
логічної структури фольклорного явища. Фольклор роз-
глядається ізольовано, поза історичними, побутовими 
та етнічними зв'язками, питання про походження фоль-
клору тут навіть не підіймається. Фольклорне явище 
абсолютизується, історизм відкидається. Об'єктом ви-
вчення береться явище як безумовне, нічим не обумо-
влене. Тут ми можемо спостерігати лише дескрипти-
візм, як основний метод дослідження. 

Формалізм як напрям В.Петров найбільш докладно 
розглядає у своїй роботі "Буржуазная фольклористика 
и проблемы стадиальности", де переконливо на при-
кладах доводить, що неможливо бути повністю послі-
довним формалістом і що це можна побачити хоча б у 
тому, що питання про походження фольклору тут відсу-
тні тому, що вони просто не ставляться через свою 
"віддаленість". Тобто насправді генетизм та побутова 
точку зору не заперечуються, як постулює формалізм, 
що претендує на абсолютність фольклорного факту. 

В.Петров категорично заперечує можливість ви-
вчення фольклору ізольовано, як певне статичне яви-
ще, незалежно від історичних обставин, конкретної 
епохи і ідеології тої епохи. Він обстоює точку зору, що 
фольклор в процесі свого розвитку не залишається 
незмінним, а змінює свою якість із розвитком суспільст-
ва, у процесі переходу від однієї форми суспільних від-
носин до іншої. Подібний метод дослідження фолькло-
ру був названий стадіальним, тобто таким, що визначає 
певні якісні стадії розвитку фольклору. 

Якщо ми звільнимо фольклор від пізніших нашару-
вань, то зможемо побачити залишки родових уявлень. 
Для розуміння сутності фольклорного явища й обґрун-
тування його походження потрібно досліджувати його у 
зв'язку із світоглядом первісного суспільства. 

Первісні люди не виокремлювали себе від природи. 
Їх міфологія була їх ідеологією, світоглядом. Розрив 

ідеології та фольклору відбувся вже на більш пізніх 
стадіях розвитку людства. В.Петров неодноразово на-
голошує, що не можна розглядати первісну людину 
окремо від людського роду, так як рід у той час доміну-
вав над нею, а не вона над ним. Людина була розчине-
на у своєму родові, не усвідомлювала себе як окрему 
особистість. Вона не існувала поза родом та общиною. 

У своїй статті "Мова і фольклор", яка є частиною не-
надрукованої праці "Основні проблеми фольклору й 
ідеології первіснообщинного періоду", В.Петров крити-
кує тих дослідників, які вживають щодо родового суспі-
льства такі терміни й категорії, що з'явились у свідомо-
сті людства набагато пізніше, коли людина вже проти-
ставила себе природі. Він об'єктивно доводить, що такі 
слова, як "паль-нивух" і подібні не повинні переклада-
тися відокремлено. Бо таке явище не є недорозвиненіс-
тю мови , а підкреслює зв'язок людини зі своїм родом., 
з цією місцевістю, де живе її рід, із її світоглядом. 

У статтях "Вчення Фр.Енгельса про рід і основні пи-
тання фольклору первіснообщинного періоду" та "Об-
рядовий фольклор календарного циклу та його общин-
но-виробничі основи" В.Петров, спираючись на вчення 
Енгельса про мати-рід і генеалогічне уявлення про рід, 
пояснює специфіку календарних свят та обрядів, які 
виконуються під час них. 

Уявлення про рід було генеалогічне. Членами роду 
однаково вважалися і померлі, і живі, і ненароджені. Люди 
не помирали, а йшли до своїх померлих родичів. Смерть 
не означала розриву зв'язків із родом. На живих лежали 
обов'язки щодо померлих, на померлих – щодо живих. 

Таким чином можна стверджувати, що фольклор за 
В.Петровим походить від родового суспільства, і є його 
ідеологією. З новим рівнем розвитку суспільства фоль-
клор переходить на новий якісний рівень. 

Міфологічна, теорія "переймання", антропологічна 
та формалістична школи виявилися односторонніми та 
непослідовними у відповіді на питання про походження 
фольклору, застосовуючи недосконалу методологію 
для дослідження фольклорних явищ. 

Новий погляд на фольклорне явище, як вияв ідеології 
та світогляду первісного суспільства дало змогу В.Петрову 
розв'язати питання про походження фольклору та пояснити 
існуючі до сих пір календарні обряди та звичаї. 

