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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Фольклор як відкрита комунікативна 

система демонструє неперервність та статичність, традиційність та динаміку і 

характеризується здатністю модифікуватися в часі, прирощувати новітні 

смисли довкола традиційного смислового ядра, що зумовлює побутування 

класичних і нових жанрів у синхронії.  

Незважаючи на еволюцію вітчизняної фольклористичної науки новітньої 

доби, все ж доводиться констатувати примарність уявлень про довершеність 

вироблених та чітко встановлених підходів і методик наукового дослідження 

фольклорних текстів. На сучасному етапі розвитку теоретичної 

фольклористики варто розширювати спектр науково-теоретичних підходів та 

рамки емпіричного матеріалу шляхом залучення методик споріднених галузей 

гуманітаристики. Когнітивний підхід у фольклористиці уможливить 

міждисциплінарне дослідження пізнавального аспекту фольклору за допомогою 

теоретико-інформаційних моделей, піднімаючи на новий рівень здійснення 

едиційної практики фольклорного матеріалу.  

Осмислення міжетнічного полілогу, міжетнічної комунікації як 

концептуального компонента народного світогляду належить до основних 

проблем, які на сучасному етапі перебувають у полі зору фольклористів, 

етнографів, літературознавців, культурологів, етнопсихологів та ін. Проте 

комплексного дослідження міжетнічного полілогу у фольклорній прозі із 

застосуванням когнітивного підходу ще не було проведено, чим і зумовлена 

актуальність пропонованої праці. Дослідження феномену міжетнічного 

полілогу в народній прозі України з залученням напрацювань когнітивної 

науки сприятиме віднаходженню механізмів для налагодження міжетнічної 

комунікації. Оскільки понятійний та методологічний апарат когнітивної 

фольклористики перебуває на етапі становлення, вивірення, то існує нагальна 

потреба в його поточненні, а подекуди і в розробці.  

Сучасна наука про народну творчість недостатньо уваги приділяє 

проблемам часових модифікацій фольклорного контенту, тому актуальною 

залишається віднайдення адекватного дослідницького інструментарію, який би 

дозволив уповні препарувати фольклорний текст та оприявив синтез 

традиційних і нових форм та механізми прирощення новітніх смислів у 

традиційних формах фольклорного текстотворення, а також модерні шляхи 

трансмісії фольклорного продукту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Проблематика дисертації відповідає науковим програмам і навчальним планам 

кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема науково-дослідницькій темі 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий керівник – доктор філологічних 

наук, професор Г. Семенюк). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої 

ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 5 від 20 грудня 2010 року).  
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Мета дисертаційної роботи – дослідити прозовий фольклор України 

(традиційний і сучасний) як когнітивну систему; виявити когнітивні патерни і 

специфіку текстуального втілення у творах фольклорної прози; з’ясування з 

позицій когнітивної фольклористики специфіку міжетнічної комунікації, 

фольклорного патерну «міжетнічний полілог» і шляхи його втілення у текстах 

казкової і неказкової прози.  

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 

– з’ясувати ступінь вивчення проблеми вітчизняною та світовою 

гуманітаристикою та виявити чинники когнітивного напряму у 

фольклористичних дослідженнях;  

– обґрунтувати доцільність використання когнітивного напряму 

дослідження у фольклористиці; 

– детермінувати поняття «когнітивний патерн» у фольклористиці; 

– окреслити та обґрунтувати дефініцію понять «Свій», «Чужий» та 

«Інакший» у фольклористичних дослідженнях міжетнічного полілогу;  

– виявити моделі фольклорної комунікації у межах діади «Свій / Чужий» та 

тріади «Свій / Інакший / Чужий»; 

– означити жанрові домінанти фольклорної прози України про міжетнічний 

полілог;  

– охарактеризувати жанрову специфіку фольклорної прози, в якій 

представлено міжетнічну фольклорну комунікацію, окреслити сферу її 

побутування як жанрового різновиду етносоціумного спілкування; 

– здійснити аналіз фольклорного когнітивного патерну «Божа воля» в 

народній прозі про міжетнічний полілог;  

– визначити основні категорії маркування у системі етноідентифікації у 

фольклорних прозових текстах про міжетнічний полілог. 

Об’єктом дослідження є фольклорна проза у записах В. Гнатюка, 

Я. Головацького, Б. Грінченка, М. Дикарєва, М. Драгоманова, П. Іванова, 

П. Ковалко, М. Костомарова, Є. Луньо,  І. Манжури, О. Потебні, І. Рудченко, 

І. Франка, П. Чубинського, О. Шимченка, Ю. Яворського, М. Янчука та сучасні 

новотвори, матеріали архіву Центру фольклору та етнографії Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

польові фольклорні записи автора дисертації.  

Предмет дослідження – фольклорні патерни народної прози України як 

когнітивний конструкт, що відображає соціумний аспект, специфіку 

міжетнічної фольклорної комунікації та світоглядну концептосферу творця 

фольклорного продукту.  

Теоретико-методологічну основу дослідження складають наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників традиційного і сучасного фольклору 

(Р. Бенедикт, І. Беньковський, Я. Гарасим, В. Гнатюк, А. Дандес, 

М. Драгоманов, Л. Дунаєвська, Ю. Крістева, О. Івановська, В. Жирмунський, 

Л. Копаниця, Дж. Копліен, М. Костомаров, О. Лабащук, М. Мід, О. Наумовська, 

С. Пилипчук, І. Франко, Р. Френк, К. Чистов, П. Чубинський, Н. Ярмоленко та 

ін.), досягнень когнітивної лінгвістики (Н.Арутюнова, А.Вежбицький, 
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В.Демьянков, Ю.Степанов, В.Телія, Є.Кубрякова, В.Маслова, Є.Рахіліна та ін.), 

когнітивної антропології (У. Гуденаф, Р. Кассон, С. Лурьє, Л. Леві-Брюль та 

ін.), напрацювання етнолінгвістів та лінгвофольклористів (А. Хроленко, 

Ю. Емер та ін.), наукові студії культурологів та мистецтвознавців (М. Бахтін, 

М. Еліаде, С. Сегеда, В. Топоров та ін.). 

