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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, важливою 

проблемою вітчизняної фольклористики, зорієнтованою на аналіз відображеної в 

усній народній творчості соціально-політичної і національно-культурної 

екзистенції українців у період великих історичних катастроф ХХ століття, у тому 

числі в усному наративі про голодомор 1932–1933 рр. як унікальному, складному 

аналітичному комплексі, що демонструє зміни і трансформаційні процеси в 

динаміці й тяглості фольклорної оповідної традиції. 

На сучасному етапі, коли українці вибороли свою незалежність, і в 

соціокультурному сприйняті, і в науковій рецепції теми голоду в усній словесності 

спостерігається поступовий відхід від ідеологічного тиску, згодом – від застарілих 

методологічних аксіом. У зв’язку з помітним накопиченням зафіксованої 

наративної бази, українська наука про фольклор подолала «інерцію небачення» 

(Р. Кирчів) текстів документальної  творчості – оповідань і переказів у формі 

меморатів, фабулатів – і долучила їх до свого силового поля. Дослідники почали 

активно працювати над розробкою програм-запитальників для збирання свідчень 

про голод 1932–1933 рр. (В. Борисенко), висвітлювати проблему систематизації 

прозових зразків (Н. Ярмоленко) та їхньої делімітації для подальшого вивчення 

насамперед фольклористами (Р. Кирчів), опрацьовувати поетику і проблему 

художньої трансформації історичної правди (Т. Конончук), образну систему 

(О. Кузьменко), невербальний складник, роль традиції, мовні засоби цих оповідей 

(В. Сокіл) тощо. І навіть попри значну кількість досліджень, присвячених темі 

голодомору у фольклорі України, є аспекти, які потребують особливої уваги й 

детального аналізу. У першу чергу це стосується функції злиття авторського «я» – 

індивідуального досвіду – і «пам’яті жанру» (М. Бахтін), досвіду колективної 

ментальності у вербальному  тексті в інтерсуб’єктивній формі, що впливає на хід 

конструювання смислового локусу «спільного пережитого» (О. Гінда), і, зокрема, – 

осмисленню істотних закономірностей фольклорної системи, але вже з позицій 

жанрової специфіки новотворів, ідеологічно маркованих прозових текстів 

оповідного характеру: як естетичний феномен – символічна картина світу, 

концептосфера, смислові «коди», часово-просторова й образно-символічна системи 

творів – і як прагматичний феномен, що актуалізує важливі соціальні, когнітивні та 

ідеологічні функції у створенні й трансмісії усних текстів про значимі суспільні 

процеси і явища. Це і визначає актуальність студії та її наукову необхідність. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з науковими програмами і плановою темою кафедри 

фольклористики у межах науково-дослідної теми Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний №11БФ044-01; 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Григорій Семенюк). 

Основна мета дисертації  полягає в тому, щоб дослідити усні оповідання про 

Великий голод на території України у 1932–1933 рр. як фольклорну наративну 

систему на семантичному і прагматичному рівнях. Цілість цієї системи виявляється 

через генетичні, типологічні, естетичні звʼязки з загальнофольклорною традицією.  
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Для досягнення зазначеної мети передбачено виконання низки завдань: 

- проаналізувати теоретичні студії із дослідження історіографії усної народної 

прози про голодомор 1932–1933 рр. й окреслити методологію дослідження; 

- розглянути особливості побутування і поширення усних наративів про 

Великий голод і визначити їхнє місце в сучасному фольклорному процесі; 

- охарактеризувати основні ознаки жанру оповідання, простеживши механізми 

збереження фольклорних формотворчих моделей та структурних 

особливостей в усних творах про голодомор; 

- з’ясувати роль комунікативного аспекту – взаємодії оповідача та слухача – у 

творені прозових фольклорних зразків про трагічний досвід; 

- проаналізувати загальний образ автора-виконавця усних народних оповідань 

про голодомор 1932–1933 рр. та дослідити способи і форми авторської 

присутності в наративах; 

- запропонувати класифікацію фольклорних текстів оповідного типу за 

ґендерним, віковим, тематичним принципами і проаналізувати значення 

епізоду в композиції новотворів; 

- висвітлити символічний аспект художньо-образної парадигми народних 

спогадів про геноцид; 

- розкрити особливості хронотопу в усних оповіданнях про голодомор 1932–

1933 рр, виділивши основні часові рівні і просторові координати художнього 

світу фольклорних наративів; 

- дослідити ключові концепти, символічні коди і простежити світоглядні та 

екзистенційні мотиви прозових текстів народної творчості про голодомор 

1932–1933 рр. 

Об’єктом дослідження є масив усної народної прози про 1932–1933 рр. тих 

регіонів України, що були охоплені голодом, а саме: Полтавська, Київська, 

Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Луганська, Вінницька, Кіровоградська, 

Житомирська, Миколаївська, Одеська, Донецька області. У дисертації аналізується 

текстовий матеріал, записаний авторкою здебільшого у Миргородському і 

Гадяцькому районі Полтавської області, оповіді, що увійшли до Книг пам’яті (15 

томів), збірників (упорядники – В. Борисенко, Л. Коваленко, В. Маняк, 

С. Мишанич, О. Мицик та ін.) і спогади, що знаходяться в онлайн-архіві усної 

історії української культури 1920-1930 рр., оцифрованому і викладеному у 2013 

році у вільний доступ у мережу Інтернет відділом усної історії Центру дослідження 

української спадщини (Oral History Program at the Prairie Centre for the Study of 

Ukrainian Heritage (St. Thomas More College, U of Saskatchewan). 

Предметом дослідження є релевантні особливості прозового голодоморного 

фольклору, що формують комплексну модель жанрового явища: авторська 

суб’єктність і свідомість, комунікативна перспектива, часово-просторовий 

феномен, прийоми трагізму й психологізму, текстосфера творів про події 

голодомору. 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять дослідження з 

проблематики теорії й історії фольклористики, етнографії, етнології, культурної 

антропології, соціології, новітньої історії, герменевтики, мовознавства, 
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літературознавства представників української та зарубіжної наукової думки ХІХ – 

початку ХХІ ст., зокрема культурних студій таких учених: С. Адоньева, Р. Барт, 

М. Бахтін, О. Бріцина, Ґ.-Ґ. Гадамер, В. Гнатюк, І. Головаха, А. Дандис, 

О. Івановська, Р. Кирчів, Ф. Колесса, Р. Конквест, Т. Коночук, О. Кузьменко, 

О. Лабащук, Д. Лихачов, Ю. Лотман, Дж. Мейс, С. Мишанич, Е. Померанцева, 

Б. Путілов, П. Рікер, Д. Симонідес, В. Сокіл, І. Франко, Л. Халюк, Н. Чистов та ін. 

Методологічною основою дослідження є комплексний підхід до вивчення 

проблеми фольклору про голодомор 1932–1933 рр, що зумовлено актуальними 

тенденціями в сучасній фольклористиці. При аналізі наративної бази 

голодоморного фольклору застосовувалися такі методи дослідження: історико-

хронологічний; зіставлення (для аналізу, синтезу й узагальнення наукових точок 

зору); описовий із прийомами наскрізного виписування та систематизації 

фольклорних зразків; текстологічний (використаний у процесі диференціації 

текстів, інтерпретації та ілюстрації фольклорного матеріалу), а також типологічний, 

контекстуальний, структурний, семіотичний, функціональний.  

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українській фольклористиці 

здійснюється широке дослідження фольклорних наративів присвячених трагічному 

періоду голодомору 1932–1933 рр. У дисертації було схарактеризовано масив 

новітньої народної прози про спільно пережиті події як частину загальної 

української усної оповідної традиції. Вперше увагу звернено на особливі риси 

унітарного оповідача – автора і свідка, визначено функцію його автобіографії як 

прототексту у творенні усного оповіді, а також охарактеризовано гендерні, вікові, 

тематичні, сюжетні, локальні особливості текстів про голодомор, їхні основні 

жанрові та формотворчі особливості, простежено роль пам’яті (колективної та 

індивідуальної) у субʼєктивному відтворенні інформації як комунікативний витвір. 

