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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Західне Полісся – у недалекому 

минулому один із найконсервативніших етнорегіонів України. Завдяки цьому тут 

дуже добре збереглася традиційна культурна спадщина, вагому частину якої 

становить усна  неказкова проза. Наявні архівні та опубліковані матеріали, 

зібрані в регіоні, дозволяють спостерігати її розвиток упродовж двох століть. 

Моніторинг на такому широкому темпоральному зрізі дозволяє простежити 

основні тенденції розвитку інтересу населення до довкілля та головних 

історичних і побутових подій, етапну трансформацію, взаємодію, зникнення, 

новоутворення в переліку основних сюжетів і мотивів. Таким чином у 

фольклорних наративах зафіксовано розвиток народної свідомості й культури, 

які формують українську сутність. Комплексне дослідження регіональної 

наративної традиції необхідне для представлення культурогенезу західних 

поліщуків. 

У сучасному динамічному світі сфера побутування традиційних 

фольклорних форм неминуче звужується. Незважаючи на те, що прозові 

наративи є складовою повсякденного процесу спілкування, функціонування 

усної традиції позначене змінами в суспільній свідомості й побуті. Чимало 

сюжетів виходять із активного вжитку, змінюються форми їх побутування, 

збіднюються їхні функції, втрачаються інваріанти. І досі поза увагою дослідників 

залишаються окремі види усних оповідань, які представлені спорадично, а тому 

не мають системного дослідження.  

Фольклоризовані тексти нині все менше актуалізують у побутовій усній 

комунікації, а джерельний фонд формує усну літературу. Причому сучасна 

обсервація матеріалів не завжди фахово виважена й породжує 

внутрішньопаразитичні процеси (явища фольксінесу та фейклору). Тому 

системне вивчення й актуалізація традиційних смислів і форм народної епіки на 

часі важливе й для об’єктивації регіональної автентичності фольклору, стану 

його функціонування й особливостей трансмісії народного досвіду. 

Наративна скарбниця демонструє динаміку культурно-історичного 

розвитку народу. Тяглість традиції простежуємо на тематичному й формальному 

рівнях як поступову трансформацію народних уявлень, прагнень, цінностей і 

способів їх трансляції. Розвиток наративних форм відбувається у зв’язку зі 

зміною часо-просторової актуальності сюжетики. Уніфікуючись в 

уснолітературному контексті, прозові структурні утворення набувають жанрових 

характеристик і формують генологічну систему народної прози. Відтак для 

впорядкування великого фольклорного масиву необхідна виважена класифікація 

жанрів на основі комплексу сталих характеристик. У зв’язку з комунікативною 

специфікою усних оповідань вважаємо доцільним генологію народної епіки 

розглянути в наративному дискурсі.  

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

Проблематика дисертаційної роботи узгоджена з науковими програмами кафедри 

української літератури Східноєвропейського національного університету імені 
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Лесі Українки як складник комплексної теми «Українська література: традиції і 

сучасність». 

Мету дослідження формує необхідність системного осмислення проблем 

неказкової прози в едиційному, змістовому, формальному аспектах. Вона полягає 

у з’ясуванні особливостей, регіональної специфіки та динаміки побутування 

фольклорної епіки Західного Полісся як частини загальнонаціональної 

наративної традиції. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконати такі завдання: 

- зробити огляд едиційних та історіографічних джерел західнополіської 

народної прози та з’ясувати стан видавничого й дослідницького інтересів щодо 

обраної теми; 

- представити стан побутування наративної традиції на Західному Поліссі, 

її регіональні особливості та насиченість територіального поширення; 

 - окреслити сюжетно-мотивний фонд західнополіської епіки в художньо-

історичному розвитку; 

- з’ясувати особливості усних оповідань у наративному дискурсі; 

- визначити принципи жанрово-тематичного означення народних 

наративів; 

- простежити статистику збереження наративних форм у західнополіській 

традиції.  

Об’єктом дослідження став текстовий масив неказкових наративів, що 

представлений едиційними матеріалами українських і польських дослідників 

ХІХ – ХХІ ст. та рукописними фондами Інституту культурної антропології.  

Предмет дослідження – особливості наративної традиції 

Західного Полісся в художньо-історичному розвитку. 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали праці українських 

і зарубіжних науковців, у яких окреслено загальнотеоретичні принципи аналізу 

фольклорної неказкової творчості в інтердисциплінарному контексті, зокрема: 

Михайла Грушевського, Володимира Гнатюка, Георгія Булашева, 

Романа Кирчіва, Лідії Дунаєвської, Олександри Бріциної, Лариси Вахніної, 

Степана Мишанича, Віктора Давидюка, Василя Сокола, Наталії Ярмоленко, 

Олени Івановської, Карла Сидова, Альберта Лорда, Дмитра Зеленіна, 

Людмили Виноградової, Дороти Симонідес та ін. 

Методи дослідження. Для системного критично-наукового аналізу 

джерельної бази застосовано такі методи: філологічний і, зокрема, текстологію 

як його важливий сегмент (для відбору автентичних текстів, їх систематизації та 

детального коментування сюжетно-мотивної структури наративів), 

компаративний (історико-типологічні, історико-генетичні й історико-культурні 

засоби аналізу застосовано для виявлення семантики, генетичних особливостей 

народного досвіду, утіленого в західнополіській оповідній традиції, і тенденцій 

їх розвитку), наратологічний і семантико-структурний (для дослідження 

особливостей наративних форм усних оповідань і їх трансформації, 

встановлення жанрових характеристик неказкової прози). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

комплексно досліджено усну наративну традицію Західного Полісся, зазначено її 

регіональні особливості. Хронологічно впорядковано джерельну базу, детально 

проаналізовано сюжетно-мотивний фонд народної епіки краю, на основі чого 

виявлено внутрішні динамічні процеси розвитку тематичного та формального 

планів вираження традиційних смислів. Запропоновано розгляд генології 

західнополіської усної прози в наративному дискурсі. 

Теоретичне значення роботи. Дисертація є внеском у розвиток 

української фольклористики. До українського наукового обігу залучається 

значний корпус маловідомих автентичних фольклорних текстів. Результати 

дисертації можуть бути використані для досліджень фольклорної неказкової 

творчості в інтердисциплінарному контексті. 