Методи дослідження. Роботу виконано із залученням сукупності методів 

дослідження з урахуванням специфіки теми та відповідно до характерних рис 

конкретного досліджуваного фольклорного явища. Для реалізації поставлених 

завдань у дисертації використовувалися текстуальний, типологічний, 

реконструктивний (декодування архаїчних смислів) методи. Застосовано 

системний підхід, зокрема поєднання історико-генетичного, порівняльно-

типологічного методів, та описовий метод сучасної фольклористики. Для 

надання характеристики міжетнічного полілогу у соціокультурному житті 

використано структуральний підхід, який дозволяє виконати аналіз 

стратифікації суспільного простору. Для дослідження сутності міжетнічного 

полілогу у народній прозі використано герменевтичний підхід.  

Наукова новизна дослідження зумовлена вибором об’єкту та 

матеріалами дослідження, основними науковими результатами, отриманими у 

процесі проведення дослідження.  

Уперше у вітчизняній фольклористиці проаналізовано народну прозу 

України із застосуванням когнітивістських теорій. 

Обґрунтовано доцільність уведення в науковий обіг фольклористики 

поняття «фольклорний когнітивний патерн» (базова репрезентація, образ, 

світоглядна модель пізнання, система правил і критеріїв світосприйняття, які 

сформовані протягом тривалого періоду й зафіксовані у ментальності етнофора 

та визначають специфічне бачення фольклорної дійсності). 

Запроваджено модель міжетнічної фольклорної комунікації у межах 

етнічної тріади «Свій-Інакший-Чужий».  

Доведено доцільність застосування у фольклористиці дефініцій «Інший» 

та «Інакший», які означують не синонімічні смисли, а маркують різні прояви 

етносуб’єктності у фольклорній комунікації. 

Визначено та обґрунтовано фольклористичну категорію «етнічна 

Інакшість» як засіб та аналітичний «інструмент» налагодження міжетнічної 

фольклорної комунікації, засвоєння «інакшої» культурної картини світу у 

параметрах власної ідентичності.  

Досліджено жанрову специфіку фольклорної прози, в якій представлено 

міжетнічну фольклорну комунікацію, окреслено сферу її побутування як 

жанрового різновиду етносоціумного спілкування. 

Запропоновано розширити тематичну стратифікацію фольклорного 

матеріалу шляхом уведення тематичної страти «етносоціумна група 

фольклорної прози», критерієм формування контенту якої є проблематика 

міжетнічної комунікації. 
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Основні положення новизни та особистий внесок автора, здійснений при 

їх розробленні, дозволяють сформулювати та обґрунтувати концептуальні 

положення, які виносяться на захист дисертації. 

Теоретичне значення і практична цінність роботи. Матеріали 

дисертаційної роботи сприяють вирішенню важливої наукової проблеми, яка 

полягає в осмисленні міжетнічного полілогу у народній прозі України різних 

періодів фіксації; обґрунтування категорії «когнітивний фольклорний патерн» 

як світоглядної моделі пізнання та освоєння фольклорної дійсності. Результати 

дисертації можна використовувати у процесі викладання навчальних дисциплін 

із фольклористики, етнології, культурології, зокрема запроваджених кафедрою 

фольклористики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка – «Фольклор і масова культура» та «Фольклор 

медіапростору та соціальних мереж»; аналітичний та фактологічний матеріал 

дисертації можуть бути використані як хрестоматійний матеріал для слухачів 

освітніх програм із психології, педагогіки та ін. на філологічних факультетах 

класичних та педагогічних університетів; при написанні досліджень із 

філологічних, культурологічних, журналістських, педагогічних, психологічних 

проблематик (кваліфікаційних робіт різних освітніх рівнів); при укладанні 

підручників і навчально-методичних посібників із народнопоетичної творчості, 

етнопсихології тощо. Також висновки дисертаційної праці можна 

використовувати при розробці програми інформаційної безпеки в інтернет-

просторі.  

Особистий внесок дисертанта. Оригінальні ідеї автора, вміщені у 

монографії, розділі в колективній монографії, передмові до упорядкованого 

фольклорного збірника, наукових статтях та доповідях на конференціях, є 

результатом самостійних дослідницьких пошуків. Будь-які наукові висновки та 

думки інших науковців підтверджені посиланнями, які відображені у списку 

використаних джерел. Усі друковані праці виконані одноосібно. 

Апробацію результатів дисертації здійснено шляхом оприлюднення у 

формі доповідей на 58 наукових і науково-практичних конференціях. Зокрема: 

Міжнародна наукова конференція «Етнокультура українсько-російського 

порубіжжя» (Суми, 2007), І Міжнародна науково-практична конференція 

«Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі» 

(Мелітополь, 2007), Вторая Международная научная конференция 

«Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии» 

(Смоленск, 2010 г.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і 

мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі» (Мелітополь, 

2010), Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Діалог 

культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри» (Київ, 2008), VІІІ 

Всеукраїнська наукова конференція «Національна ідея українства: формування, 

утвердження, виклики часу», присвячена 172 річниці від дня народження Павла 

Чубинського (Бориспіль, 2011), ІХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Слобожанщина: літературний вимір» (Луганськ, 2011), Всеукраїнська наукова 

конференція, присвячена 197-й річниці від дня народження Тараса Шевченка 
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(Київ, 2011), Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми 

функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітополь – 

Сєверодвінськ, 2011), Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної 

ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» 

(Острог, 2011), ІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів 

«Vivat academia»: Українська філологія – історія, теорія, методологія», 

присвячену науковій діяльності Омеляна Огоновського (Львів, 2011), 

Всеукраїнська наукова конференція (за участю молодих учених) «Концепти та 

константи в мові, літературі, культурі» (Київ, 2011), П’яті всеукраїнські наукові 

фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 

2011), Наукова конференція «Родина Колессів – спадкоємність науково-

мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси)» 

(Львів, 2011), Міжнародна наукова конференція «Мова – Література – Культура 

в контексті національних взаємозв’язків» (Бердянськ, 2011), Всеукраїнська 

наукова конференція «Тарас Шевченко в естетиці, культурології та націософії 

вісниківства» (Львів, травня 2011), I Международной научно-практической 

конференции «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы 

исследования» (Краснодар, 2011), ХХV наукова конференція «Іван Франко та 

Львівський університет» (Львів, 2011), Всеукраїнській науковій конференції 

«Літературно-мистецька генерація кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Родина Рильських» 

(Київ, 2011), Х Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: 