Цілісне дослідження фольклорних наративів про голодомор 1932–1933 рр., 

увиразнює загальну панораму новітньої української народної творчості як важливої 

складової етнічного культурного процесу і є одним із найважливіших каналів 

трансляції ідеологічних норм та суспільних цінностей як для людини, так і для 

соціуму. 

Практичне значення роботи. Матеріали дисертації можуть бути використані 

в майбутніх дослідженнях різних аспектів «фольклору катастроф», у викладанні 

курсів із фольклористики, етнології й культурної антропології, соціології, 

етнопедагогіки на філологічних факультетах університетів та педуніверситетів, 

підготовці навчальних посібників, хрестоматій, методичних програм для 

фольклористів, культурних антропологів, етнологів та істориків. 

Апробація роботи. Основні положення й результати дослідження обговорено 

на засіданнях кафедри фольклористики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також оприлюднено на 

всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях: Сьомих міжнародних 

наукових фольклористичних читаннях, присвячених професору Лідії Дунаєвській 

(Київ, 2013), конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор» (Київ, 2013); Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Мова і 

культура як форми людського буття і свідомості нації» (Київ, 2014); Всеукраїнських 



4 

наукових читаннях за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і 

тексту»(Київ, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи 

розвитку філологічних наук» (Харків, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Дослідження різних напрямів філологічних наук» (Одеса, 2015); 

науково-практичній конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні 

читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київ, 2015). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 7 статтях, 

6 із яких було надруковано в наукових фахових виданнях України; 1 –  в іноземному 

фаховому виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 176 стандартних 

позицій та 1 позицію архівних джерел. Загальний обсяг дисертації – 200 сторінок, 

із них 157 сторінок – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми проведеного дослідження, 

сформульовано мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження, конкретизовано 

наукову новизну й практичне значення, окреслено теоретико-методологічну основу, 

хронологічні й територіальні межі дослідження, подано відомості про джерельну 

базу, апробацію результатів і структуру дисертації.  

Розділ 1 – «Історіографічний і методологічний аспекти дослідження 

фольклору про голодомор 1932–1933 рр.» – має три підрозділи. 

У підрозділі 1.1. – «Фольклор Великого голоду: збирання і дослідження» – 
здійснено історіографічний огляд різних за проблематикою і широтою охоплення 

матеріалу аналітичних студій, присвячених досліджуваній проблемі, що 

визначають стратегію її вивчення. 

Хронологічний огляд дослідницької та джерелознавчої бази фольклору про 

голодомор 1932–1933 рр., дає змогу виділити два основні етапи в рецепції 

трагічних подій минулого століття, що не тільки відтворюють історію, окреслюють  

масштаби національної трагедії, а й уточнюють тенденції впливу історичних подій 

на життя і практично-духовну діяльність народу з історико-культурного погляду. 

Перший етап – 1932-й – 1950-ті роки – період стагнації, коли до теми голоду 

зверталися спорадично та вкрай обережно. Причиною майже повної відсутності 

будь-яких позитивних зрушень у вивченні явища голодомору за перші 20 років 

стала політика Радянського Союзу, що була спрямована на замовчування і 

табуювання подій 1932–1933 рр. Початковий етап у дослідженні голодомору 

позначився низкою дописів, що публікувалися переважно в іноземній пресі (Велика 

Британія, Франція, Італія) одночасно з появою перших жертв голодоморного 

терору. Синхронна реакція прогресивної суспільної думки на факти трагічної 

історії українського народу дала змогу дослідникам подати першу документальну і 

наукову інтерпретацію, достовірну реконструкцію картини голодування селян, 

скорегувати масштаби лиха, а також заклала підвалини й для перших дискусій про 

причини та характер голодомору в Україні. 
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Другий період – власне активний – розпочинається у другій половині 1950-их 

років із відходом від Сталінської тоталітарної системи, через «хрущовську відлигу» 

і триває донині. Ця стадія відзначилася в науці кількома знаковими моментами: 

створенням Міжнародної комісії із розслідування голоду в Україні (1984 р.), 

заснуванням Спеціальної комісії з дослідження фактів голоду в Україні (1985 р.), 

початком роботи Асоціації дослідників голодоморів в Україні (1992), підписанням 

закону про визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом українського народу 

(2006 р.). Не можна заперечити, що прерогативу у вивченні Великого голоду мають 

у першу чергу історики як українські (Д. Соловей, О. Пріцак, С. Кульчицький, 

В.Марочка, В. Сергійчук, Р. Пиріг, О. Веселова, Ю. Мицик), так і зарубіжні 

(Р. Конквест, Дж. Е. Мейс, А. Ґраціозі). До цього процесу в різний час долучалися 

журналісти, економісти, політологи, юристи, соціологи, а на початку нового 

тисячоліття жваве зацікавлення проявили культурологи, літературознавці, 

етнографи та фольклористи.  

Фундаментальна трансформація українського історичного та соціокультурного 

простору, що почалася з політичної незалежності України, детермінувала і 

фольклористичний дискурс. У цей час визріло осмислене прагнення записувати 

народні сповіді про катастрофу голодомору 1932–1933 рр. і глибше осягнути 

ціннісну парадигму цього феномена народної творчості українців у буттєвому 

просторі. Уже на початку 90-х майже одночасно світ побачили плоди збирацької 

діяльності літературознавця В. Пахаренка, фольклориста В. Дубравіна, педагога 

І. Бугаєвича. Крім фіксації фольклорних зразків, упорядники пропонують конкретні 

наукові вимоги до записів і систематизації матеріалу, коментарі збирача-

дослідника, що містять інформацію про специфіку побутування наведених 

фольклорних зразків. Спрямуванням дослідницького наративу на спеціальне 

вивчення теми голоду у фольклорі в історичному аспекті стала студія С. Шевчука 

«Відображення голодомору в народній пам’яті: за фольклорно-етнографічними 

пам’ятками України» (1992 р.), зокрема через актуалізацію текстів (закляття і 

прокляття на адресу Сталіна) як фольклорних жанрів, що побутували в часи 

колективізації. 

Помежів'я ХХІ ст. сягає не тільки систематичного збирання, а й дослідження 

народних оповідань про голод як важливої складової української народної 

творчості.  Фольклористичний принцип дослідження фольклору голодомору 

закладений у дисертації Тетяни Конончук «Трагедія голодомору 1932–1933 рр. у 

фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди» (1996 

р.) і низці опублікованих на її основі праць авторки, що стали першим комплексним 

дослідженням в українській фольклористиці усних прозових та поетичних творів 

про голодомор, зокрема специфіки фольклорної рецепції історичної правди. У 

монографії Олесі Стасюк «Геноцид українців: деформація народної культури» 

(2008 р.) проблеми голодомору розкриваються в етнографічному аспекті – зміщено 

акценти з оцінки масштабності злочину тоталітаризму на фіксацію деструктивних 

процесів, що відбулися в духовному, культурному та соціально-побутовому житті 

населення кінця 20-х початку 30-х: перерваність традиції, різка зміна цінностей, 

домінування інстинкту самозбереження. 
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Трагізм наслідків голодомору в Україні 1932–1933 рр., його імплантація у 

суспільну свідомість відчутно вплинули на тематику та жанрову специфіку 

фольклорних текстів, що відтворюють історичну катастрофу, традиційну тяглість і 

нові якості яких розкриті у фундаментальній монографії Р. Кирчіва «Двадцяте 

століття в українському фольклорі» (2010 р.). Дослідник, аналізуючи тему голоду в 

усній народній творчості від першої половини ХІХ ст., подає цілісну програму 

вивчення історично детермінованих змін у процесі фольклорного новотворення, що 

водночас слугує підставою для делімітації прозової частини народної творчості про 

голодомор  за ознаками фольклорності чи фольклоризації «одноразових текстів» – 

звичайних свідчень, спогадів, повідомлень. 