Практичне значення одержаних результатів. Актуалізований 

фактичний матеріал може стати об’єктом деталізованих різноаспектних 

досліджень регіонального фольклору, джерельно-методологічною основою для 

подібних студій фольклору інших етнокультурних країв. Загальні положення та 

практичні висновки пропонованої дисертації можуть бути використані для 

досліджень теорії фольклору, регіональної творчості та різних проявів духовної 

культури українців. Матеріали дослідження можуть бути застосовані для 

написання програмових підручників, науково-методичних посібників, розробки 

навчальних курсів, спецкурсів, семінарів із української фольклористики, 

етнопсихології. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертаційного дослідження 

отримані автором самостійно. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації оприлюднено на таких 

конференціях: «Фестиваль науки Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки» (м. Луцьк, 13 травня 2015 р.), «Актуальні 

питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 25-26 березня 

2016 р.), «Поетика художнього тексту» (м. Херсон, 19 травня 2017 р.), «Молода 

наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (м. Луцьк, 16-17 травня 

2017 р.), «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» (м. Львів, 

13-14 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження 

викладено в семи наукових публікаціях, п’ять із яких уміщено у фахових 

виданнях України, ще дві – у закордонних збірниках. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел та літератури (324 позиції). Загальний 

обсяг роботи – 256 сторінок, із яких 215 основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його 

тему та визначено завдання роботи, а також теоретико-методологічну основу їх 

реалізації, окреслено об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 
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практичне значення одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію та 

публікації основних положень дисертації. 

Перший розділ дисертації «Народна неказкова проза Західного 

Полісся: едиційно-історіографічний аспект» – це огляд праць вітчизняних і 

закордонних дослідників, які стосуються західнополіської неказкової епіки, з 

метою представлення едиційної джерельної бази та визначення напрямків її 

обсервації, з’ясування малодосліджених ділянок наративної традиції краю та 

проблем, які потребують вирішення.  

У підрозділі 1.1. «Натаривна традиція Західного Полісся в польських 

джерелах» зроблено огляд едиційних джерел західнополіської прози за 

впорядкуванням польських дослідників. Простежено характер публікування 

фольклорних матеріалів на межі ХІХ – ХХ ст. Достовірність текстів, 

опублікованих у працях Казимира Войціцького, Юзефа Крашевскього й 

Оскара Кольберга, засвідчена їх зв’язком із польовою практикою.  

У збірнику Казимира Войціцького «Стародавні легенди, перекази й 

оповідання польського народу та Русі» вміщено деякі міфологічні сюжети (поряд 

зі зразками з інших регіонів), які мають сюжетно-змістові відповідники в 

західнополіських архівних записах. Проте згадані оповідання радше можна 

назвати «інваріантами», причому в авторській обробці.  

Юзеф Крашевський органічно вводить народні оповідання із Західного 

Полісся у свою художню розповідь про цей край. У «Спогадах з Полісся, Волині 

і Литви» подано розповіді про географічні об’єкти, пояснення назв місцевостей, 

анекдотичні історії. Їх літературна обробка автором, на нашу думку, стосується 

стилю, проте це не обов’язково могло істотно позначитися на фабулі.  

У фольклорно-етнографічній монографії Оскара Кольберга «Білорусь-

Полісся» народні зразки прозової творчості згруповано в один розділ 

«Оповідання. Легенди. Прислів’я». Історичні, топонімічні, героїчні й інші 

мотиви вміщених тут неказкових наративів мають загальнорегіональне 

поширення на Поліссі, тому їх неодмінно можна вважати частиною 

західнополіської прозової спадщини. 

Хоч і спостерігаємо певну відмінність у способах подання фольклорного 

матеріалу дослідниками, загалом же це – чітко не впорядковані твори з 

авторськими модифікаціями. На шляху тематично-хронологічного 

структурування такого матеріалу перешкодою стає нечіткість у принципах 

подання народних наративів і відсутність їх паспортизації. 

У підрозділі 1.2. «Народна проза Західного Полісся в українських 

фольклорних збірниках» простежено зміну в упорядницьких інтересах 

науковців до неказкової прози Західного Полісся та принципах публікації 

матеріалів.  

Едиційна практика дослідників кін. ХІХ – поч. ХХ ст. ще демонструє 

стихійне зібрання народних зразків: Іван Беньковський у «Київській старовині» 

публікує міфологічні сюжети з полісько-волинського пограниччя, Павло 

Тутковський подає кілька творів у праці «Озеро Свитязь и народныя преданія о 
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немъ», більшість із яких теж міфологічного характеру. Згадані матеріали не 

систематизовані й не паспортизовані. 

У другій половині ХХ ст. записи народних оповідань здійснював 

Олекса Ошуркевич. Своєрідні зразки переказів, записаних у поліському 

с. Скулині та пов’язаних із колишніми господарями й подіями хутора Нечимла, 

вміщено у збірнику народознавчих розвідок «До джерел». Кілька записів Олекси 

Ошуркевича в літературній обробці вміщено в академічному виданні «Легенди 

та перекази» за впорядкуванням Анатолія Іоаніді.  

Найбільш плідна в західнополіському регіоні збиральницька робота 

сучасного фольклориста й етнографа Віктора Давидюка: більше десятка 

міфологічних сюжетів уміщено в монографії «Українська міфологічна легенда»; 

кілька десятків творів опубліковано в першому випуску фольклорно-

діалектологічного збірника «Поліська дома», згодом у третьому випуску якого 

окремо згруповано сюжети про образ русалки; окремою збіркою вийшли 

«Легенди Полісся». Найповнішою на сьогодні добіркою легенд і переказів 

Західного Полісся є збірка «Золота скриня» за впорядкуванням науковця. Тут 

подано чимало народних оповідань майже з усієї території регіону. Зразки 

народної прози з Волинського Полісся знаходимо й у студії Віктора й Миколи 

Давидюків «Матеріали до «Ілюстрованого атласу народної культури Західного 

Полісся»: Вовкулака». Народні неказкові наративи у згаданих працях – це чітко 

паспортизовані автентичні зразки фольклору західних поліщуків. 

Топонімічний тематично-жанровий масив досліджуваного регіону 

презентує збірка «Народні топонімічні перекази Західного Полісся», 

упорядкувана Наталією Шкляєвою. Проте з-поміж архівних матеріалів і 

польових записів авторки тут трапляються й зразки псевдофольклору, які ще 

активніше залучені в наступних збірках упорядниці («Оселя для ластівки», «Біле 

латаття»). 