літературний вимір», присвячена 10-річчю Східного філіалу Інституту 

літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (Луганськ, 2012), І Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і 

літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» (Мелітополь – Мозир – 

Калуга, 2012), Международная научно-практическая интернет-конференция, 

посвященной 200-летию со дня рождения академика Измаила Ивановича 

Срезневского (Ярославль, 2012), Всеукраїнська наукова конференція «Людина і 

соціум у контексті сучасної філологічної науки» (Київ, 2012), Единадесети 

национални славистични четения. 19-22 април 2012 г. «Време и история в 

славянските езици, литератури и култури» (София, 2012), Міжнародна наукова 

конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу 

культур» (Острог, 2012), Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання 

(Київ, 2012), Третья международная научная конференция «Теоретические 

проблемы этнической и кросскультурной психологии» (Смоленск, 2012), I 

Международной научно-практической конференции «Филология и 

лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» (Краснодар, 

2011), Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання (К., 12 травня 

2012 р.), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, 2014), Міжнародна наукова конференція 

Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства (Київ, 

2014); ІV Міждисциплінарний науково-практичний семінар «Концептуальні 

проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітополь, 

2015); Науково-практична конференція «Восьмі всеукраїнські наукові 
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фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київ, 

2015); Міжнародна наукова конференція «Українство в контексті світових 

цивілізаційних процесів» (Київ, 2015); ХХІХ щорічна наукова франківська 

конференція «Націософія Івана Франка» (Львів, 2015); ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» 

(Київ, 2016); V Міжнародний науковий семінар концептуальні проблеми 

функціонування мови в полікультурному просторі (Мелітополь, 2016 ); 

Всеукраїнські читання за участю молодих учених «Мова і література в 

глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 2016); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії 

дослідження» (Київ, 2016); Міжнародна науково-практична конференція 

«Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській» (Київ, 2016); Міжнародна наукова конференція «Художні 

модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» (Мелітополь, 2016). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації відображено в 

одноосібній монографії (15,69 друк. арк.), у розділі колективної монографії та 

упорядкованому фольклорному збірнику, а також у 43 наукових публікаціях, з 

яких 23 вміщені у наукових фахових виданнях України, 5 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав та у виданнях, внесених до міжнародних 

науковометричних баз, 13 – додаткові публікації. 

Структура роботи та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (508 позиції) та додатків (30 

одиниць). Загальний обсяг дисертації – 447 сторінок, із яких 365 – основного 

тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження для сучасної 

фольклористики, сформульовано мету та завдання роботи, визначено наукову 

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

методологічну основу, наведено дані про практичне значення отриманих 

результатів та їх апробацію.  

Перший розділ «Когнітивний підхід у фольклористичних 

дослідженнях» присвячено з’ясуванню ступеня залучення когнітивного 

аспекту дослідження фольклору у вітчизняній та іноземній гуманітаристиці, 

розкриттю проблеми потрактування терміна «фольклорний когнітивний 

патерн» та політичного тексту в різних фольклорних жанрах. 

Підрозділ 1.1. «Етапи розвитку когнітивного напряму дослідження у 

філології» присвячений розгляду становлення когнітивних досліджень.  

Від початку становлення наукового осмислення навколишнього світу 

розпочалися й спроби осягнути саму людину, її світосприйняття та способів 

його виявлення у її творчості. Тож зародження наукових стратегій когнітивізму 

відбулося ще за часів Античності: постулювання субꞌєкт-субꞌєктних та субꞌєкт-

обꞌєктних відношень належить ще Аристотелю. 
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Учені-предтечі когнітивістських наукових практик, не номінуючи свої 

наукові пошукові стратегії «когнітивними розвідками», наштовхнули 

послідовників на формування наукового апарату, сформувавши науковий базис, 

що став підґрунтям зꞌяви цілої когорти учених-когнітивістів.  

Однак виявлення й чітке формулювання когнітивістської настанови 

відбулося лише у 20-х роках ХХ ст. Прикметно, що сталося це внаслідок її ж 

критики «нонкогнітивістами». «Когнітивна революція» (термін Н. Хомського), 

або ж «когнітивний поворот» (термін В. Демьянкова), у гуманітарній галузі, 

навіяний працями Н. Хомського і Дж. Брунера, припадає на 50-ті роки ХХ ст., 

що означило зміну загальнонаукової парадигми внаслідок бурхливого розвитку 

кібернетики, обчислювальної техніки, а відтак – сприйняття знань, мислення, 

процесу отримання та збереження інформації. Це явище пов'язане насамперед з 

іменами Дж. Брунера, Дж. Міллера, У. Найссера, Ж. Піаже, А. Ньюелла, 

Г. Саймона та ін. Головні принципи актуальної когнітивістської теорії повꞌязані 

з пізнавальною діяльністю людини (на противагу всім попереднім 

дослідженням, в яких намагалися відкрити загальні логічні закони, дійсні для 

всіх біологічних видів, матеріалів, епох і стадій знань окремо від змісту).  

Нині кількість когнітивних дисциплін збільшується, відкриваючи нові 

шляхи для дослідження когніцій (когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика, 

когнітивна поетика, когнітивне літературознавство, когнітивна герменевтика 

та ін.). 

Проте залучення когнітивного підходу до процесу дослідження не 

характеризується одностайністю. Так, В. Третьяков у рецензії до книги 

Є. Лозинської «Література як мислення: когнітивне літературознавство на 

рубежі ХХ – ХХI століть» доволі критично сприймає та оцінює взаємодію 

літературознавства з когнітивістикою, називає це «черговим сцієнтичним 

проектом», який полягає у привнесенні в літературознавство критеріїв, 

принципів і понять з негуманітарних, у цьому випадку – природничих, наук. 

Українська дослідниця Т. Бовсунівська зазначає, що іронічність рецензента тут 

не зовсім виправдана, позитивним є його усвідомлення необхідності у 

перегляді багатобазовості сучасної літературної теорії та необхідності 

залучення міждисциплінарних засобів інтерпретації літературного тексту. У 

своїй монографії «Когнітивна жанрологія і поетика» авторка адекватезує 

когнітивну теорію до філологічної галузі й розглядає історію виникнення 

когнітивного літературознавства (cognitive literary criticism), яке зародилося 

наприкінці ХХ ст. як підхід, орієнтований «на всезагальність законів пізнання 

світу, проекцією яких є теорія літератури». На її думку, когнітивне 

літературознавство розглядає текст як множину ментальних просторів, в яких 

різнорідні концепти та образи формують фреймові структури і концепти. 