Продуктивну частину українських досліджень фольклору голодомору 

становлять праці, що розробляють нові вектори дослідження усної прози: вплив 

голоду на духовність і культуру (С. Дровозюк, О. Стасюк), мовно-художні 

особливості (А. Яценко), невербальні засоби вираження, характеристика образної 

системи (В. Сокіл,), жіночий досвід голодомору (О. Кісь, О. Кузьменко), проблема 

систематизації масиву народної прози про голодомор (Н. Ярмоленко), сатирично-

гумористичні особливості малих жанрів про голод (Є. Луньо) та ін. 

Історіографія вивчення фольклору голодомору в контексті фактології 

досліджуваних питань демонструє неухильний інтерес збирачів і дослідників  

народнопоетичної творчості до проблеми Великого голоду в Україні та 

перспективність багатопланової історико-культурної експертизи творів усної історії 

– унікального явища усної народної словесної культури. 

У підрозділі 1.2. – «Усний наратив про голодомор 1932–1933 рр. 

Методологічні засади» – визначено основні напрями й методологічні принципи 

різноаспектного дослідження окремого і маловивченого фонду новотворів усної 

народної творчості в широкому фольклорному контексті.  

Базовим для методологічного апарату сучасних студій про усний наратив, 

зокрема і представлених у дисертаційній роботі, є історико-хронологічний підхід. 

Виділяючи головний принцип «історизм», автор дисертації окреслює динаміку 

рецепції усного документа про голодомор 1932–1933 рр. у свідомості соціуму і, 

головне – самогенерацію нових смислів та ідей народних оповідань в аспекті 

плинності формовиявлення. Принцип історизму, реалізацію якого у сучасній 

фольклористиці підтверджено дослідженнями О. Бріциної, Р. Кирчіва, Т. Конончук, 

С. Мишанича, О. Стасюк, В. Сокола, С. Шевчука, скеровує на нові підходи до 

вивчення активності оповідної традиції в усному наративі ХХ ст. – історичний 

антропологізм як обґрунтування в новітньому фольклорі жанрової, сюжетної, 

образної не інертної цілості та внутрішньої закономірності, однак яка компонується 

за своїми власними законами у типологічних паралелях з народною епічною 

традицією. 

Багатоаспектність зазначеної проблематики дослідження обумовила також 

аналіз дефініції «народне оповідання про голодомор 1932–1933 рр.» у контексті 

дискусій ХІХ–ХХІ ст. Прозова частина народної творчості про голодомор тривалий 

час не перебувала у полі зору фольклористів. Причини такого ставлення до цього 

фольклорного феномена сучасна наука про усну словесність пояснює недостатньою 
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дефінітивною окресленістю «нетрадиційних» виявів народної творчості до самої 

категорії фольклорного тексту та класичної жанрово-класифікаційної системи усної 

словесності (О. Бріцина, Р. Кирчів), відсутністю багаторазового повторення 

(Р. Липець), нарешті, і тому, що усні оповідання, що передаються у формі 

меморатної конвенції, не є продуктом суспільної свідомості (С. Азбелєв). Однак 

зазначені характеристики творів, не віддалюють головну роль у процесі 

жанротворення «функціонуючої наративної традиції» (Б. Путілов), натомість 

скеровують прочитання усних текстів-новотворів у векторах наратології, що 

розглядає процес формування оповідей як результат послідовних трансформацій – 

«породжувальних моделей» (В. Шмід), у якому дистанція часового осмислення і 

фіксації дуже істотна.  

Важливою складовою методологічного інструментарію фольклорної 

наратології і критерієм для розуміння процесу виникнення будь-якого 

індивідуального тексту в традиційній культурі є сконцентрованість на категорії 

хронотопу. Інтерпретація вербального тексту в інтерсуб’єктивній формі, виведена з 

аналізу темпоральних відношень у фольклорному творі (М. Бахтін, В. Топоров, 

С. Грица, Н. Лисюк), засвідчує, що у різних часопросторових конвенціях, що 

керують  сюжетними моделями оповіді про голодомор, детальний опис побачених 

фактів або подій історичного значення виступає в них не тільки як тло для 

розкриття теми, конфлікту, ідеї твору, а як об’єктивна і конкретна реалізація акту 

творчості, здійсненого з позицій автора-виконавця на кількох темпоральних рівнях 

(історичний, біографічний, сюжетний) і в традиційних фольклорних просторових 

координатах («свої» і «чужі» території, межові локуси тощо). Обидві позиції 

нероздільно переплетені в художньому світі фольклорних оповідей і є чинниками 

жанротворчими, змістовими, персонажними. 

Ключовим у нашій роботі виявляється питання взаємозв’язку між оповідачем, 

твором і слухачем. У дисертації видається слушним звернення до концепцій 

С. Адоньєвої, К. Богданова, О. Бріциної, І. Веселової, І. Головахи-Хікс, В. Кравчик-

Васілєвської, О. Лабащук, О. Панченка, Д. Симонідес, О. Халюк, що орієнтують 

дослідницьку увагу на антропологічні перспективи фольклору, адже аналіз усних 

народних оповідань у прагматично-комунікативному аспекті показує не артефакти, 

а  результат творчої діяльності людини і взаємодії автора-виконавця з досвідом 

народної культури. Саме в цьому полягало завдання вивести загальний образ 

оповідача, який творить автентичне поле наративу про спільно пережитий 

трагічний досвід. Відповідно, дослідницька позиція в аналізі кожного 

«авторського» аспекту усного свідчення в форматі типологічного, текстологічного, 

контекстуально-інтерпретаційного, сюжетно-мотивного, функціонального підходів 

засвідчила: реальний автор-виконавець усних текстів про «гарячі точки» людського 

буття фактично відіграє роль народного оповідача як втілення народного модусу 

мислення.    

У дисертації усний наратив про голодомор 1932–1933 рр. розглянуто як 

унікальний, багаторівневий фольклорний текст, заглиблений у індивідуальний 

досвід спільно пережитої травми, розгорнутий у динаміці й тяглості уснопоетичної 

оповідної традиції, що у своїй сукупності становить частину усної «живої» історії 
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українського народу. Така легітимізація оповідань про голодомор з точки зору 

безпосереднього суб’єкта цих подій вимагає враховувати різні способи 

побутування і функціонування тексту: усний текст – усна фіксація фольклорного 

тексту і письмова фіксація традиційного тексту – архівні матеріали, видання 

збірників фольклорних зразків, публікації свідчень учасників та очевидців 

голодомору в науково-популярних виданнях, ЗМІ, Інтернет-мережі. У дисертації 

при доборі корпусу текстів до уваги бралися такі критерії: перший – відкритий 

доступ для реципієнта, адже саме доступність наративної бази для користування 

головно впливає на подальшу апробацію й рецензування часом, слухачами 

(читачами); другий – цінність і «художня досконалість» кожного зафіксованого 

фольклорного тексту визначається не клішованістю чи кількістю варіантів, 

натомість повною відсутністю або лише частковою вторинною редакцією усних 

розповідей, що не впливала на композиційну і мовну оригінальність зафіксованих 

одиниць. 