 
А.П. Томашевський, канд. істор. наук 

 
ВКЛАД В.П.ПЕТРОВА У СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ  

ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЛОВ'ЯНО-РУСЬКОЇ ДОБИ 
 

Сучасний розвиток вітчизняної історико-археологічної 
науки відзначений появою нових важливих тенденцій. Все 
активніше і ширше дослідники звертаються до розробки 
проблематики систем заселення, визначення факторів, 
що їх визначали, до реконструкції давніх природних умов 
заселення й господарювання. Актуальні ці проблеми і для 
слов'яноруської археології. Здається тепер таки, стає оче-
видним, що коректне і науково вірогідне дослідження схід-
нослов'янського етногенезу та становлення державності 
не буде обґрунтованим і вичерпним без відтворення ди-
намічної моделі заселення, його демографічного потенці-
алу, ознак ієрархії і внутрішньої структури, вибору умов 
тогочасного довкілля. 

На жаль, теоретична та методична лінія палеоеко-
логічних та палеогосподарських досліджень, окреслена 
В.П.Петровим, не знайшла повноцінного продовження у 
тогочасній вітчизняній науці. Вчений енциклопедист 
Петров природньо і гармонійно поєднував у своїй нау-
ковій діяльності найрізноманітніші інтереси, знання та 
дослідницькі прийоми. Натомість, увага практично всіх 

тогочасних та наступних дослідників, їх методи форму-
вання й обробки джерельної бази були направлені на 
виділення все нових різновидів культур, варіантів і типів 
за етнізуючими, не рідко суб'єктивно визначеними, 
ознаками. Пошук довільно відокремлених від загально-
го системного контексту ознак та етно-індикаторів все 
далі уводили дослідників від вивчення матеріалізова-
них, уречевлених в земляній проекції базових складо-
вих базису – системи заселення, екологічного тла і де-
мографічно – господарського потенціалу населення тих 
чи інших соціальних організмів давнини. Саме ці ком-
поненти складають основу культури життєзабезпечен-
ня, як її тепер називають. До речі, це був кризовий за 
його наслідками, процес відходу від нормального раці-
онального економічного марксизму до старого німець-
кого, по суті завдань та методів, пошуку "крапель крові", 
тільки в тепер – умовно слов'янської.  

Сучасне повернення на новому рівні до питань за-
селення, екологічної та палеогосподарської проблема-
тики, синхронного та діахронного порівняння рівнів роз-
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витку населення різних регіонів, визначення їх зв'язків 
неодмінно повертає нас до вивчення й усвідомлення 
наукової спадщини і теоретичного доробку вченого – 
універсала В.П.Петрова. 

Цікава і показова динаміка розвитку наукової думки 
вченого: початок 30-х років – вивчення підсічного зем-
леробства та пов'язаних з ним особливостей заселен-
ня, лексики, обрядовості й фольклору. Після війни, із 
розвитком польових досліджень та поповненням архе-
ологічної джерельної бази, особливий науковий інтерес 
В.П.Петров проявляє до слов'янських старожитностей 
середини – ІІІ чверті І тис. н.е. і спеціально до (жито-
мирських) корчакських пам'яток, відчуваючи їх унікаль-
не значення у етногенетичних процесах Східної Євро-
пи. Корчакські старожитності цікавили вченого не випа-
дково і тому він, спираючись на архівні джерела 
С.С.Гамченка, намагався пролити більше світла і сис-
тематизувати ці матеріали. Сплав глибоких знань, не-
озорої ерудиції, наукового прозріння вченого і митця 
дозволяли В.П.Петрову розгледіти крізь туман неповно-
го знання й браку наявних необхідних повноцінних дже-
рел обриси і власне самий напрямок майбутніх дослі-
джень суто слов'янських пам'яток.  

Знайомство з роботами вченого, його методичним ар-
сеналом та методологічними засадами переконує, що 
В.П.Петров без декларацій, реально у власній науковій 
практиці досліджував ключові проблеми, застосовуючи 
комплексний, просторовий, динамічний підходи. Звідси 
струнка, але структурно складна концепція слов'янського 
етногенезу та розселення й актуальні й досі погляди на 
пошуки слов'янської прабатьківщини у часі і просторі.  