Метою такого дослідження є утворення когнітивної моделі художнього твору, в 

якій правомірно співіснують трасформативні та плинні ознаки, наявні та 

замовчувані конструкти всіх рівнів художнього цілого.  

На противагу В. Третьякову значна кількість літературознавців вважають 

когнітивний напрям дослідження літератури перспективним і потрібним. 
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Зокрема, А. Річарсдсон у статті «Нейроанатомія критики», маючи за однодумця 

Н. Фрая (праця «Анатомія критики»), розглядає когнітивне літературознавство 

як достатньо цілісний і структурований напрям. 

На наш погляд, збагачення наукової парадигми філології новим 

методологічним інструментарієм наукового пошуку дозволяє виявити та 

проаналізувати сутнісні домінанти під якісно іншим кутом зору, позаяк 

уснословесний чи авторський твір є яскравою демонстрацією та репрезентацією 

результатів освоєння та осмислення, групової чи індивідуальної інтерпретації 

колективного досвіду. Тому залучення напрацювань когнітивістики є доречним 

і сприятиме розширенню кордонів проведення дослідження феномену 

фольклору України.  

Про залучення когнітивного аспекту в дослідження фольклору свідчать 

наукові розвідки Г. Шремпа «Фольклор і наука: Флексія «фольклору» у 

когнітивних дослідженнях» («Folklore and Science: Inflections of «Folk» in 

Cognitive Research»), Н. Шаун «Фольклорні концепти та інтуїції: від філософії 

до когнітивної науки» («Folk Concepts and Intuіtions: From Philosophy to 

Cognitive Science»), Ш. Ніколз і Дж. Ноуб «Моральна відповідальність та 

детермінізм: когнітивна наука фольклорних інститутів» («Moral Responsibility 

and Determinism: The Cognitive Science of Folk Intuitions») та ін. У цих 

дослідженнях автори провадять дослідження фольклору як складної 

когнітивної системи, яка регулює життєдіяльність народу та його цілісність. Та 

все ж у сучасній науці домінує використання фольклорних текстів для 

проведення досліджень когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології. 

(Є. Абдразакова «Порівняльний когнітивний та лінгвокогнітивний аналіз 

російських, болгарських та англійських анекдотів», Є. Алещенко «Етномовна 

картина світу у текстах російського фольклору (на матеріалі народної казки)», 

Ю. Емер «Світомоделювання у сучасному пісенному фольклорі: когнітивно-

дискурсивний аналіз», О. Євтушенко «Еволюція концептів у художньому 

мовленні як відображення її когнітивного потенціалу» та ін.). Наприклад, 

український науковець Н. Ковальська («Паремії як засіб відображення 

когнітивних процесів») здійснила дослідження національних паремій з позицій 

когнітивної лінгвістики. Натомість когнітивний потенціал фольклору як 

ментальної системи, системи кодування та декодування, ретрансляції 

нематеріальної складової культурного надбання людства ще недостатньо 

висвітлений і потребує ширшого наукового осмислення та проведення 

наукових досліджень.  

Отже, процес залучення до дослідження когнітивного аспекту у 

філологічних науках отримав і своїх прихильників, і критиків, що засвідчує 

динаміку розвитку цього напряму. Когнітивний потенціал фольклору 

заслужено починає привертати увагу як закордонних, так й українських 

науковців. Дослідження цього аспекту перспективні, зокрема, у зв’язку зі 

зростанням розуміння впливу на свідомість людини, якого можна досягти 

використанням фольклорних патернів. Це актуально передовсім для захисту від 

маніпуляцій на рівні підсвідомості в умовах інформаційної війни.  
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Більшість прихильників когнітивного напряму дослідження, когнітивної 

науки та ін. сходяться на думці про домінування дослідження ментальної 

складової життєдіяльності людини, спільноти. Саме ментальна складова 

формує фольклор як когнітивну систему. Фольклор є ментальною системою, 

яка здійснює організацію, оброблення, примноження і транслювання знань, 

відображає світогляд, світосприйняття людини, формує й трансформує 

навколишній світ. Можна говорити про необхідність розроблення та широкого 

залучення когнітивного підходу до вивчення прозового фольклору України 

(традиційного і сучасного), а також для уточнення та доповнення теоретичного 

апарату когнітивного аспекту фольклористики. Це сприятиме різноаспектного 

дослідження предмету дослідження фольклористики та і гуманітаристики 

загалом. Враховуючи, що часто контекст виконання фольклорного твору має 

важливе смислове навантаження. 

У підрозділі 1.2. «Дослідження когнітивного аспекту фольклору в 

українській фольклористичній думці» простежено використання когнітивних 

методів дослідження вітчизняними фольклористами. Залучення когнітивного 

підходу до вивчення фольклору як виду мисленнєвої діяльності дає змогу 

дослідити процеси засвоєння та обробки інформації, збереження, використання 

та ретрансляції етнофором традиційних знань. Фольклор як джерело народної 

мудрості, звід неписаних законів і світоглядних уявлень, тобто систему 

когніцій, або ж як когнітивну систему, українські учені досліджували задовго 

до розвитку когнітивістики як наукового напряму. Об’єктом наукового інтересу 

поставали усі аспекти життєдіяльності людини, які представлені у фольклорних 

жанрах.  

Когнітивістський дискурс у вітчизняній фольклористиці розпочався 

фактично з її становлення, оскільки ще М. Цертелєв у передмові до першої 

опублікованої ним збірки українських пісень акцентував на тому, що 

українська народна пісня демонструє геній і дух народу, який вирізняється 

чистотою моралі, тож вартісніша найталановитіших романів і поем. 

Віднаходження пізнавального аспекту фольклору входило в коло інтересів 

науковців ХІХ ст. (М. Драгоманова, П. Іванова, М. Костомарова, П. Куліша, 

О. Потебні, П. Чубинського, І. Франка та ін.), попри тиск політичної ідеології, 

отримало логічне продовження в наукових висновках фольклористів ХХ ст. 