У підрозділі 1.3. – «Народні оповідання про голодомор 1932–1933 рр. у 

генологічному контексті» – у контексті основних дискусій щодо онтології жанру  

усних оповідань на матеріалі наративу про суспільно-політичні та історичні події 

схарактеризовано критерії жанровості монологічних розповідей як спосіб 

репрезентації політипологічних жанрових законів народної неказкової прози.  

 Встановлено, що генологічну позицію оповідань про голодомор визначає 

подія-ідея. Залучаючи традиційну сюжетику, ці усні наративи здобувають сюжетно-

композиційну і формотвірну цілість, що будується на одній темі – голод, де ідейне 

узагальнення її є художнім вираженням їхньої жанрової диференціації і форми. 

Вирішальним критерієм жанровості новотворів є такі ознаки, як час (згадується 

недавній історичний відрізок), локальна прикріпленість до конкретної території та 

побутової реалії, тип героїв – лише конкретні особи (сам оповідач, його рідні, 

сусіди, односельці), а також історичні постаті (Сталін, Ленін), кати, 

«розкуркулювачі», «буксирники». 

Опрацювання зафіксованих оповідей очевидців подій 1932–1933 рр. дало 

змогу констатувати, що ці твори, варіюючись у репертуарі самого оповідача під час 

повторювання, поступово досягають композиційної стрункості, динамічно 

розвивають жанрову типологію текстових форм народних оповідань і утворюють 

нове текстове утворення у контексті свого функціонування. Їхній жанровий набір 

директив – прозова форма, розмовний тип мовлення, побудова розповіді на одному 

епізоді, деталізованість, превалювання інформативної функції, відсутність чіткої 

структурованості, неусталеність форми, імпровізаційність, емоційне зображення 

пережитого його героями чи автором-оповідачем особисто, творчі потенції самого 

оповідача, що випливають із різних передумов появи новотвору, є непрямим 

комунікатом, який відкриває суспільні й культурні процеси жанроутворення.  

У дисертації визначено як значущі й цілком відповідні для теоретичних 

висновків і практики аналізу фольклорного матеріалу поняттєві межі усного 

наративу про голодомор на користь формулювання: історична реалізація жанру 

народного оповідання, що витворюється ситуативно й у тісній узаємодії зі 

слухацькою аудиторією, несе у своїй основі повідомлення про реальну, важливу – в 
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першу чергу для оповідача – подію, і у зв’язку з цим має експліцитне авторське «я», 

але зберігає ті композиційні, формотвірні, структурні та сюжетні канони, що 

тримають її в полі усної народної оповідної традиції.   

Другий розділ роботи – «Усні оповідання про Великий голод: морфологія і 

сюжетика». Чотири його підрозділи концептуально узалежнені в плані 

маніфестації в усних наративах індивідуальної, колективної пам’яті, епічної 

традиції як важливих онтологічних категорій фольклору.  

У підрозділі 2.1. – «Кореляція категорій «памʼять» і «традиція» в усних 

наративах про суспільні та політичні катаклізми» – через релевантні в усній 

народній творчості поняття «пам’ять» і «традиція» розкриваються механізми 

процесу нагромадження і творчої трансляції інформації про голодомор 1932–

1933 рр. в усній оповідній практиці. 

У дослідженні категорію пам’яті в усних оповіданнях-спогадах як особистого 

документа було диференційовано на пам’ять цілих поколінь і пам’ять одного 

індивіда або невеликого соціального гурту. Індивідуальна пам’ять-образ свідка і 

учасника подій голодомору 1932–1933 рр., попри те, що є короткою (іконічною) і 

пов’язана з актуальною свідомістю людини, у комунікативному процесі  

включається в загальну пам’ять народу. Поглиблений аналіз усних оповідань 

підтверджує послугування автором-оповідачем загальною колективною пам’яттю 

спільноти як сукупністю знань та масових уявлень соціуму про минувшину, 

оскільки, зрештою, історія життя однієї людини є частиною загальної історії. Чіткі 

кореляції загальної пам’яті – історичної, суспільної, – її надіндивідуальний 

механізм зберігання, передачі текстів і вироблення нових у творах на тему 

голодомору дозволили, з одного боку, реконструювати «словник» елементів 

фольклорної традиції, яка реалізується через індивідуальну пам’ять оповідача в 

новотвори типового епічного характеру, а з іншого – ілюструють жанрову 

мобільність авторських творів миттєво та своєчасно реагувати на будь-які 

суспільні, історичні зміни, схоплюючи їхню природу й сутність, і переводити у 

сферу ментальної пам’яті. Саме на цьому рівні народні оповідання, складені з 

позиції свідка, мають особливу перевагу перед іншими епічними жанрами 

фольклору.  

Наприклад, аналіз ролі стереотипних словосполучень в зачині (Ой, пам’ятаю, 

голубко…»; «Хіба таке забудеш? Було то страшне…»), у вказівках на точне місце 

події, у зорових образах, картинах, епізодах («За вокзалом починалося поле. Я пас 

корову і бачив, як опухлі люди ішли в сторону вокзалу і на дорозі падали і 

помирали з голоду» – зі слів О. Ксьонза, 1922 р.н., Полтавська область. Свідчення 

М. Рурінкевича, Хмельниччина), образів-перифраз («підвода смерті», «грабарка», 

«красна мітла», «чорний ворон») у відтворенні в оповіданнях про голодомор 

дійсності без фікції і фальшування правди дозволив констатувати в новочасній 

фольклорній практиці дію принципу наступності і продовження фольклорної 

традиції у формі усталених вербалізованих та невербалізованих, текстуальних і 

позатекстових норм саме як механізм її діахронної трансмісії та творчої реалізації. 

При цьому виходимо з того, що в інтровертній позиції оповідача не просто 

механічно відтворюються його спогади – до слухача вони доходять уже в 
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переосмисленому вигляді, зазнаючи творчих змін із накладеною на них 

суб’єктивною думкою.  

З усього аналіз усного наративу про голодомор доводить, що традиція й 

індивідуальна пам’ять як пасивний компонент акумуляції відомостей в разових за 

характером оповіданнях-свідченнях – це взаємопов’язані категорії. Їхній зв’язок 

простежується уже на тому рівні, що сама етнокультурна традиція заключає в собі 

пам’ять індивідуальних творців і є активним механізмом трансмісії інформації, 

лексичного фонду і правил формування усного тексту, передачі наративів від 

найелементарніших до найскладніших, а в більш широкому аспекті – показником 

етнічної ідентичності та механізмом формування і функціонування традиційної 

культури загалом. Таким чином, індивідуальну пам’ять оповідача в артикуляції і 

вербалізації важливих ідейних смислів та моментів буття, що торкали душу і серце 

українців, котрі пережили голодомор 1932–1933 рр., вважаємо за можливе віднести 

до важливих ресурсів фольклорної традиції.  

 Оскільки діада автор-виконавець – твір – вагомий складник у характеристиці 

функції спогаду в усних оповіданнях як цілості, єдності змісту і форми й загалом 

оригінальності твору, у підрозділі 2.2. – «Авторська суб’єктність як 

функціональна особливість голодоморного фольклору» – здійснено завдання 

змоделювати загальний образ його автора-виконавця та дослідити способи і форми 

авторської позиції у наративах.  