Оригінальним художньо-едиційним джерелом західнополіської епіки 

постає книга сучасного письменника Володимира Лиса «Із сонцем за плечима. 

Поліська мудрість Пелагеї». У розділі «Поліські міфи й легенди…» представлено 

міфологічні й апокрифічні оповідання, колись почуті від бабусі автора й 

поєднані з міркуваннями інших земляків-поліщуків. 

У сучасних едиційних працях зроблено спробу узагальнити всі зібрані 

прозові матеріали, проте єдиного вичерпного джерела західнополіської епіки 

досі не впорядковано. 

У підрозділі 1.3. «Дослідження народної прози Західного Полісся» 

проаналізовано стан дослідження західнополіської неказкової епіки. З’ясовано, 

що період теоретичного осмислення та комплексного вивчення явищ прозової 

творчості краю розпочався лише в кінці ХХ ст. й триває до нині. 

Теоретичний погляд на народну прозу представлено в монографії 

Віктора Давидюка «Українська міфологічна легенда». Автор аналізує набутки 

попередників у цій сфері та пропонує власну виважену класифікацію епічних 

жанрів із урахуванням найважливіших на той час напрацювань українських, 

російських, білоруських та інших закордонних вчених. Особливо цінним у 
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дослідженні вважаємо комплексний аналіз народного матеріалу з різних 

етнографічних регіонів. Поміж іншими увагу приділено, зокрема, й 

західнополіським оповіданням, мотиви й образи яких позначені як 

спільнослов’янськими, так і локально-індивідуальними особливостями. 

У першому випуску фольклорно-діалектологічного збірника «Поліська 

дома» вміщено короткі статті Віктора Давидюка для кращого розуміння 

пропонованого фольклорного матеріалу, а в третьому – автор висвітлює генезу й 

особливості міфологічного образу русалки.  

У «Матеріалах до «Ілюстрованого атласу народної культури Західного 

Полісся»: Вовкулака» Віктора й Миколи Давидюків подано короткий огляд 

історії побутування образу вовкулаки, означено актуальні проблеми подібних 

досліджень. 

Деякі елементи західнополіської демонології розглянуто в розвідках 

Надії Левкович, Тетяни Данилюк-Терещук, а також у працях російських 

дослідників: Людмили Виноградової, Ерни Померанцевої. Певні зауваги 

названих дослідників дуже слушні, водночас деякі твердження видаються доволі 

дискусивними, а окремі з них загалом суперечать західнополіському 

джерельному матеріалу.  

Деякі мотиви апокрифічних легенд Західного Полісся розглядає російська 

дослідниця Ольга Бєлова у праці « «Народная Библия»: восточнославянские 

этиологические легенды», яке авторка позиціонує як коментоване видання 

фольклорних записів. 

Монографія Наталії Шкляєвої «Топонімічна народна проза Західного 

Полісся: історія і сучасність» – це комплексний розгляд одного з найбільш 

динамічних явищ народної творчості. Авторка аналізує його жанрову й 

тематичну специфіку на основі архівних і сьогочасних текстових зразків. 

Спостерігаючи нині актуалізацію поглибленого вивчення локальної 

народної культури, й наратології зокрема, досі поза увагою дослідників 

залишаються окремі групи усних оповідань, які опубліковані спорадично, і не 

мають системного дослідження. Дотепер українська фольклористика не має і 

монографічних узагальнень щодо специфіки побутування наративної традиції 

Західного Полісся. 

У другому розділі «Сучасний стан наративної традиції на Західному 

Поліссі» здійснено докладний аналіз сюжетно-мотивного фонду народної 

неказкової епіки краю для представлення семантики традиційних смислів і їх 

динаміки. 

У підрозділі 2.1. «Міфологічна проза» зазначено, що в досліджуваному 

регіоні, як і в українському загалом, відсутня так звана вища міфологія. Виняток 

становить неоднозначний образ Красної Пані. Натомість західнополіська 

демонологія, або нижча міфологія, – це величезний пласт народної творчості, що 

презентує найдавніші світоглядні уявлення предків, їх розвиток, трансформацію, 

зникнення чи оновлення.  
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Едиційні матеріали зі Західного Полісся свідчать про чіткий персонажний 

склад регіональної демонології, який більшою чи меншою мірою представлений 

у всіх районах досліджуваного краю.  

Персонажі тотемістичних наративів Західного Полісся – вовкулаки та 

вужі. Це образи, які й на сучасному етапі функціонування зберігають первісні 

установки, не позначені впливом християнської релігії та новочасних суспільних 

запитів. 

В основі вірувань про вовкулаку лежить сфера шлюбних відносин. 

Найпізнішими (за генезою персонажа) у цій тематичній групі оповідань 

вважаємо сюжети про чаклунську лікантропію, яку ворожбити завжди 

використовують для злодіянь. 

Вуж у західнополіській традиції найчастіше діє як зооморфний наречений 

в умовах екзогамного шлюбу. Менш давній за походженням золоторогий вуж-

обдаровувальник. Хатній вуж тут жодним чином не співвідноситься з духом-

предком (буквально – домовиком), а радше це образ, якому приносять офіру як 

духові ниви, тобто в ньому збережено лише пережитки тотемізму, які послідовно 

залишалися при переході до анімістичного світогляду. 

Анімістичні оповідання уже виразно демонструють активне поєднання 

елементів язичницького світогляду з християнськими та новомодними 

суспільними віяннями. Західнополіські анімістичні персонажі переважно 

антропоморфні. 

Народні наративи західних поліщуків про епідемії хвороб демонструють 

розвиток уявлень про їх основу. Якщо спочатку людина відчувала безпомічність 

проти демона пошесті та намагалася його вмилостивити офіруванням, то згодом 

персоніфікованого героя долають уже практичними способами. 

Лісовик як анімістичний дух природи на Західному Поліссі завжди 

ворожий. У деяких оповіданнях його діяльність контамінується із функціями 

блуда, який у цій регіональній традиції персонажно не оформлений. Як і не 

збережено тут демонологічної основи вихору.  

Злодіяльним персонажем виступає й водяник (або болотяник). Він 

виконує функцію оберігання природних ресурсів від неправильного їх 

використання людиною. У результаті трансформації народних уявлень 

спостерігаємо змішування цього образу з тими, які ґрунтуються на пізніших 

віруваннях культу предків – духами-господарями (що стережуть скарби) та 

хатнім – домовиком. 