(І. Дея, І. Березовського, Л. Дунаєвської, С. Мишанича, О. Таланчук та ін.) і 

вийшло на нову орбіту дослідницького осмислення на початку ХХІ ст., 

звільнившись від заідеологізованості та обмежень фольклористики як науки 

(Я. Гарасим, О. Гінда, С. Грица, В. Давидюк, М. Дмитренко, О. Івановська, 

Р. Кирчів, Л. Копаниця, О. Лабащук, Л. Мушкетик та ін.).  

Так, О. Бодянський у теоретичній частині магістерської дисертації «Про 

народну поезію слов’янських племен» вказує на вагоме значення усної 

народної творчості в передачі цінної інформації за історичною вертикаллю, 

називаючи усну словесність «дзеркалом життя народів». 

І. Франко, дешифруючи таємні знання, закодовані у народній 

апокрифічній легенді, вказував на їх незрозумілості непосвяченим або ж 
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чужинцям. Досліджуючи ж питання боротьби з народними віруваннями, 

«суєвір’ями», наголошував на її неефективності з огляду на закарбовані у 

свідомості народу знання – інакше кажучи, патерни. 

М. Драгоманов у передмові до «Малоросійських народних переказів і 

оповідань» акцентував на наявності у фольклорних текстах інформації, яка в 

закодованому вигляді передається від покоління до покоління і зрозуміла лише 

для етнофорів, – етнічних знань і понять, виражених у художній 

напівфантастичній формі.  

М. Сумцов зробив вагомий внесок у наукове осмислення когнітивного 

потенціалу фольклору. Учений зауважував, що в народному житті культурні 

переживання залишилися у вигляді різнорідних та різночасових уламків 

старовини. Навіть цивілізаційні процеси, скептицизм та критика не змогли 

вивести їх із народного життя. А казка – це органічне явище народної психіки, 

що цілком відповідає когнітивності текстів казок. 

На мову як джерело мисленнєвої діяльності, результатом якої є постання 

художнього образу (у тріаді: мова ↔ мислення ↔ образ) звернув увагу 

О. Потебня, внаслідок чого порушив питання про творчість як особливий 

спосіб пізнання навколишнього світу.  

П. Іванов вважав, що найкращий матеріал для виявлення духу й характеру 

народу – його світогляд, який репрезентовано у звичаях, обрядах, повір’ях, 

легендах, прислів’ях і різних оповідях. На його думку, саме у фольклорі 

міститься запас вірувань і філософії народу, його знань і мудрості, закорінена 

основа його національної самобутності.  

Після трагічних подій восени 1917 р. наука розвивалася лише в тому 

напрямі, який указувала верхівка комуністичної партії СРСР, через що 

відкидалися будь-які згадки про національні первні. Фольклор учили 

сприймати лише в контексті творчості трудового народу – пролетаріату й 

селянства – і вивчали, відповідно, як важливу форму «духовної діяльності 

трудящих». Проте не можемо говорити, що цей період випав із процесу 

вивчення важливих і нагальних питань науки чи уповільнив поступ у цьому 

напрямі. У фокусі радянської фольклористики перебували когніції поетики, 

жанрології, текстології, наратології фольклору (В. Бойко, В. Давидюк, О. Дей, 

І. Денисюк, Л. Дунаєвська, Ф. Кейда, О. Мишанич, Г. Нудьга, М. Рильський, 

О. Таланчук та ін.) 

На початку ХХІ ст. у фольклористичному процесі України відбулася 

зміна акцентів, фольклористи звернули увагу на сучасний міський фольклор, 

фольклор малих соціальних груп, фольклор інтернет-мережі (фолькнет, 

інтерлор) тощо.  

На думку О. Івановської, статус сучасної наукової парадигми щодо 

фольклору й фольклористики у процесі пізнання не можна назвати 

однозначним. Розширення методик проведення різноаспектного аналізу 

фольклорного тексту як цілісного смислового утворення зумовлене взаємодією 

фольклору й соціуму. Поєднання наукових напрацювань у галузі філології, 

філософії, соціології обґрунтоване, адже, зрештою, мета філології – дослідити 
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фольклорний текст не лише як власне філологічний вияв, а як продукт 

архетипної пам’яті, емоції, думки, психологічних настанов людини як члена 

суспільства. 

Дисертація Я. Левчук «Традиційний український дитячий фольклор: 

когнітивні можливості формування світогляду» – перша та єдина (на сьогодні) 

робота в Україні, назва якої декларує спробу дослідження когнітивності 

фольклору, зокрема українського дитячого фольклору, що, на думку авторки, 

дає змогу виявити сконцентрований позитивний досвід багатьох поколінь, який 

впливав на формування світогляду дитини, допомагаючи новому членові 

соціуму віднайти себе у традиційній системі цінностей. 

Тенденція сучасного фольклористичного пошуку полягає в актуалізації 

дослідження когнітивного потенціалу фольклору, спостерігається зростання 

наукового інтересу до проблеми сутності, специфіки та перспективи 

активнішого використання когнітивного підходу у фольклористику. 

Постколоніальна фольклористика характеризується засвоєнням нових методів, 

категорій, понять і демонструє результат об’єднання з іншими науковими 

галузями для глибшого дослідження фольклорного тексту. На часі існує 

потреба не лише теоретичного дослідження ресурсу когнітивності фольклору 

як системи базових знань, а й прикладного його застосування у гуманітарній 

сфері життєдіяльності народу – етнічної консолідації в умовах стратегій 

мультикультуралізму та глобалізації.  

Пункт 1.2.1. «Термінологічна база дослідження когнітивного аспекту 

фольклору» присвячений термінологічній номенклатурі параметрування 

наукового апарату когнітивної фольклористики.  