Як показали спостереження, основні і взаємозалежні структуротворчі жанрові 

складові в усних оповіданнях про голод встановлюють «принцип ролі» оповідача, а 

з тексту твору в конвенції меморату можна зробити висновок про його автора: 

оповідь має традиційну композиційну структуру; усний наратив завжди несе собою 

певну нову й достовірну інформацію, що робить мовця вірогідним; насамкінець, 

реальна умова існування оповідання – творчий акт бесіди з реальним психічно 

налаштованим слухачем. У цій триєдиній формі усна оповідь яскраво проявляє 

суб’єктне, індивідуальне, авторське начало. Однак «моделюючи» автора оповідань, 

доцільно говорити не про конкретного свідка голодомору 1932–1933 рр., а про ті 

домінантні риси, що витворюють образ одного «унітарного оповідача» усної історії 

про спільно пережитий досвід. До таких характеристик відносимо: а) автор є 

свідком і учасником подій, який пережив голод не як абстрактний часовий 

проміжок, а подолав усю хронологію подій від початку колективізації і до 

завершення голодоморного терору; б) оповідач є українцем, у переважній більшості  

жителем села  – стабільного «фольклорорепродуктивного та фольклоротворчого 

середовища» (Р. Кирчів); в) продукт «авторської» оповідної творчості – це текст 

високої достовірності й правдивості, представлений без фікції та переінакшень; 

г) автор є інтерпретатором дійсності, розцінювачем минулих подій, виразником 

загальної думки, а також гарантом цілісності твору й запорукою неперервності 

оповідної традиції; ґ) автор усних наративів володіє особливим тезаурусом 

нововиниклих лексем, але не змінним на теренах усієї України.  

 Відповідно, база стійких рис автора-виконавця оповідань обумовлює 

можливість розкрити закономірності розвитку фольклорного тексту. Це, по-перше, 

узгодження у творах макродосвіду традиції і мікродосвіду автора-оповідача. По-
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друге, інформатор постає в оповіданні у трьох суб’єктних іпостасях: власне як 

автор (реальна особа), як наратор (голос твору) і як дійова особа. По-третє, 

введення суб’єктом-автором у свій твір себе як суб’єкта-персонажа є процесом 

динамічним, адже оповідач «дивиться» на себе і говорить про себе з позиції 

ретроспекції, а його автобіографія виступає своєрідним прототекстом у процесі 

зображення зовнішнього світу. Тим часом автобіографізм оповіді значно розширює 

перспективу моделювання його автора: описуються зовнішність, поведінка, 

характер оповідача «того віку» («Я ходила до четвертого класу», «Мені було 12 

років, коли мій батько віддав добровільно все в колгосп…»), належно 

конструюються діалогічні ситуації, які, апелюючи до пам’яті, демонструють 

повноту зображення наратора як дійової особи. Одночасно в автобіографічних 

оповіданнях про голодомор 1932–1933 рр. не домінує «я» оповідача, поступаючись 

місцем своєрідній психічній роз’єднаності як способу пізнання «себе» в проекції на 

«іншого» (Ж. Лакан) – суб’єкт автора-виконавця, охоплюючи широку панораму 

дійсності, відокремлюється від своєї іпостасі автора-дійової особи.  

Ґендерно-вікова стратифікація оповідного матеріалу не тільки увиразнює 

образ автора, а й пояснює зміни в сюжетиці та поетиці творів. Наголошено на тому, 

що за чисельністю переважають оповідання-спогади, записані від жінок віком від 

80–85 р. Це зазвичай розповіді емоційні, наповнені страхом, тривогою, відчаєм і 

журбою. Тут поєднуються як вербальні компоненти, так і невербальні – 

респонденти іноді плачуть і багато жестикулюють. Натомість в оповідній манері 

представників чоловічої статі превалюють стриманість і детальність, динамічність, 

високий рівень докладності та наявність експресивно-забарвлених слів («іроди», 

«нечисть», «чорти», «виродки», «собаки»). Розповіді від респондентів (родичів, 

знайомих, сусідів), яким спогади дісталися «у спадок», позначаються статичністю і 

бідністю на описи побуту, умов життя, епітети чи порівняння або майже відсутні, 

або ж подаються у вигляді клішованих формул («мерли, як мухи»; «ноги, як 

бочки»), запозиченими зі словника перших оповідачів.  

Аналіз сюжетів народних оповідань, зафіксованих в усіх регіонах України, 

котрі були охоплені голодом, дозволив виокремити в них однотипні тематичні 

епізоди (розповіді про початок колективізації, прихід активістів, грабунки, випадки 

канібалізму), що є переконливим свідченням факту тотожності загальнокультурних 

механізмів структуризації дійсності в усному творі. У згоді з цим висновком 

результати дослідження лексико-фразеологічної бази оповідань – своєрідного 

словникового маркера епохи, що у підсумку  виражається у загальнонародних 

висновках, які розкривають суть, причини, наслідки цього трагічного явища 

світової історії. Співмірність неологізмів («індуси», «созівці», «буксирники», 

«продбригади», «червона мітла») і традиційних художніх засобів (епітетів, 

метафор, пестливих слів, синонімів та порівнянь) на всіх рівнях оповіді моделює 

картину дійсності, але не в індивідуальній свідомості – колективній, виразно 

означує психічні, соціальні моменти, які пов’язані з категоріями суспільного життя, 

народної моралі, ментальності всієї нації.  

Загалом, суб’єктність спонтанної усної документальної прози можна визнати 

функціональним елементом трансляції не лише персонального досвіду людини та 
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оповідача, а й засобом адаптації індивіда та передумовою його соціального 

розвитку. 

Підрозділ 2.3. – «Механізми трансмісії законів фольклорної епічної 

традиції в «авторському» тексті» – акцентує дослідницьку увагу на процес 

збереження принципів фольклорної системи в усних наративах про голодомор 

1932–1933 рр., аналіз формотворчої і стабілізуючої моделі фольклорного 

оповідного жанру як «прецедентного тексту» та можливостей її переорієнтації у 

фольклорному новотворенні. 

Аналіз численних зразків усної прози про голод як під кутом взаємозв’язків із 

традиційними фольклорними прозовими жанрами, так і власних цінностей творів 

цієї царини, спрямовує до висновку, що усний наратив формує новий різновид – 

оповідання-спогад, оповідання-свідчення в інтерсуб’єктивній формі, диференційні 

ознаки якого входять до жанрової бази автентичного народного оповідання: 

епічність оповіді, розмовна мова з виробленими традицією мовленнєвими 

стереотипами, усталеними формами мовлення, превалювання інформативності, 

експресивність та емоційність. Позиція інтроспекції і сповіді виражається 

передусім у формуванні монологогічної перспективи оповіді (за умови опитування 

реципієнта – діалогічної). Головне протиставлення оповідань на тему голоду й 

автентичних прозових жанрів означується в позиції свідка-оповідача, котрий 

присутній у структурі тексту, обирає для повідомлення неординарну ситуацію, яка 

надавала оповіді самостійного драматизму, аналізує, осмислює, інтерпретує факти 

історії, свідком яких він був, і в «особистій» історії дає суб’єктивну картину з 

життя епохи. Автобіографізм наративу про голод передбачає, з одного боку, 

складність та напруженість дії в сюжетній лінії твору, рухомість і «відкритість» 

тексту в неквапливій інтимній розповіді, з іншого – повну підпорядкованість 

«художності» твору обдарованості оповідача. 

Інший сегмент поетики усних оповідей про голод – тип героя, реалії дійсності 

– знову зміщує центр уваги зі стереотипізованих фольклорних образів (хліб, хата, 

їжа, голод, смерть, захисник, ворог) на альтернативні комбінації, які проектує або 

суб’єктивно відбирає автор, виходячи з свого життєвого досвіду, віку, статі, місця 

проживання тощо. Однак сучасний процес новотворення показав, що оповідання 

про Великий Голод, зростаючи на ґрунті індивідуальному, стають надбанням цілої 

нації, а не винятково однієї конкретної людини, та «приймають ознаки» (Ф. 

Колесса) колективної творчості. Водночас релевантні риси нового жанрового 

рідновиду усного оповідання окреслюють інноваційні класифікаційні підходи, що 

уже не вміщують у себе узвичаєні парадигми  у вивченні народної прози. 