Розповіді про зачаровані скарби поширені на Західному Поліссі, та 

водночас тут відсутні чітко сформульовані уявлення про духів, які їх стережуть. 

На нашу думку, в основі таких сюжетів можуть бути давні переконання про 

метемпсихозу, необхідність офірування померлих предків чи плати за місце 

поховання. Проте сьогочасні трансформовані мотиви таки відносно недавні, 

зважаючи на вигляд скарбів (монетних знаків) і дидактичні моменти в 

оповіданнях.  

Яскраву модифікацію образу демонструє західнополіський домовик. Тут 

він виключно антропоморфний і має конкретизований локус в межах людської 
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оселі й украй рідко – у хліві. Цей персонаж переважно негативний, бо зазнав 

значного переосмислення під впливом християнських учень. Зберігаючи 

походження від культу предків, доволі рідко респонденти констатують його 

заступницьку функцію, а переважно трактують злим духом. Поряд із тим у 

наративах трапляються навіть поєднання інформації про домовика з 

апокрифічними мотивами. 

На території Західного Полісся відсутній образ упиря, хоч дуже поширені 

розповіді про покутників. Ці персонажі зазвичай шкідливі через невпокоєння 

душ внаслідок порушення норм поховання чи сильного емоційного зв’язку з 

родичами. Будь-яка взаємодія з небіжчиком негативно впливає на фізичний стан 

людини.  

Оповідання про померлих дітей активно функціонують у русальній 

наративній традиції регіону. У їх основі – маністичні вірування, хоч подекуди 

простежуємо і зв'язок із водою. Західнополіською русалкою може бути як 

наймолодше покоління, так і найстарше, та не тільки жіночої статі, а й чоловічої. 

Примітною особливістю вважаємо і побутування тут русалок як вервечки дітей. 

Безумовно, цей образ неоднозначний і позначений розвитком світоглядних 

уявлень, однак його послідовної десакралізації та значної естетизації тут не 

трапилося.  

Образ знахаря присутній у генетично різнорідних оповіданнях. Давніший 

із художньо-історичного погляду персонаж, який діє в контексті тотемістичних 

та анімістичних текстів як хранитель роду. Пізнішого походження злодіяльний 

образ чаклуна, пов’язаний із нечистою силою. Відьма на Західному Поліссі – 

персонаж завжди негативний. Найпопулярніші мотиви з її участю: відбирання 

молока в корів односельчан, зооморфні та предметні перетворення. На Західному 

Поліссі діяльність знахарів не виявляє помітної  календарної кореляції ні з 

християнським днем св. Юрія, ні з дохристиянським Купалом. 

Для цього регіону характерна персонажна оформленість нечистої сили в 

образі чорта. Він часто перекидається твариною, хоча появляється й у вигляді 

панка в капелюсі; підписує з людьми угоду про продаж їхньої душі заради 

матеріальних благ; виступає звабником жінок тощо. Простежуємо його зв’язок із 

рослинністю та музикою.   

В основі основної маси західнополіських етіологічних сюжетів лежить 

віра в метемпсихозу. Зооботаноморфні перетворення відбуваються в критичні 

моменти життя, через порушення певного табу, в результаті дії прокляття. У 

таких оповіданнях часто поєднано історичні, героїчні, соціально-побутові та 

дидактичні мотиви. Такі наративи презентують найпізніший пласт міфологічної 

оповідальної творчості Західного Полісся.  

Таким чином, міфологічні образи народної прози досліджуваного 

етнокультурного регіону збережені як у первісному вигляді, так і позначені 

процесами контамінації, модифікації, трансформації у більш профанну площину, 

негативізації внаслідок релігійного впливу та суспільного розвитку.  
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Підрозділ 2.2. «Апокрифічні мотиви» присвячений розгляду 

апокрифічних наративів, у яких засвідчено зміну світоглядних переконань 

західних поліщуків і залучення християнських елементів у народну творчість.  

Джерелом інформації для створення більшості західнополіських апокрифів 

була не заборонена література (тобто «літературні апокрифи»), а канонічні 

християнські твори (біблійні, агіографічні, повчальні тощо). Апокрифічними 

творами у фольклорі традиційно вважаються ті з наративів, у яких діють біблійні 

особи в побутових ситуаціях або ж історіях, які безпосередньо перегукується з 

християнськими подіями, хоч і розгортаються у профанному часопросторі. Отож, 

у межах цього наративного масиву умовно виокремлюємо старозавітні, 

новозавітні та побутово-релігійні групи мотивів. 

Найчисленніша на Західному Поліссі побутово-релігійна група оповідань, 

у яких з’ясовуються відповіді на актуальні питання та формується своєрідне 

«народно-релігійне бачення світу». Таким чином описано початкове 

впорядкування всього живого, пояснено походження тварин і птахів, 

умотивовано їхню поведінку, означено причини утворення природних об’єктів 

тощо. Більшість таких етіологічних оповідань не пов’язані з конкретними 

біблійними чи забороненими релігією текстами, одначе вони подають 

інформацію про події, які, за народним переконанням, безпосередньо позначені 

«священним» втручанням. Часто біблійні мотиви й персонажі застосовано в 

етіологічних сюжетах, рідше – в повсякденних ситуаціях. У таких етнографічно-

регіональних наративах присутні моральні настанови, які ґрунтуються на 

Ісусових повчаннях або співвіднесені з загальним християнським кодексом, що 

органічно переплітаються з народною фантазією. 

Старозавітні елементи по-різному використано в регіональних народних 

оповіданнях: фрагментарно – в побутових сюжетах, і послідовно – в окремій 

тематичні групі. Старозавітні історії в західнополіському викладі зберігають 

основні біблійні ідеї, а в регіональний етнокультурний контекст такі мотиви 

введено за допомогою локальної прив’язки та профанації. 

Цикл новозавітних апокрифічних оповідань із Західного Полісся базується 

навколо діянь Ісуса Христа або його найближчого оточення – Матері чи 

апостолів, найпопулярніші з яких тут – Петро й Павло. Особливістю побудови 

таких наративів вважаємо переважання в них народних уявлень над 

апокрифічними елементами. У деяких сюжетах паралелі з біблійними текстами 

можливо провести, лише якщо абстрагуватися від імен героїв та привнесених 

деталей. Так, часто у згаданій групі західнополіських оповідань відбувається 

заміна імен та функцій персонажів, локальна прив’язка подій, комбінація 

різночасових (у біблійному контексті) елементів, поєднання їх із міфологічними 

уявленнями, історичними подіями тощо. 