У сучасній когнітології вже сформувався понятійний апарат для 

наукового дослідження фольклору. Так, С. Неклюдов відзначає успішність 

термінологічної бази, яку фінські фольклористи використали під час аналізу 

неказкової прози (А.-Л. Сіікала), чарівної казки (С. Апо), епічної традиції 

(Л. Харвілахті). Найважливіші поняття, які Т. ван Дейк та У. Кінч увели в 

контекст фольклористичних досліджень, – це макроструктури (для пояснення 

«сутності», «загального змісту», «теми») і суперструктури тексту (для правил 

його побудови). Згідно з висновками Л. Харвілахті, жанрові моделі і 

стилістичні форми усної традиції входять до суперструктури, тоді як персонажі 

(зокрема рольові амплуа), сюжетні ситуації і дії утворюють ієрархічні 

макроструктури. Одиниця їх лінійного членування, яка відповідає завершеній 

дії, називається пропозицією, а смислове наповнення епізоду – 

макропропозицією. З опорою на досягнення когнітивної лінгвістики й 

когнітивної психології цей інструментарій дає змогу коректно описати (або 

принаймні спробувати це зробити) «загальне знання» фольклорної традиції і її 

«пам’ять» (що, мабуть, варто вважати однією й тією ж сутністю, яка 

розглядається на рівні синхронічному – у першому випадку і діахронічному – у 

другому). 

На думку Ю. Емер, одна з основних моделей надання інформації – 

концепт у його фреймовій організації. Вона визначає концепт як ментальне 
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утворення, когнітивну структуру, яка надає цілісне знання про явища дійсності, 

цінності, значущі для культури / субкультури / індивіда.  

Т. Радбіль вичленовує мовленнєвоповедінковий стереотип – комплексну 

одиницю, до якої входять елементи вербального, концептуального, ціннісного 

та акціонального (діяльнісного) характеру; мовленнєве вираження стійкого 

типізованого уявлення, яке за своєю природою є неусвідомленим й однозначно 

приписує спосіб звичного ставлення до будь-якого явища дійсності або його 

оцінки під впливом колективного досвіду носіїв мови.  

У більшості досліджень, які присвячені феномену стереотипу 

(Я. Гарасим, Л. Копаниця, Т. Радбіль) він розглядається у контексті соціальної 

взаємодії як певна поведінкова модель, пов’язана з певним національно 

детермінованим вибором тієї чи іншої тактики і стратегії поведінки 

етносубꞌєкта. В умовах проведення гібридної війни, зокрема використання 

інформаційного складника, важливим компонентом є маніпулювання думкою 

людей, надання завідомо неправдивої інформації. У цьому процесі неостанню 

роль відіграють автостереотипи та гетеростереотипи, які наявні в 

етнозахисному арсеналі кожного народу і є результатом процесу 

стереотипізації. Набір автостереотипів та гетеростереотипів плідно 

використовується для розмежування народів та роздмухування негативної 

ситуації і всередині певного етносоціуму (А. Налчаджян).  

О. Івановська визначає гетеростереотипи як сукупність оцінок, суджень, 

які даються представниками певної етнічної групи про інші народи чи релігійні 

групи. Зазвичай гетеростереотипи є значно критичнішими, ніж автостереотипи, 

і є джерелом упереджень та забобонів у ставленні до іноземців та іновірців.  

Важливими елементами семантичного освоєння реальності 

представниками різних етнічних груп є етнічні символи, які можуть впливати 

на когнітивні структури і стратегії поведінки (Г. Михайличенко). Вони 

репрезентують зміст національної психіки, риси характеру нації, її аксіологію і 

щодо себе, і щодо інших етносів. Етнічні символи утворюють цілісні системи і 

входять до складу психологічних гельштатів людського мислення (К. Юнг). 

Реалії сьогодення потребують дослідження проблем національної 

самосвідомості та самоідентифікації етносу, побутування національних 

стереотипів, символів, когнітивних патернів, які у закодованому вигляді 

містяться у фольклорній прозі. Фольклорні етнічні символи, патерни, образи, 

концепти організовані в систему загальнолюдських цінностей і презентують 

уявлення про етнос загалом, його світогляд, релігію, мораль, ідеали та 

прагнення до щасливого майбутнього. 

У пункті 1.2.2. «Дефініція поняття «когнітивний патерн» та 

«антипатерн» у фольклористиці» аргументовано доцільність залучення 

поняття у контекст фольклористичних досліджень. Дефініція категорії «патерн» 

уведена в науковий обіг гуманітаристики на початку ХХ ст. Фольклорний 

когнітивний патерн розуміємо як схему-образ, світоглядну модель пізнання, 

базовий регламентаційний конструкт, що містить протоінформацію, 

зафіксовану в ментальності етнофора, опосередковане уявлення, завдяки якому 
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закономірності буття виявляються в режимі одночасності сприйняття й 

мислення.  

Розглядаючи фольклорний когнітивний патерн, не можемо оминути 

питання антипатерну, оскільки воно є важливими компонентом при 

дослідженні рефлексивного мислення у фольклорі. 

Фольклор містить приклади когнітивних антипатернів, які сигналізують 

про збій фольклорної програми, порушення сюжетної логіки, поведінкової 

стратегії персонажів. У фольклорних творах, де діють представники різних 

етносів, такі антипатерни виконують подвійну функцію: представляють у 

негативному вигляді іноетнічного персонажа і зображають представника свого 

етносу позитивним. 

Використання досягнень когнітивістики у процесі дослідження 

фольклорних явищ відкриває нові перспективи, розширює межі проведення 

досліджень фольклорних текстів, дозволяє обґрунтувати наявність у 

фольклорних текстах когнітивних патернів, когнітивних метапатернів та 

когнітивних антипатернів та провести низку наукових досліджень, що 

дозволить віднайти механізми регулювання життєдіяльності соціуму в умовах 

мультикультуралізму. 

Другий розділ роботи «Фольклор як когнітивна система» присвячений 

осмисленню характерних рис фольклору як системного когнітивного процесу.  

У підрозділі 2.1. «Трансформаційні процеси у фольклорній системі в 

умовах урбанізації та глобалізації» виявлено та узагальнено зовнішні 

чинники, які впливають на зміни всередині фольклорної системи. У дисертації 

чільне місце відведено характеристиці предметного поля фольклористики, 

окресленого вітчизняними та зарубіжними ученими. Попри значний діапазон 

наявної предметної парадигматики, наріжною ознакою фольклорного матеріалу 

є його когнітивний потенціал, який оприявлюється і в новаційних художніх та 

комунікативних формах. Автор солідаризується із широким потрактуванням 

фольклору як семіосфери традиційних смислів, відкритої до прирощування 

нових, відтак у поле зору дисертанта потрапляють ті лакуни, які донедавна не 

ставали обꞌєктом наукового дискурсу, як-от: Internet-фольклор (меми, 

мотиватори, демотиватори), смс та ммс повідомлення, комікси, графіті тощо.  