Дуже промовиста, із точки зору розуміння суті й зна-
чення постаті Петрова-ученого і така обставина. Знаний 
лінгвіст, філолог, фольклорист, семіотик, фаховий ет-
нолог, він усвідомив і сформулював положення, згідно 
яких саме система, спосіб і потенціал заселення, при-
йоми господарського освоєння ландшафтно різних те-
риторій окремим соціумом є найбільш важливими, фу-
ндаментальними та ідентифікуючими характеристиками 
етносу. Звідси випливала й особлива роль джерел ар-
хеологічного походження та самої цієї науки, в яку 
В.П.Петров повернувся в повоєнний період. При роботі 
з класичним та непересічним "Подсечным земледели-
ем", створеним ще у першій половині 1930-х років (!) і 
не виданій ще досі у своєму повному обсязі, не поли-
шає відчуття, що В.П.Петров збирав і аналізував вели-
чезний обсяг спеціалізованої етнологічної інформації 
про лісопольове господарство, маючи на увазі аналогії 
археологічної давнини. І лише епізодично він висловив 
це над-завдання: "…ясно, що будь-яке з відзначених 
явищ може бути проектованим на глибоке минуле, до-
зволяючи відтворювати зв'язки які не сприймаються 
безпосередньо в уривчастих згадках писемних джерел 
чи з конкретних спостережень, отриманих у результаті 
археологічних розкопок. Припустимість подібних співс-
тавлень цілком очевидна" [Петров В.П. Подсечное 
земледелие. – К., 1968. – С.49]. 

Принагідно зазначимо, що саме на підставі порів-
няння територій та характеру систем заселення, спосо-
бів освоєння просторів, ландшафтної прив'язки НП і 
відповідних умов навколишнього господарювання, вче-
ний, крім низки інших важливих спостережень, підкрес-
лив системну принципову різницю між черняхівською та 
вірогідно слов'янською середини І тис. н.е. археологіч-
ними культурами. 

Глибоко проаналізувавши історичні джерела і знаю-
чи всю суму етнологічних знань В.П.Петров сформулю-
вав глибинний принцип давньослов'янського племінно-
го розселення по річках, річкових басейнах. "Річкові 

системи визначали собою морфологію (і структуру) 
слов'янського племінного розселення – розчленуван-
ня…" [Петров В.П. Етногенез слов'ян. – К., 1972. – 
С.43]. Аналізуючи твори Іордана, Прокопія, псевдо-
Маврикія, нашого літопису "про жалюгідні хатинки на 
великій відстані одна від одної, про розкиданість "окре-
мих селищ", про "часте змінювання місця мешкання", 
про необхідність "займати багато землі" дослідник за-
значає, що ці згадки "пояснюють нам ландшафтно-
топографічні і виробничо-господарські обставини, які 
зумовили той спосіб племінного розселення по річках, 
про який говориться в літопису. …Поселення тяглися 
по течії ріки від гирла до верхів'їв" [Там само. – С.44]. 

Цікаве в цьому контексті побіжне міркування вченого 
про систему трипілля, що призводила до стягування 
земельних ділянок до осель і як кінцевий результат до 
– завершення роздроблення племінної території. 

Зважаючи на обмежений характер цього повідом-
лення, ми лише тезами хотіли б позначити інші окремі 
аспекти творчого доробку В.П.Петрова у справі еколо-
го-господарських досліджень слов'яно-руської доби: 

1. Учений практично впровадив необхідність ви-
вчення просторового відображення суспільних і госпо-
дарських явищ. Він ввів у науковий обіг розуміння госпо-
дарської діяльності, адекватної конкретним природним, 
як умови стійкого успішного заселення й функціонування 
конкретних соціальних організмів (СО) давнини. 

2. В.П.Петров фактично заклав підвалини до ви-
вчення давніх систем заселення, еколого-господарських 
умов заселення та їх впливу на способи господарювання 
і природокористування. Для цього він блискуче апробу-
вав і застосував етнологічний підхід. Причому хронологі-
чно це сталося тоді, коли закордонні марксистсько–
орієнтовані вчені та центри ще тільки опановували самі 
теоретичні основи, які згодом через десятиріччя призве-
дуть їх до формулювання засад нової географії і архео-
логії, процесуальної археології, і в цих рамках – просто-
рового та палеоекологічного підходу 

3. Одним із найважливіших висновків ученого є 
дефініція комплексного характеру лісового господарст-
ва східних слов'ян. Актуальним і важливим є розуміння 
системи підсічного лісопольового землеробства, як 
складової частини складного і стрункого багатогалузе-
вого лісового і річкового господарства поруч із незем-
леробськими заняттями: мисливством, бортництвом, 
рибалкою, лісовими промислами та ремеслами [Пет-
ров В.П. Подсечное земледелие. – К., 1968. – С.10, 33], 
де і коли роботи виконувалися не відокремлено, а у 
комплексі з іншими. 