У підрозділі 2.4. – «Формування усної оповіді: комунікативний аспект» – 

особливу увагу звернено на специфіку «творчого акту» спонтанної бесіди-оповіді 

інформатора як природний вияв суспільних, психологічних та екзистенційних умов 

фольклорної комунікації.  

Більшість усних оповідань про голод залишаються лише в індивідуальному 

репертуарі їхніх творців. Однак інформаційний привід для репродукції тексту як 

конститутивна особливість цього оповідного типу дає право  розташовувати його 

на межі соціальної і фольклорної комунікації. Згідно з такою позицією, цей продукт 
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індивідуальної творчості, що з’являється у стереотипній ситуації виконання – 

процесі суспільної бесіди-безпосереднього виконання й одночасної фіксації 

повідомлення – й оформлюється за тривалими стуктурно-семантичними 

стандартами свого типу оповіді, є прагматичною і творчою комбінацією 

фольклорної комунікативної події.  

Наративна база про Великий голод – це специфічний матеріал, процес 

творення якого вимагає однієї передумови: потребує від оповідача занурення в 

емоційні спогади, від слухача – повного розуміння історичного контексту, від 

учасників творчого акту – взаємодії індивідів, які перебувають в одному 

культурному просторі. Зрозуміло, що автором оповідань про голод 1932–1933 рр. 

повсякчас є учасник і очевидець трагічних подій. Але важливо знати, як 

функціонує фольклорна культура, складниками якої є автор-виконавець, твір, 

слухацька аудиторія, котра визначає «фольклорність» твору. Диференціація 

співтворців оповідань про голод за рівнем активності у творчому спілкуванні 

(партнери у спілкуванні – діти, онуки свідка, сусіди, школярі, вчителі, краєзнавці, 

студенти; збирачі-дослідники, які в подальшому упорядковують, аналізують і 

видають збірники свідчень або ж оформлюють аудіоархіви, які знаходяться у 

вільному доступі в мережі Інтернет; евентуальна споживацька аудиторія – 

«невидимий реципієнт», який потенційно віднаходить текст того чи іншого 

оповідання у друкованому вигляді) свідчить як про різні в суспільному плані 

рецепції автентичного твору, так і про різні його прагматичні значення – 

інформативне, естетичне, емоційне.  

Оскільки структура усного народного оповідання про голод 1932–1933 рр. є 

рухомою і вільною, а найважливішими генологічними ознаками є інформативність, 

достовірність і експресивність, на думку дисертанта, мають бути враховані всі 

вербальні й позавербальні компоненти його жанрової структури, що обумовлюють 

наявність цілого комунікативного арсеналу – внутрішньотекстової комунікації 

(введення прямої мови персонажів), паралінгвістичної (жести, міміка, інтонація 

оповідача), візуальної (у формі табличок із текстами, що кріпилися на живих або 

мертвих тварин, як специфічна форма протесту владі) – засобів реальної жанрової 

стабілізації. 

Розділ 3. – «Текстосфера усних наративів про голодомор 1932-1933 рр.» – 

має три підрозділи, кожен із яких розкриває художню специфіку відображення теми 

голоду в прозовому фольклорі.   

У першому підрозділі 3.1. – «Образно-символічна парадигма розповідей 

очевидців» – основна увага прикута до образно-символічного простору оповідань 

про голод як проекції світоглядних архетипів українців і їхньої текстової та 

контекстуальної символізації. 

Наративи про голодомор репродукують реальний світ – життєві ситуації, реалії 

дійсності, людей, тварин, картини побуту тощо. Значну роль у домінуванні 

реалістичних принципів зображення теми голоду в народній творчості відіграли 

автобіографічні факти. Саме їхня реалістична семантика як фрагментів картини 

дійсності є особливістю репрезентації теми голоду в українській фольклорній 

традиції. Так, керуючись принципом цінності інформації, що несуть крізь час 
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наративи про голодомор 1932–1933 рр. в межах суспільного і культурного життя 

етносу, можемо констатувати, що в образній парадигмі оповідань ускладнюється  

розмежування між творчістю і життям, між фольклорним комунікатом і фактом.  

Залучаючи кількісний метод і обраховуючи частотність появи образів, 

конкретних атрибутів, реалій, денотат і їхню повторюваність в оповіданнях, що 

були зафіксовані на територіях областей найбільш уражених голодом (Київській, 

Чернігівській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Одеській), було виділено 

основні: «живі» образи (мати, батько, захисник родини, Бог, корова, кінь, хліб, 

куркулі, розкуркулювачі у різних номінативних варіаціях, Сталін, жебраки, 

людоїди) – від 2,5 % до 20 %  і «неживі» образи (залізний спичак, «підвода смерті», 

могила, яма, хрест) – від 12 % до 40 %. Підсумком всебічного аналізу образної 

системи оповідань на рівні не лише критеріїв частотності, а й семантичних і 

жанротворчих процесів стала констатація факту тотальної текстової і 

контекстуальної символізації образів. В оповіданнях-сповідях, оповіданнях-

свідченнях вони не виступають лише тотожністю дійсності, свідомості й 

переживань авторів меморатів, а модусом творчого акту суб’єкта оповіді й формою 

художнього структурування дійсності, якій притаманна яскрава предметна 

чуттєвість і образно-метафоричне мислення як стабілізуючий фактор в період 

соціальної кризи.  

Як показали результати цього дослідження, фундаментом фольклорних образів 

і символів як фрагментів картини дійсності в усних наративах залишається сфера 

достовірності, зокрема, їхня суб’єктивізація у творчому процесі для підсилення 

правдивості та деталізації. Це виразно помітно в аналізі образного ансамблю 

народної документальної прози, усі учасники якого поза контекстом втрачають свої 

жанрові ознаки: трагічність, натуралістичність, емоційну та символічну складові.   

У підрозділі 3.2. – «Концептосфера народної прози про голодомор 1932–1933 

рр.» – досліджується система мисленнєво-змістових і текстово-образних 

універсалій народних оповідань на тему голоду як процес просування на новому 

рівні в діапазоні абстракції подієвих образів у власне мисленнєвий, метафоричний 

текст культури, одночасно збагачуючи і зберігаючи його.  

У межах цієї роботи концептосфера усного наративу інтерпретована на рівні 

міфологічно-історичних образів у площині поховального обряду і традицій 

матеріальної культури, що актуалізуються в момент їхньої вербалізації в 

індивідуальній творчості оповідача і є своєрідним організованим простором 

культурних кодів, історично сконструйованим і доповненим  часовими асоціаціями 

та реаліями дійсності. 

Детальний розгляд змісту автентичних текстів дав змогу виокремити три 

домінантні концепти: «смерть», «голод» і «страх» у синонімії номінацій. У 

ситуативному контексті вони стають інструментарієм – при активній взаємодії 

усної традиції і внутрішніх психоемоційних процесів спільно пережитого лиха – у 

створенні концептуальної картини голодомору: осмислення голоду як Божого гніву 

не лише з есхатологічним підтекстом, а й політичним. 

Концепти «голод, «страх» і «смерть» у народній прозі про події 1932–1933 рр. 

є взаємозалежними і взаємодоповнюваними, що простежується уже на рівні 
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номінації трагічних подій («мор», «винищення», «убивство», «загибель», 

«вмирання», «поморівка», «покос», «пошесть»), маніфестації дії, що пов’язані зі 

смертю («корчитись», «востаннє дихати», «шипіти», «не ворушитися», «падати», 

«гнити», «лежати каменем», «опухнути», «отрупіти», «чіплятися за життя», 

«заклякнути», «замерзнути», «доходити», «посиніти», «стати на чорну стежку»); 

передачі почуття емпатичного переляку, емоційного напруження через небезпеку, 

яку могли нести конкретні люди – негативні персонажі («сільські активісти», 

«наглядачі порядку», жебраки), і, зрештою, – страху голодної смерті. Важливою 

спільною рисою, яка об’єднує феноменологію концептів в оповідях, є їхня 

сформованість на рівні абсолютної антропоцентричності фольклорної культури і 

послугування базовими принципами і мовленнєвими одиницями її символічної 

системи (голод і смерть «ходять», «косять», «оселяються», «вселяються», 

«змушують страждати», «супроводжують», «знищують» тощо). У народній уяві 

заперечується зрідненість з голодом не лише на особистому, а й на всезагальному 

рівні («Голод не свій брат»), але він постає в меморатах абсолютно реальною 

істотою, котра керує поведінкою людей, визначає їхню свідомість, тому нерідко 

свідки його вивищували над собою, називаючи «царем». 