Когнітивність як важлива ознака фольклору поєднує в собі принципи, 

методи кодування, декодування, трансмісії традиційних ідей за історичною 

вертикаллю та горизонталлю з доповненням новими елементами етноважливої 

інформації. Вона характеризується багатошаровістю та багатоплановістю, 

однак головною ознакою фольклору є традиційність, позаяк традиція – 

феномен, який існує на двох взаємопов’язаних рівнях: на рівні семантики та на 

рівні реалізації цієї семантики у вигляді функції. Фольклорне текстотворення 

відбувається довкола традиційного смислового ядра. Так, мурали, графіті, 

меми, флеш-моби тощо демонструють всього лише зміни формальних ознак, 

зберігаючи традиційну функцію – маркування людиною освоєного простору. Зі 

стрімким розвитком інформаційних технологій та посиленням глобалізаційних 
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процесів усність втрачає домінантну ознаку маркера фольклорного тексту, 

актуалізуючи візуальний складник, відповідно – усно-зорову характеристику.  

Віртуальне життя у світі інтернет-мережі є своєрідною формою масової 

комунікації, його можна порівняти з усенародним карнавальним життям. 

Значний сегмент сучасного фольклорного контенту займає креолізований текст 

(термін Ю. Сорокіна та Є. Тарасова) – складне текстове утворення, в якому 

вербальні і невербальні елементи утворюють візуальне, структурне, смислове 

та функціональне ціле і який здійснює спрямований комплексний вплив на 

адресата. Основні компоненти креолізованого тексту – вербальна частина 

(напис/підпис) та іконічна частина (малюнок, фотографія, таблиця), які 

комбінуються залежно від типу тексту: демотиватори, веб-комікси, комічні 

відео, постери тощо.  

Предтечами постання цих новотворів у класичних фольклорних формах є 

писанка, вишиванка тощо як фольклорні тексти, в обрядовому фольклорі – 

поєднання пісенного тексту та «тексту» танцю тощо, оскільки 

орнаменталістика (сплав смислу й зорового ефекту) – це знакова інформаційна 

система, на зміну якій прийшла мовна, інтерактивні ж форми є колективними 

комунікативними формами творчості. Комунікація і класичних, і сучасних 

фольклорних текстів залишається сталою і відбувається в межах вербального, 

візуального та кінестетичного каналів сприйняття. 

У підрозділі 2.2. «Параметрування фольклорного тексту в 

когнітивістиці» окреслюється дослідження фольклорного тексту з позиції 

когнітивістики.  

У фольклорному тексті як реалізації синкреції вербального і 

невербального кодів культури, що створюється й репродукується в межах 

специфічних ситуацій (зокрема обряду), поєднується особистісно-колективне 

освоєння світу. Завдяки своїй функціональній природі фольклорний текст 

наділений властивостями «живого організму», що дає змогу й в умовах 

сучасного творення (відтворення) тексту здобувати відомості про особливості 

первинного дискурсу. Тобто, як стверджує Т. Бунчук, можна реконструювати 

або моделювати той «фрагмент життя», в якому був створений і функціонував 

фольклорний текст. Людина існує безпосередньо у світі текстів культури, які 

вона сприймає, інтерпретує, запам’ятовує й відтворює. Ці процеси можуть 

маркувати стиль культурних епох. Людина опредмечує свою присутність в 

історії через Слово, акумулюючи в ньому колективний досвід. При цьому 

залишається актуальним питання про структури, які визначають, як 

відбувається не лише рецепція і тлумачення, а й відбір та організація 

інформації.  

За Р. Бартом, будь-який текст – це інтертекст: на різних рівнях, у більш 

чи менш упізнаваній формі в ньому присутні інші тексти – тексти попередньої 

культури й тексти культури сьогочасної; будь-який текст – це нова тканина, 

зіткана з використовуваних цитат. Учений розглядає текст не як множинність з 

відношенням дистрибуції, але як множинність з ієрархічними відношеннями. 

Принцип ієрархії рівнів має подвійне значення: як структурне, оскільки воно 
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робить можливим в теоретичному плані – описання смислу, а в операційному – 

сегментацію тексту.  

Визначаючи фольклорні тексти як форми вияву фольклорної свідомості, 

С. Адоньєва вказує на специфіку історичного життя фольклору – це 

безперервний процес згортання текстів у знаки, які в подальшому стають 

будівельним матеріалом для нових відтворень.  

Вивчення фольклору з позицій когнітивістики дає підстави визначити 

фольклорний текст як специфічний вид ментальної діяльності, аналіз якого дає 

змогу дослідити репрезентацію народного знання та особливості обробки 

інформації. 

Фольклорний текст в аспекті когнітивістики можна визначити як 

кодифіковану систему людських когніцій, які мають значення для певної 

етнічної спільноти. Залучення когнітивного аспекту дослідження фольклорного 

тексту розширює можливості фольклористики у вивченні процесів акумуляції, 

конверсії, ретрансляції і продукування фольклорних знань у всіх його виявах.  

Дослідницьку увагу в підрозділі 2.3. «Етнофор як суб’єкт 

когнітивності фольклору» зосереджено на етнофорі як носієві традиційних 

знань. У фольклорі особливим чином відбувається кодифікація емоційних, 

ментальних, психічних виявів життєдіяльності людини, що ретранслюються як 

життєвий досвід. Фольклор не статичний, для нього характерний динамізм: 

фольклорні знання, фольклорний досвід перебувають у постійному русі, 

оскільки слугують вагомим ресурсом для збереження етносу. 

Переформатування суб’єкт-об’єктного зв’язку на суб’єкт-суб’єктну модель 

пізнання відбулася під впливом нових соціокультурних чинників, як-от 

глобалізаційних процесів, які ставлять нові вимоги перед етнофорами.  

Зміни, які відбуваються в суспільстві, зумовлюють трансформацію та 

асиміляцію старих і формування нових етноколективних знань, які містять у 

собі когнітивні патерни. Міжетнічний полілог у народній прозі України 

репрезентує саме суб’єкт-суб’єктний стиль взаємодії: у процесі спілкування 

етнофори обмінюються етнознаннями і здійснюють ретрансляцію отриманих 

іноетнічних фольклорних відомостей, що сприяє налагодженню міжетнічної 

комунікації.  