4. В.П.Петров вивів також нерозривний зв'язок проце-
сів розселення – освоєння як синхронного пошуку угідь, 
сировини, місць помешкання, визначив населений пункт 
як основу системи заселення та її дослідження 

5. Вчений постулював нерозривний територіальний 
зв'язок (суміщення) місця помешкання (селитьби) і від-
повідних угідь ("новин" –"ляд", угідь, ловів, бортей) його 
мешканців у ресурсних зонах населених пунктів (РЗНП 
за сучасною термінологією) лісової зони; єдність підсіки 
– ловища – починка [Там само. – С.10, 35]. Підкреслена 
потенційна нерентабельність обробки ділянок за межа-
ми 5 верст від селитьби [Там само. – С.17], що на пів-
століття випередило загальновживаний тепер дослід-
никами 5-кілометровий радіус РЗНП. 

6. Розгляд етнографічних і археологічних матеріа-
лів показав взаємозв'язок рельєфно-топографічного 
положення поселень і навколишніх угідь із формами 
господарства, перш за все – його аграрними галузями 
[Там само. – Сс.40-49, 61-63]. Створена ландшафтно-
топографічна модель та її складові – рельєф, відно-
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шення до водної артерії, експозиція, ґрунтовий та рос-
линний покрив були визначені як основні чинники (та 
дослідницькі індикатори) способу заселення й господа-
рювання соціальних організмів. Відокремлений рельєф, 
відкрита мисова прирічкова схилова топографія ділян-
ки, вкритої мішаним лісом, як вирішальні системоство-
рюючі фактори – умови при доборі місця підсіки – се-
лища [Там само. – С.41]. В свою чергу, вже у наш час 
це спонукало нас до спеціального виділення специфіч-
них ознак неукріплених селищ, як категорії населених 
пунктів, найбільш наближених до аграрно-промислової 
діяльності селянського населення [Томашевський А.П. 
Природно-господарський аспект заселення р.Тетерів у 
середньовічні часи // Археологія. – 1992. – № 3. – С.54-
55; Томашевський А.П. Правобережне Полісся. / Сис-
тема заселення // Село Київської Русі (за матеріалами 
південноруських земель). – К., 2003. – С.22-26]. 

Спостереження вченого мікрорегіонального рівня 
свідчать, що причини особливостей топографії та екс-
позиції селищ і навколишніх аграрно-господарських 
палеоугідь слід шукати саме в сукупній дії мікрокліма-
тичних чинників. Комплексний аналіз етнографічно-
статистичних матеріалів минулого, здійснений 
В.П.Петровим, розкриває закономірності заселення і 
освоєння лісових територій, пов'язані з аграрним госпо-
дарством в умовах суцільної лісової зони, включаючи 
річкові долини. Хоча перш за все це стосується вогне-
зрубного землеробства, але в умовах Полісся прита-
манне будь-яким іншим модифікаціям землекористу-
вання (перелогу, орним системам). Справа в тому, що 
розробка невеликих польових підсічних ділянок в ото-
ченні лісів, в низинах або на глухих вододілах призво-
дила до затінення ділянок, застою над ними повітря, 
туманів і надмірної вологості, ранніх паморозків [Пет-
ров В.П. Подсечное земледелие. – К., 1968. – С.50]. На 
прирічкових смугах із крутими вигинами, островами, 
мисами, луками забезпечувався набагато кращий дре-
наж, циркуляція повітря, більш повільний хід добових 
температур, що впливало на урожайність і сприятли-
вість землеробства. Перевага віддавалась ділянкам на 
схилах підвищень, увалах на відміну від вододілів і до-
линних заплав [Там само. – Сс.52-53, 57; Щербань М.И. 
Микроклиматическое районирование // Природа Украи-
нской ССР. Климат. – К., 1964. – С.65]. 

Досліднику належить розуміння підсіки, як способу го-
сподарювання окремих починків – селищ, ізольованих 
односімейних спільнот з 5 членів – "ртів", але зовсім не 
обов'язково – великих родових громад. Сім'я = сільце 
[Петров В.П. Подсечное земледелие. – К., 1968. – С.14]. 

7. На основі проаналізованого етнологічного й ста-
тистичного матеріалу вчений уклав квалітативні моделі, 
вихідні рамкові умови вибору господарських ділянок, їх 
урожайності, термінів і способів використання, тощо. 