Апокрифічні легенди – це літературно найдовершеніші твори народної 

нарації. Комбінація різних мотивів, створення комічних ефектів, залучення 

соціальної сатири, народної та християнської моралі в західнополіських 

оповіданнях демонструють специфіку пристосування нового релігійного вчення 
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до національного менталітету. Апокрифічні твори будуються на поєднанні 

біблійної образності з фольклорною художньою системою. 

У підрозділі 2.3. «Фантастичні та реалістичні оповідання» розглянуто 

наративи з конкретно-історичним зображенням дійсності, у яких уже події 

відбуваються виключно в профанному часопросторі, до того ж із самим 

оповідачем або ж не далі трьохступеневого віддалення від нього. 

Фантастичні наративи – це розповіді про надзвичайні явища, які 

вважають такими самі респонденти. У наративній традиції західних поліщуків 

основу згаданих оповідань становлять розповіді про блукаючий вогонь (який ще 

називають живим, мандрівним, диким), а також про вогняні стовпи з неба. 

Регіональною особливістю вважаємо те, що переважно ці атмосферні явища не 

міфологізують, хоч зрідка трапляються й такі оповіді. Мандрівне світло зазвичай 

спричиняє людям незручності, лякаючи, переслідуючи, заступаючи дорогу тощо. 

Почасти появу вогню вважають знаком біди, яка наближається.  

Часопростір розглянутих оповідань – недалеке минуле поліщуків. 

Респонденти сприймають описані явища чимось нетиповим і навіть знаковим. 

Причому не спостерігаємо залучення традиційної символіки вогню як захисної й 

очищаючої сили. 

Реалістичні оповіді подібні до фантастичних структурно та функціонально. 

Описуване в них – виключно достовірне. Характерною особливістю частини 

таких західнополіських наративів стає асоціативне спостереження оповідачами 

міфологічного відголоску в типових побутових ситуаціях або ж його абсолютне 

заперечення.  

Окремою групою реалістичних оповідей вважаємо записи 

Олекси Ошуркевича про хутір Нечимле та його мешканців. Зі спогадів 

очевидців, окрім фактів із особистого життя хуторян, дізнаємося також про 

природу краю, типи господарювання, звичаєвий устрій, побут, реалії воєнного та 

повоєнного періодів. 

У підрозділі 2.4. «Історичні події в народній наратології» простежено, як 

у народних наративах збережено пам'ять про пережиті предками конкретні 

історичні події.  

В історичних хронікатах події темпорально окреслено нібито досить точно. 

Респонденти інколи навіть оперують століттями, розповідають про важливі 

історичні протистояння. Проте такі свідчення не завжди можливо співвіднести з 

документально правдивими. 

У регіональних оповіданнях обов’язково йдеться про події, котрі 

відбувалися безпосередньо на території поширення наративів або ж і про 

загально- чи інтернаціональні історичні моменти, проте вони також своєрідно 

локально прикріплені до місцевості оповідачів. У зв’язку з цим такі твори 

зазвичай містять і топонімічні мотиви. 

Особливістю історичної прози Західного Полісся виступає поєднання в 

оповіданнях різночасових подій та узагальнення образу ворога. 

У підрозділі 2.5. «Героїчні сюжети» проаналізовано ще одну з груп 

народних наративів із конкретно-історичним типом зображення. Головний 
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персонаж таких творів – людина, яка діє в непростих життєвих обставинах. У 

західнополіській традиції персонажами героїчних легенд стають зазвичай місцеві 

жителі, які одноосібно проявили мужність, відвагу, винахідливість, хитрість 

тощо і таким чином протистояли ворогу.  

Героїчні сюжети з історичним тлом гармонійно співвідносяться з 

подібними хронікатами інформативно. Проте помітно, що в них по-особливому 

виділено одного персонажа, який вдало діє у складній ситуації. Причому для 

героїзму жінок достатньо вберегти себе, а в сюжетах із чоловічими образами 

простежуємо героїчну діяльність заради загального блага (у західнополіській 

традиції – на рівні сільської громади).  

Значну частину героїчної епіки Західного Полісся складають сюжети про 

соціально нерівні відносини. У названій тематичній групі часто на першому 

плані виступає антигерой. Він – протилежність народного морально-етичного 

образу героя. Натомість закохані стають поетичним уособленням чистоти й 

безкорисливості почуттів, заради яких готові до пожертви. 

Поширені також наративи про дужих людей, героїзм яких і проявився 

завдяки застосуванню їхньої сили. 

Отже, західнополіський еталон героя – це й борець заради громадських 

інтересів, і сильна особистість у індивідуальному прояві.  

Підрозділ 2.6. «Побутові наративи». Побутові оповідання 

функціонально спрямовані на пояснення походження певних побутових об’єктів. 

Проте в таких наративах часто поєднані й інші мотиви. Тому чіткої межі між 

побутовими та топонімічними й історичними переказами немає. Адже 

етимологію деяких об’єктів пов’язують саме з їхньою назвою чи конкретними 

подіями минулого. 

На Західному Поліссі побутові оповідання складають невелику частину 

народної неказкової епіки. Вони стосуються походження курганів, могил, 

виникнення сіл тощо. 

Походження об’єктів у цій тематичній групі оповідань виключно 

реалістичне. Домішки міфологічних елементів можна окреслити на 

теоретичному рівні, але самі респонденти цього не зауважують, констатуючи 

конкретні факти. Більше того, у жодному випадку не висловлено сумнівів щодо 

правдивості наданої інформації. 

Етимологічно-побутовий масив західнополіської нарації, очевидно, 

найбільш статичний із художньо-історичного погляду. Всі розглянуті етіологічні 

події відбувалися відносно недавно, можливо, саме тому реалістичний спосіб 

відтворення в побутових переказах майже не зберігає слідів світоглядних 

вірувань. 

Третій розділ дисертації «Генологічна система західнополіської 

неказкової прози: наратологічний аспект» присвячено встановленню 

закономірностей організації генологічної системи народної оповідної творчості 

через дискурсивну призму наративних форм. 