У формуванні метафорично-символічного поля концептів «голод», «страх» і 

«смерть» у новотворах про голод допоміжну роль виконує кольорова символізація – 

чорний колір. Цей компонент безпосередньо сприяє відтворенню атмосфери і 

психологічної напруги та й загалом є своєрідним ідейним і світоглядним 

забарвленням епохи (почуття зневіри, трагічність моменту наближення смерті), 

бере участь у конструюванні образів. Так, закорінена в підсвідомості народу 

міфологічна семантика чорних птахів стимулює формування на новому етапі 

народної творчості адаптованого до конкретних суспільно-історичних реалій 

образу «чорного ворона». 

 Тема голоду 1932–1933 рр. у народній прозі розкривається у двох площинах: 

реальній – як конкретний факт дійсності та  фольклорній – як кодифікація 

дійсності, що руйнує етичні норми і традиційні моральні устої етносу. 

Концептуальний аналіз усних наративів демонструє динаміку консолідації 

авторської ментальності з колективним світосприйняттям і загалом когнітивний 

процес образного мислення в усній оповідній творчості.  

 Продовженням теми художньої специфіки відображення теми голоду в 

прозовому фольклорі є підрозділ 3.3. – «Часові рівні та просторові координати 

художнього світу фольклорних наративів про голодомор 1932–1933 рр.».  

Хронотоп в ретроспективних формах оповідань найбільш наближений до 

реального й точного сприйняття дійсності, а сюжетна лінія залежить від ступеня 

релевантності тієї чи іншої події. Аналізуючи усну прозу про голод, було 

простежено, що категорія часу розкривається та втілюється в синтезі трьох 

темпоральних рівнів: історичного часу (замкнутого і завершеного, що уже відбувся 

в недалекому минулому, що продовжує існувати в пам’яті живого свідка голоду); 

суб’єктного, що залежить від індивідуального відчуття часу оповідача та 

обмежується рамками його життя і реалізується конкретними особистими 

спогадами; сюжетного (нараційного). Якщо історичний і суб’єктний часові рівні 
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трансформуються в наративах, виконуючи функцію часової фактури, відповідають 

за змістове наповнення та є тематичними джерелами оповіді, то нараційний рівень 

відає структурою, композицією і формою усного оповідання як фольклорного 

жанру. Тобто сюжетний час, а загальніше – субʼєктна організація буттєвої природи 

твору, і перетворює ситуативну оповідь у завершений текст як самостійну 

фольклорну одиницю. У дослідженні підкреслено, що фазовість часових вимірів в 

акті ситуативної оповіді диктує кілька важливих темпоральних характеристик 

смислової лінії твору: оцінка важливості того чи іншого спогаду з позиції 

оповідача, фрагментарність, детальність, скороченість та щільність епізодів, що 

виникають один за одним, часова дистанція між подіями голодомору, процесом 

їхнього пригадування та моментом акту виконання. У зв’язку з цим часові 

відношення в текстосфері оповідань мають непослідовний, фрагментарний, 

мозаїчний характер – перемикаються з історії життя інформатора на епізоди з 

біографії його родичів, сусідів, знайомих, повертаються до початку подій і знову 

рухаються до хронологічного або сюжетного завершення. 

Цілком відповідає сюжетному і жанровому завданню в оповіданнях на тему 

голоду і феномен простору. Просторові плани усних наративів змальовуються 

оповідачами більш докладно й повно, незважаючи на поступове їхнє звуження й 

деталізацію (село, місто, вулиця, двір, хата, колгосп, дитячий будинок), чітко 

виділяються «свої» локуси – безпечні, сакральні (хата, двір, вулиця, село, церква, 

Україна) і «чужі» – профанні й смертоносні (колгосп, сільрада, в’язниця, дитячий 

будинок, яма-могила, залізниця, місто, Москва, Радянський Союз). Отже, 

просторові плани в оповідях про голод не є винятково місцем розвитку дії – це 

радше прагматична дія автора-оповідача, котрий конструює художній простір твору, 

інстинктивно спираючись на народну світоглядну, естетичну та емпіричну основи, 

наповнює його інваріантами смислів. 

Головний висновок підрозділу демонструє, що часові рівні та просторові 

координати в наративах про голодомор 1932–1933 рр. загалом мають формотворчий 

характер: відповідають за побудову суцільної композиції творів, конструюють 

відображену в них навколишню реальність чи авторську інтерпретацію, 

допомагають реалізувати авторську інтенцію та диктують формально-змістові 

жанрові ознаки епічної структури у взаємозв’язку внутрішньої дії та зовнішньої 

реальності, що в процесі оповіді диференціюється на дійсність минулого і 

теперішній момент вербалізації інформації. 
 

ВИСНОВКИ 
У Висновках підсумовано основні результати дослідження.  

Пропонована дисертація є першим у сучасній фольклористиці широким 

дослідженням усних наративів про голодомор 1932–1933 рр.. Масив зафіксованих 

народних оповідань демонструє їхню багатоконтекстуальну природу, адже вони 

постали і сформувалися на історичній, соціально-політичній, фольклорній і 

культурній основах. Інтердисциплінарність аналізованого феномена зумовила 

залучення до його вивчення різних методів і підходів, які сприяли всебічному 
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розумінню динаміки оповідної традиції, витвореної на сучасному етапі й 

об’єднаної спільно пережитою трагічною темою. 

Відповідно до засновків дисертаційної роботи було сформовано 

історіографічну парадигму дослідження, що допомогла виокремити різні періоди та 

аспекти у вивченні усної документальної прози про голодомор 1932–1933 рр., а 

також дійти висновків стосовно потреби адекватного підходу до всебічного 

вивчення специфіки новотвору – його самобутності, генелогічних ознак, 

формальних і структурних моделей, композиційної цілості тощо.  

Сучасна фольклористика уже відійшла від потрактування народної творчості 

винятково як «знімка дійсності» і поглянула на неї як на результат цілком свідомої, 

індивідуальної і колективно-авторської, рефлексивної творчої діяльності, а це, у 

свою чергу, дало змогу розширити наукові обрії і джерельну базу дослідження. 

Саме тому для експертизи усних наративів про Великий голод важливо було 

здійснити ревізію поняттєвого поля «народного оповідання» задля  ефективнішого 

осмислення жанрових нюансів, композиційних ланок, форм і факторів, що 

забезпечують його трансмісію й «живучість» на теперішньому етапі. 

Запропоновано введення до наукового обігу формулювання «історична реалізація 

жанру народного оповідання». 

У рамках аналізу динаміки оповідної  традиції в усних наративах про 

голодомор 1932–1933 рр. особливе місце було відведено авторській суб’єктності як 

функціональній особливості творів, а також двом онтологічним категоріям   

фольклору, завдяки яким, власне, і творяться культурні артефакти, – «пам’яті» 

(індивідуальній, історичній) і «традиції» як способу акумуляції, «оформлення», 

репрезентації і передачі інформації від покоління до покоління. У перспективі 

такого висновку роль наратора по відношенню до усних оповідей, перестає бути у 

позиції просто творця. Натомість він постає як творець-очевидець подій 

голодомору, що відповідним чином позначається на текстосфері, внутрішній психо-

емоційній обстановці і зовнішній реабілітаційній функції творів – способу 

подолання травми через слово. А саме оповідання виявляється не сумою довільно 

накопичених фактів, а сферою вербальних і паравербальних дій, підпорядкованих 

певним зразкам фольклорної комунікації, а також жанром ситуативним за своєю 

природою і напряму залежним від слухача. 