8. В.П.Петрову притаманне застосування наукового 
підходу, що передбачав вивчення палеоекологічних та 

палеогосподарських проблем через діяльність, розпо-
діл часо-енергетичних витрат, їх цифрове вираження. 
В.П.Петров у своїх роботах практично і блискуче вико-
ристовував і розвивав ідеї Чаянова. 

9. В.П.Петров випередив Л.М.Гумільова в ідеї скла-
дних зв'язків генезису конкретного етносу і ландшафтів, 
в яких цей процес починався й проходив. Звісно, також, 
що до створення етнологічної археології Бінфорда, роз-
робки засад та практики site catchment analysis ресурс-
них зон населених пунктів, моделювання ємності ланд-
шафту, та багатьох сучасних методів і підходів передо-
вої світової науки залишалися ще десятиліття пошуків і 
прозрінь Чайлда, Кларка та їх наступників.  

Система поглядів, ключові положення і окремі спо-
стереження В.П.Петрова фактично і безумовно, свідо-
мо чи підсвідомо лежать у основі сучасних вітчизняних і 
світових досліджень процесів розселення, господарсь-
кого природокористування давнини.  

Насамкінець хочемо продемонструвати ще один 
окремий приклад використання ідейного масиву 
В.П.Петрова. На основі розроблених В.П.Петровим по-
ложень нам вдалося у свій час, в межах загального 
динамічного аналізу системи заселення, його палео-
екології та господарської моделі Древлянської землі, 
по-новому оцінити відому фразу літопису. Ідеться про 
події 945 р., коли княгиня Ольга, взявши в облогу сто-
лицю древлян – Коростень, пропонувала мешканцям 
здатися: "...а вси городи предашася мнь,... и дьлають 
нивы своя и земли своа; а вы хощете измерети голо-
дом..." [Полное собрание русских летописей. – Т. ІІ. 
(Ипатьевская летопись). – М., 1962. – Стб. 47]. Цей 
уривок досить широко використовувалася для доказу 
ролі землеробства (орного) у слов'ян, і древлян зокре-
ма, на початкових етапах розвитку Давньоруської дер-
жави [див. напр.: Грушевський М.С. Історія України-
Руси: в 11 т. 12 кн. – К.,1991. – Т.І. – С.253; Довженок 
В.Й. Землеробство Древньої Русі до середини ХIII ст. – 
К., 1961. – С.26]. Етимологічний аналіз вжитого літопис-
цем терміну "нива" свідчить, що слово "нива" означало 
одночасно і поле, і ліс [Петров В.П. Язык. Этнос. Фоль-
клор. Автореферат по совокупности работ на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук. – К., 
1966. – С.15], а його використання пов'язане з вогне-
зрубною технологією обробітку ґрунту, вивільненого в 
такий спосіб від лісу. Якщо "лядою" називали лісову 
місцевість, придатну до випалу, то "нивою" – уже підго-
товлене місце – підсіку. Характерний приклад є в житії 
ХV ст., де Варлаам каже: "...древо посекаю и нивы тво-
ря" [Колесов В.М. Мир человека в слове Древней Руси. 
– Л., 1986. – С.233-234]. Отже, вираз "дьлать нивы" до-
сить чітко фіксує цілком певну аграрну систему, що іс-
нувала у древлян, як союзу племен лісової зони [Тома-
шевський А.П. Населення Східної Волині V-XIII ст.н.е. 
(Система заселення, екологія, господарство). 
Дис….канд. іст. наук. – К., 1993. – С.152]. 
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ІРРАЦІОНАЛЬНЕ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ТИПОЛОГІЧНИХ ЗВ'ЯЗКАХ ТВОРЧОСТІ П.І.ЛІНИЦЬКОГО ТА 

В.П.ПЕТРОВА 
 
Проблема ірраціональності в світовідношенні – одна 

з найбільш загальнолюдських і загальнокультурних 
проблем. Не тільки в сфері філософії, але і серед діячів 
мистецтв, релігії, теоретиків моралі, права, педагогіки, 
літератури не було такого мислителя, який би не звер-
тався до питання, що ж таке ірраціональність у всіх її 
проявах. " Намагання подолати ірраціональність в соці-

альному масштабі призводить до становлення й ствер-
дження тоталітаризму", – така думка панує сьогодні. 

Чи не є цей нігілізм по відношенню до власного розу-
му, свідомості, творчих здібностей, можливостей колекти-
вного соціального інтелекту й волі проявом нової форми 
ірраціональності, "лінощів розуму", як називав її 
Е.Гуссерль? І чи не відкидає людина разом із власним 
розумом те людське, що у ній є і має бути? "Оскільки віра 
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