У підрозділі 3.1. «Специфіка усних наративів» зауважено, що 

фольклористичне поняття «наратив» відмінне від літературознавчого. Усний 
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наратив особливий тим, що автор і наратор (а інколи й персонаж) поєднуються в 

одній особі. У фольклористиці епічна позиція творця-оповідача також стає 

основою для визначення типу наративної структури, але поряд із тим предметом 

досліджень часто стають особливості наратування, тобто власне процес творення 

текстів. 

У змістовому плані народні наративи несуть колективну ідею, часом 

доповнену особистісними смислами. Регіональну творчість складає сукупність 

варіативних наративів, на основі яких можна окреслити загальну концепцію 

усної епіки краю. 

Усна нарація завжди обумовлена контекстуальною ситуацією, життєвим 

досвідом наратора, його епічною позицією у творі й віддаленістю наратованого 

від моменту презентації. Відповідно уснокомунікативна реалізація традиції 

відбувається в різних формах.  

У мемораті представлено події, які відбулися відносно недавно, тому вони 

передані емоційно та зі збереженням деталей. Згодом, коли ці тексти 

потрапляють до широкої аудиторії, засвоюються і переповідаються, епічна 

позиція оповідача змінюється, події викладаються в хронологічному порядку без 

емоційного оформлення, часом зі штучною деталізацією. У таких випадках уже 

можемо говорити про форму хроніката. Чим давніші події, тим більше вони 

проходять шліфування часом, обростають домислами й оцінками слухачів, котрі 

згодом стають трансляторами, художньо довершуються, викристалізовуючись у 

фабульний сюжет, і в такому вигляді отримують перспективу на тривале 

функціонування в традиції. 

Форма нартування презентує довготривалість побутування 

фольклоризованої історії: чим давніший матеріал, тим більш відшліфований і 

художньо довершений його план вираження. Тому найусталенішими вважаємо 

фабулативні наративи, менш розвиненими – хронікати й найменш уніфікованими 

– меморати.  

У підрозділі 3.2. «Генологія усної прози Західного Полісся» йдеться про 

доцільність сьогодні вести мову не про комунікацію, а про усну літературу – 

фольклор, зафіксований на письмі та в друкованих джерелах. 
Підготовлені для аналізу фольклорні наративи трансформовані в дещо 

«іншу естетичну систему» і формують усну літературу як сукупність 

різнотематичних жанрових утворень. Співвідношення меморативної, 

хронікативної та фабулативної форм із жанрами оповіді, переказу та легенди 

відповідно демонструє процес структурно-композиційного творення та 

усталення народних творів.  

Визначення жанрів пропонується здійснювати за комплексом 

характеристик, основними з яких уважаємо епічну позицію оповідача, часову 

ознаку, композиційну побудову тексту, ракурс характеристики образів, 

релевантними – локальну прикріпленість і правдоподібність/фантастичність. 

На Західному Поліссі найпродуктивнішими жанровими утвореннями 

постають легенди, які характеризуються найбільш довершеним планом 

вираження та залученням прийомів поетичної презентації думки. Жанр оповіді 
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менш продуктивний, що зумовлено неусталеністю формального вираження, 

складним процесом фольклоризації та змінністю актуальної тематики. Найменш 

продуктивні на Західному Поліссі перекази, пов’язуємо це з їх все менш 

актуальною функціональною спрямованістю. 

Умовно відтворивши схему розвитку наративного дискурсу, зауважуємо, 

що процес трансформації жанрів доволі тривалий у часі, тому безпосередньо 

спостерігати такі зміни неможливо. Вірогідність жанрових переходів можемо 

припускати лише теоретично, комплексно порівнюючи неказковий наративний 

склад фольклорної традиції. Більше того, в аналізованому прозовому масиві 

немає проміжних жанрів. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження. 

Стан збереження, побутування й історичну динаміку наративної традиції 

Західного Полісся презентовано на основі аналізу комплексу друкованих і 

рукописних матеріалів, а також праць дослідницького характеру. Джерельний 

масив презентує досліджуваний край як один із найбагатших у плані збереження 

епічної традиції. Усні неказкові наративи демонструють різноманітність 

тематики та її формального вираження. 

Інтерес до західнополіської народної прози спостерігаємо ще з ХІХ ст. 

Польські етнографи (науковці й аматори) Юзеф Крашевський, 

Казимир Войціцький, Оскар Кольберг фіксували розповіді краян для 

дослідження їх національного духу. Проте ці записи потребували детального 

аналізу для встановлення їх автентичності, оскільки вони не мають чіткої 

паспортизації, зазнали чималого редакторського втручання й подекуди 

тематично відмінні від архівних свідчень. Попри те, частину з них таки вважаємо 

автентичними західнополіськими зразками. Водночас незважаючи на їх вагомий 

едиційний вік, ці наративи передають не найдавнішу інформацію, а, переважно, 

демонструють оновлення тогочасної традиції, тобто один із темпоральних 

сегментів загальної динаміки побутування та еволюції західнополіської епіки. 

У ХХ ст. значно активізувалася збиральницька й дослідницька діяльність 

на Західному Поліссі, яка продовжується донині. Вітчизняні фольклористи 

проводили плідну роботу, результатом чого стали видання збірників народної 

прози досліджуваного регіону та наукові розвідки з теми. Одначе багато 

джерельного матеріалу досі було не опрацьовано, а деякі пласти оповідальної 

творчості краю й зовсім залишилися поза увагою.  

Семантику традиційних смислів, закладених у народних оповіданнях, та 

їх динаміку простежуємо, детально розглядаючи їх зміст, мотиви й образи.  

Найбагатшим тематичним пластом усної прози Західного Полісся постає 

демонологія. Структуруючи персонажно-мотивний склад міфологічнї прози за 

генетично-хронологічним принципом, вдалося встановити особливості її 

розвитку.  

Найархаїчніші та найбільш законсервовані елементи народного 

світогляду збережено в оповіданнях із тотемістичними образами. Наративи, 

основані на анімістичних віруваннях, вже демонструють динамічні процеси 
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поєднання язичницьких і християнських елементів (причому деякі образи 

зазнали послідовної християнізації, як наприклад, домовик), а також новочасних 

поглядів на реліктові явища (хоч певні з них, приміром, русалка, практично 

зовсім не піддалися десакралізації й естетизації). Західнополіські персонажі, 

породжені анімістичним світоглядом, уже переважно антропоморфні. Також 

неоднозначні з генетичного погляду образи, які здатні до перетворень (відьма, 

знахар, чорт). Вони діють і в контексті тотемістичних, і анімістичних оповідань, і 

пов’язані з нечистою силою. 