Аналіз загальної структури усних оповідань, з’ясування механізмів і способів 

схематичного представлення у реальному часі тодішньої дійсності оприявнив 

«загальні місця» оповідань про голод – епізоди і мотиви, що мають високу 

частотність повторювання і таким чином набувають сталих рис фольклоризації, 

утворюючи стереотипізовані й клішовані формули, що сприяють їхньому 

подальшому відтворенню та побутуванню в традиційній культурі. Розгляд цього 

аспекту завершує опрацювання морфології наративів. 

Текстосферу народної прози про голод витворюють: уведені оповідачами 

найпоширеніші зорові образи, що передають не лише яскраву реалію – побачене, а 

й наповнюються символічним змістом (глибинним і контекстуальним), і вмонтовані 

у тканину творів концепти («голод», «страх», «смерть») як певні чуттєві феномени 

з характерною антропоморфізацією, що у сукупності становлять концептосферу 
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усього голодоморного фольклору й умішують майже всі різновиди оповідних 

елементів (образів, словосполучень, мотивів, тем) в часових і просторових межах 

їхньої повторюваності. Часові рівні та просторові координати в наративах про 

голодомор 1932–1933 рр. загалом мають структуруючу функцію і формотворчий 

характер. Категорія часу розкривається та втілюється в автентичних текстах у 

синтезі трьох темпоральних рівнів: історичному, суб’єктивному та сюжетному, а 

феномен простору виконує сюжетне і жанрове завдання. За загальним просторовим 

планом оповідань (Україна, хата, поле, колгосп, в’язниця, дитячий будинок, 

чужина, село, місто, Москва, Радянський Союз) стоїть не тільки правдивість 

індивідуальної памʼяті автора, а спільне бачення світу та історичний досвід. 

Тож, аналізована документальна проза про голодомор 1932–1933 рр. є 

яскравим і самобутнім прикладом фольклорної новотворчості, що синтезує у собі 

авторську позицію, суб’єктивне психологічне, соціологічне і творче осмислення 

спільно пережитого горя та колективний досвід переповідання, що реалізується на 

композиційному, структуротворчому, образно-символічному і контекстуальному 

рівнях, і, таким чином, виступає невід’ємною частиною всезагальної української 

оповідної традиції – унікальним артефактом, що потребує подальших наукових 

студій. 
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АНОТАЦІЯ 

Карбан А.А. Динаміка епічної традиції в народній прозі про голодомор 

1932-1933 рр. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет 

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

Дисертація є першим у сучасній українській фольклористиці комплексним 

дослідженням усної народної прози про голодомор 1932-1933 рр.  

Охарактеризовано основні ознаки жанру усного оповідання; проаналізовано 

загальний образ автора-виконавця і форми його «присутності» у текстах про 

голодомор 1932-1933 рр.; з’ясовано роль взаємодії оповідача і слухача у процесі 

творення оповідей, висвітлено символічний аспект художньо-образної і 

концептуальної парадигм фольклорних наративів, розкрито особливості їхнього 

хронотопу і значення епізоду у композиції новотворів; запропоновано класифікацію 

народної прози про Великий голод за ґендерним, віковим і тематичним 

принципами; визначено місце народної прози про голодомор-геноцид у сучасному 

фольклорному процесі. 

Ключові слова: український фольклор, традиційна культура, усна народна 

проза, усні народні оповідання, наратив, епічна традиція, актуальний фольклор, 

Голодомор 1932-1933 рр. 

 

АННОТАЦИЯ 

Карбан А.А. Динамика эпической традиции в народной прозе о 

голодоморе 1932-1933 гг. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный университет 

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

2016. 

Диссертация является первым в современной украинской фольклористике 

комплексным исследованием устной народной прозы о голодоморе 1932-1933 гг. 

Охарактеризованы основные признаки жанра устного рассказа о голодоморе 

1932-1933 гг., прослежены механизмы сохранения фольклорных формообразующих 

моделей и структурных особенностей в устных произведениях. Проанализирован 

общий образ автора-исполнителя и формы его «присутствия» в текстах. Выяснена 

роль коммуникации – взаимодействие рассказчика и слушателя – при создании 

прозаических фольклорных образцов о трагическом опыте. Освещено 

символический аспект художественно-образной и концептуальной парадигм 

фольклорных нарративов. Раскрыты особенности хронотопа в устных рассказах о 

голодоморе 1932-1933 гг. и выделено основные временные уровне и 

пространственные координаты художественного мира фольклорных нарративов. 
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Предложено классификацию народной прозы о Великом голоде по гендерном, 

возрастном и тематическом принципам. Исследовано ключевые концепты, цветной 

код и прослежено экзистенциальные мотивы прозаических текстов народного 

творчества о событиях 1932-1933 гг. Определено место народной прозы о 

голодоморе-геноциде в современном фольклорном процессе. 

Ключевые слова: украинский фольклор, традиционная культура, устная 

народная проза, устные народные рассказы, нарратив, эпическая традиция, 

актуальный фольклор, Голодомор 1932-1933 гг. 

 

SUMMARY 

Karban Alina. The dynamics of the narrative tradition in national prose about 

the famine of 1932-1933. – Manuscript.  

The dissertation is submitted for the scholary degree of Candidate of Philology. 

Specialty 10.01.07 – Folkloristics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation is the first comprehensive study of oral folk prose about the famine 

(Holodomor) of 1932-1933 in modern Ukrainian folklore.  

Oral narratives considered as a unique analytical complex that shows changes in the 

dynamics of narrative tradition. 

The research of historiography and methodology was formed in scientific work. The 

author worked out the specifics of narrative and its structural model, described the main 

features of oral narrative genre.  

Among the main features of the genre prose form, conversational type of 

broadcasting, building the story in one episode, informative function, fuzzy structure, 

improvisation, emotional images experienced were selected. 

The attention paid to the overall image of the author and the form of his “presence” 

in the texts about the famine (Holodomor) of 1932-1933. The narrator is the author, the 

performer and the personage as the same in his works.  

The role of the narrator and the listener interaction in the process of creating stories 

was determined. Oral prose texts are formed due to communication between the narrator 

and the listener. 

The author of the thesis defined the symbolic aspect of the images that are in the 

narrative. Among the main images were allocated as follows: “alive” images (mother, 

father, protector of the family, God, cow, horse, bread, “fists” (original in ukrainian - 

kurkul), robber (original in ukrainian – rozkurkulyuvach) nominative in different 

variations, Stalin, beggars, cannibals) – from 2.5% to 20% “lifeless” images (iron stick, 

death cart, grave, pit, cross) - from 12% to 40%. 

The concepts of fear, hunger and death that are present in the oral prose about the 

famine (Holodomor) of 1932-1933 were examined in the thesis. The features of the basic 

categories-space time (historical, narrative and subjective) and spatial coordinates (own 

and others territory), existence motives and color code are considered. The value of 

episode in the composition tumors is processed.  

The author offers the gender, age and thematic classification of folk prose about the 

famine (Holodomor) of 1932-1933. 
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The given work demonstrates the place of folk prose about the famine (Holodomor) 

of 1932-1933 in modern folk process. 

Key words: ukrainian folklore, traditional culture, oral folk prose, oral folk stories, 

narrative tradition, current folklore, famine (Holodomor) of 1932-1933. 