У міфологічних наративах закладені ідеї комфортної взаємодії людини з 

природою, що було необхідністю на тому рівні суспільного розвитку, з яким 

пов’язана генеза вказаної тематики. Новим світоглядним етапом у 

повсякденному житті західних поліщуків було знайомство з християнством. Це 

кардинально інша система поглядів і переконань, яка внесла серйозні зміни в 

народні вірування та побут, хоч і не абсолютно послідовні.  

В апокрифічних оповіданнях уже по-новому пояснюють впорядкування 

світу, а центр колізії переноситься у площину міжособистісних взаємин. У 

найдавніших із художньо-історичного погляду народнорелігійних наративах 

окреслено певні моральні принципи людського взаєморозуміння на основі 

поєднання християнських і народних переконань. Етіологію явищ представлено 

як наслідок поведінки людини стосовно ближнього чи взаємодії 

персоніфікованого персонажа зі святими.  

Сюжети, співвідносні з біблійними подіями, доволі точно передають 

старозавітні тексти. Новозавітні алюзії використано переважно фрагментарно в 

оповіданнях, дія яких розгортається в історичному часопросторі, але зміст 

відсилає до біблійних чудодіянь Ісуса Христа та його найближчого оточення. В 

апокрифічних наративах простежуємо вкраплення й міфологічних, історичних, 

героїчних мотивів, поєднання різночасових подій (у біблійному контексті), 

розширення чи, навпаки, фрагментарне залучення християнських сюжетів. 

Регіональною особливістю цих груп народної апокрифіки видається локальна 

прив’язка сюжетів і привнесення в них етіологічних моментів. 

Якщо в міфологічних і апокрифічних наративах вагоме значення надають 

сакральним елементам, то в оповіданнях із конкретно-історичним відтворенням 

дійсності зображуване цілком достовірне, але й у них не обходиться без 

залучення народної уяви. Це, наприклад, виразно спостерігаємо в групі 

західнополіських фантастичних наративів, у яких певні прояви природних явищ 

гіперболізують, а то й міфологізують, сприймають як ситуації особливі чи навіть 

знакові.  

У реалістичних оповіданнях події, які нагадують міфологічні сюжети, 

представлено з прагматичної точки зору, водночас іноді побутові ситуації 

містифікують. У західнополіських реалістичних наративах також оповідують про 

особисто пережиті трансляторами моменти, які нині стають фольклорними 

історичними свідченнями. 

Факти з історії західнополіського краю панорамніше представляють 

історичні наративи, які подають інформацію з різних епох. Різночасові відомості 
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(починаючи від Х ст.) часто поєднано із західнополіськими топонімами, завдяки 

чому події локалізують і темпорально конкретизують. Подекуди в історичних 

наративах свідчення представлено екстрапольовано, внаслідок чого 

різнонаціональних завойовників обʼєктивізують у збірному образі ворога. 

Поєднання історичних мотивів із міфологічними, апокрифічними, 

топонімічними, побутовими (у різних формах вираження) також демонструє 

динамічні процеси у трансмісії традиційних смислів. 

Елементи історичної тематики знайшли продовження і в іншій жанрово-

тематичній групі – героїчних сюжетах. Ми пропонуємо тексти, у яких діє 

людина – народний герой – на фоні історичних розвоїв, номінувати героїчними 

наративами. Історичне тло в таких сюжетах слугує для локалізації дій, стає 

передумовою та причиною колізії, у якій проявляється «героїзм» персонажа. 

Функціональна спрямованість наративів реалізовується в художньо-

монументальному увічненні образу людини-борця, у якому синтезовано 

аксіологію народу. Причому уваги заслуговує не лише фізична сила, а, 

насамперед, моральна установка на боротьбу як задля загального блага, так і в 

особистісному прояві. 

Події, пов’язані з історичними реаліями, часто стають сюжетним тлом і 

для побутових наративів: походження об’єктів, пов’язаних із діяльністю людини, 

переважно вмотивовано достовірними фактами. 

Виразною особливістю західнополіської неказкової прози стає прив’язка 

наратованого до місцевостей краю. Причому така закономірність послідовна, 

локалізують навіть події апокрифічних сюжетів. І це один із головних факторів, 

посередництвом якого в усіх тематичних пластах реалізується основна 

характеристика усної неказкової прози – установка на достовірність. 

Отож, у народній прозі Західного Полісся простежуємо розвиток 

народних вірувань, знань, аксіології від найдавніших уявлень до теперішніх. 

Спадкоємність традиції на тематичному рівні спостерігаємо завдяки взаємодії 

різногенетичних явищ, водночас фіксуючи зміну поглядів на давніші з них у 

зв’язку з новими віяннями на різних етапах суспільного розвитку. Відповідного 

до цього зображення дійсності в наративах відбувається з різних ракурсів. 

Міфологічний, апокрифічний, конкретно-історичний типи відтворення 

демонструють зміни у світогляді народу. Тривале функціонування в часі 

елементів усіх типів свідчить про стійкість народної пам’яті, а їх взаємодія – про 

певну гнучкість до сприйняття нових імпульсів. Ці процеси окреслюють 

динаміку трансмісії традиційних смислів у народній епіці краю. 

Формування та розвиток усної прози Західного Полісся простежуємо й на 

формальному рівні. У зв’язку зі спрямуванням сучасної нарації в прагматичну 

площину, вважаємо необхідним розглядати й усні оповідання в наративному 

дискурсі.  

Фольклорні наративи передають загальнонародні ідеї, частково позначені 

авторською суб’єктністю, що зумовлено усним характером творчості. Усна 

нарація завжди обумовлена контекстуальною ситуацією, життєвим досвідом 

наратора, його епічною позицією у творі й віддаленістю наратованого від 
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моменту презентації. Відповідно комунікативна реалізація традиції відбувається 

в різних формах, які демонструють рівень розвитку нарації. Форма наратування 

презентує довготривалість побутування фольклоризованої історії. Чим давніший 

матеріал, тим більш відшліфований і художньо довершений його план 

вираження. Тому найусталенішими вважаємо фабулативні наративи, менш 

розвиненими – хронікати й найменш уніфікованими – меморати.  

Форми нарації демонструють способи уснокомунікативного 

представлення історичної реальності. Письмово зафіксовані й підготовлені для 

аналізу фольклорні наративи трансформовані в дещо іншу естетичну систему і 

формують усну літературу як сукупність різнотематичних жанрових утворень. 

Співвідношення меморативної, хронікативної та фабулативної форм із жанрами 

оповіді, переказу та легенди відповідно демонструє процес структурно-

композиційного творення та усталення народних творів. Класифікаційні 

означення здійснюємо за сукупністю характеристик планів змісту й вираження 

для панорамного осмислення явища в наративному дискурсі. 

На Західному Поліссі найпродуктивнішими жанровими утвореннями 

постають легенди. Це пов’язано з тим, що цей жанр пройшов найтриваліший 

шлях розвитку, а тому характеризується найусталенішим планом вираження. 

Поряд із тим саме легендна форма засобами фабулативної побудови сюжету 

найбільш вдала для реалізації ідейності творів і задовольняє естетичні запити 

сучасного суспільства, часто послуговуючись прийомами поетичної презентації 

думки. 

Жанр оповіді менш продуктивний, що зумовлено неусталеністю 

формального вираження. Водночас складний процес фольклоризації та змінність 

актуальної тематики породжує процеси дифузії формальних ознак оповіді або ж і 

зникнення деяких текстів.  

Найменш продуктивні на Західному Поліссі перекази. Вважаємо, що це 

пов’язано з їх функціональною спрямованістю. Адже інформаційно-мнемонічна 

функція в переказах досі превалює, а тому актуальність їх тематики в сучасності, 

в пору інформаційних технологій, постійно знижується. 

Таким чином, огляд народної наративної традиції Західного Полісся 

засвічує, що це багатий комплекс свідчень про культурне становлення народу, а 

відтак усна епіка краю – це широкий художньо-інформативний простір для 

нових різноаспектних розвідок. 
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АНОТАЦІЯ 

Давидюк Л. М. Народна наративна традиція Західного Полісся: 

статика та динаміка. – 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. – К., 

2017. 

У дисертації здійснено спробу системного осмислення проблем народної 

неказкової прози в едиційному, тематичному та формальному аспектах. 

З’ясовано особливості, регіональну специфіку та динаміку побутування 

фольклорної епіки Західного Полісся як частини загальнонаціональної 

наративної традиції. У науковий обіг введено автентичний фольклорний 

матеріал, що презентує народно-оповідальну творчість західних поліщуків, на 

основі аналізу якого виявлено внутрішні динамічні процеси розвитку 

тематичного та формального планів вираження традиційних смислів.  
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Запропоновано розгляд генології усної неказкової прози в наративному 

дискурсі. Процес структурно-композиційної організації різнотематичних 

жанрових утворень продемонстровано співвідношенням меморативної, 

хронікативної та фабулативної наративних форм із жанрами оповіді, переказу та 

легенди відповідно. Простежено статистику збереження прозових наративних 

форм у західнополіській традиції. 

Ключові слова: Західне Полісся, наратив, наративна традиція, народна 

проза, мотив, форма нарації, меморат, хронікат, фабулат, жанр, оповідь, 

переказ, легенда. 

 

АНОТАЦИЯ 

Давидюк Л. М. Народная нарративная трдиция Западного Полесья: 

статика и динамика. – 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. – К., 2017. 

В диссертации предпринята попытка системного осмысления проблем 

народной несказочной прозы в едиционном, тематическом и формальном 

аспектах. Выяснены особенности, региональная специфика и динамика 

бытования фольклорной эпики Западного Полесья как части общенациональной 

нарративной традиции. В научный оборот введено аутентичный фольклорный 

материал, представляющий народно-повествовательное творчество западных 

полещуков, посредством анализа которого обнаружено внутренние 

динамические процессы развития тематического и формального планов 

выражения традиционных смыслов. 

Предложено рассмотрение генологии устной несказочной прозы в 

нарративном дискурсе. Процесс структурно-композиционной организации 

разнотематических жанровых образований демонстрируется соотношением 

меморативной, хроникативной и фабулативной нарративных форм с жанрами 

былички, предания и легенды соответственно. Прослежено статистику 

сохранения прозаических нарративных форм в западнополесской традиции. 

Ключевые слова: Западное Полесье, нарратив, нарративная традиция, 

народная проза, мотив, форма наррации, меморат, хроникат, фабулат, жанр, 

быличка, предание, легенда. 

 

SUMMARY 

Davydiuk L. M. Folklore narrative tradition of Western Polissia: statics 

and dynamics. – Manuscript. 

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

Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

An attempt to comprehend systematically the problems of folk non- fairytale 

prose in the unitary, thematic and formal aspects was made in the dissertation. The 
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peculiarities, regional specificity and dynamics of the linguistic epic of Western 

Polissia as a part of the national narrative tradition are revealed. The authentic folk 

material presenting the folk narrative creativity of the Western Polissia is introduced in 

the scientific circulation, internal dynamic processes of the development of the 

thematic and formal plans for the expression of traditional meanings are revealed based 

on its analysis. 

It has been established that succession and the development of tradition at the 

thematic level are realized due to the interaction of various heterogeneous phenomena 

with gradual changes of the views to the older ones due to new developments at 

various stages of social development. According to this image of reality in narratives 

comes from different angles: mythological, apocryphal, concrete-historical, which 

demonstrate changes in the outlook of the people. 

The consideration of the genius of verbal non-fairytale prose in the narrative 

discourse is proposed. It is noted that the communicative realization of the tradition 

takes place in various forms, since oral narration is always due to the contextual 

situation, the life experience of the narrator, his epic position in the work and the 

remoteness of the narration from the moment of the presentation. Recorded in writing 

and in printed sources, folklore forms oral literature as a collection of formations of 

different genre. The process of structural and compositional creation and the 

establishment of folk works demonstrate the correlation of memorative, chronological 

and narrative forms with narrative genres, retellings and legends, respectively. 

It is established that legends are the most productive in Western Polissia, less 

popular are narratives and the least numerous represented are retellings that are 

associated with the features of folklorization of texts and the variability of the time and 

space relevance of the plot. 

Key words: Western Polissia, narrative, narrative tradition, folk prose, motive, 

form of narration, memorial, chronicle, phobolat, genre, narrative, retelling, legend. 
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