Третій розділ дисертації «Фольклористичне студіювання 

міжетнічного полілогу в народній прозі України» присвячений вивченню 

досвіду наукового осягнення потенціалу народної прози як рецептора і 

транслятора міжетнічних взаємин. Дослідження міжетнічної комунікації в 

народній прозі України нині з огляду на посилення міграційних процесів, 

активізацію гібридної війни Росії щодо України, загострення міжетнічних та 

регіональних конфліктів переводить цю фольклористичну проблематику з 

периферійної в розряд першочергових. 

У підрозділі 3.1. «Міжетнічний полілог як фольклорний когнітивний 

патерн» розкрито сутність міжетнічного полілогу як фольклорного 

пізнавального конструкту. Виявлено та обґрунтовано відмінності між 

мовознавчим та фольклористичним трактуванням поняття полілог. Полілог 
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можна визначити як феномен соціокультурної взаємодії, міжкультурного 

взаємообміну зі збереженням власної етнічної компоненти, оскільки 

зіставлення є одним зі шляхів самопізнання, а відтак – самоідентифікації.  

Динаміка взаємин між окремими індивідами, етносами, народами 

потребує пошуку форм і методів налагодження стосунків між людьми задля 

побудови конструктивного міжетнічного полілогу зі збереженням етнічної 

самості усіх учасників комунікації. Часто небажання сприймати відмінності в 

іноетнічній культурі зумовлює появу етнічних стереотипів. На відміну від 

літературознавчого дискурсу, де персонажна система розглядається крізь 

призму поляризації діади «Свій / Чужий (Інший)», у фольклорному тексті 

можлива модифікація патернальної структури. Сюжетна канва фольклорного 

тексту на противагу літературному твору може переформатовуватися та 

видозмінюватися у своїй варіантивній частині, відповідно патернальні 

структури є рухомими: тріада може компресуватися до діади і навпаки – 

розгортатися від діади у трикомпонентну модель, утворюючи новий патерн. 

Таким чином, фольклорний патерн має форму тріади за рахунок серединного 

компоненту «Інакший». Фольклорний текст у звꞌязку з його динамікою та 

усною формою трансмісії наділений властивістю модифікуватися. У дисертації 

з позицій фольклористики розглядається міжетнічний полілог як процес 

ретрансляції етнічним «Своїм» культурної інформації етнічного «Чужого» крізь 

призму «Своєї» культури. Унаслідок цього «не_Своя» (з об’єктивних причин), 

але вже й не «Чужа» культура стає «Інакшою». 

Пункт 3.1.1 «Міжетнічний полілог як форма фольклорної комунікації» 

присвячено вивченню шляхів передавання традиційних знань на рівні етносів 

та етнічних груп. 

Фольклор як комунікативний процес забезпечує трансляцію етноважливої 

інформації за історичною вертикаллю та горизонталлю у просторі і часі, що 

забезпечує необхідність людини у пізнанні світу, задовольняє когнітивні 

потреби окремого етнофора та етнічної спільноти.  

Досліджено шляхи трансмісії, які мають внутрішню та зовнішню форми. 

Так, внутрішньокультурна комунікація передбачає взаємодію всередині одного 

етносу («Свій ↔ Свій») з метою передавання інформації про етнічного 

«Чужого». Когнітивний потенціал різних прозових жанрів виявляється 

неоднаковою мірою. Приміром, казка («Наш Бог і московський Бог»; «Іван і 

жид»), легенда («Походження хохлів і москалів»; «Відкіля Литвини взялися»), 

переказ («А Кармалюк москалеві служити не буде»; «Ходили опришки») 

містить дидактику взаємодії з іноетнічними представниками на мотивному 

рівні, здебільшого не описуючи їхні характеристики; часто оповідна структура 

залежить від індивідуальних конотацій наратора і його особистого досвіду 

спілкування. Паремійний же фонд формує поведінкові стереотипи – настанови 

щодо сприйняття різних представників іноетнічного «Чужого»: «Крутить, як 

циган сонцем»; «Ласий, як циган до сала»; «Від чорта відхрестишся, а від 

москаля не відмолишся»; «Мабуть, москаль тоді красти перестане, як чорт 
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молитись Богу стане»; «Про одного москаля війна буде», «Ляхові курка, а 

мужикови шабля»; «Доти лях крутив, доки не наївся і не напив». 

Для досягнення повноцінного міжетнічного полілогу важливе значення 

має прагнення зрозуміти та пізнати «Чужого», міжособистісне порозуміння 

представників різних етносів. У цьому разі актуалізується зовнішня форма 

трансмісії («Свій ↔ Чужий»), яка полягає у пошуку подібності та встановленні 

конвенційності іноетнічних смислів, а відтак – й осмисленні розбіжностей, та 

уможливлює налагодження міжетнічної культурної взаємодії.  

У підрозділі 3.2. «Дослідження міжетнічного полілогу в українській 

фольклористиці» висвітлено науковий дискурс щодо взаємин представників 

різних етносів в українському фольклорі.  

Українські фольклористи ХІХ ст. заклали підвалини для дослідження 

міжетнічного полілогу у творах усної народнопоетичної творчості. Так, збір, 

едицію, та наукове осмислення фольклорних текстів, у яких наявні іноетнічні 

представники, здійснювали такі визначні фольклористи, як Г. Булашев, 

В. Гнатюк, М. Драгоманов, П. Ковалко, М. Костомаров, П. Куліш, І. Левицький, 

О. Потебня, І. Франко, П. Чубинський, О. Шимченко та багато інших. Їхні праці 

яскраво репрезентують побудову міжетнічного полілогу в тогочасній Україні. 

Після жовтневого перевороту 1917 р. на рівні офіційної ідеології, з 

одного боку, відбувається вихолощення ознак етнічної ідентичності (мова, 

культура, історія) населення радянської імперії, яка утворила денаціоналізовану 

спільність «радянський народ». З іншого – саме так звана «п’ята графа» стала 

визначальною у соціальній ієрархії. Попри наявність наукових досліджень 

фольклору різних етносів в Україні, вони були обмежені приписами радянської 

ідеології. Науковий пошук радянських фольклористів компартія спрямовувала 

в річище дослідження творчості трудового народу – пролетаріату й селянства, 

окрім того – лише з позицій, «дозволених» радянською владою (В. Бойко, 

Г. Нудьга, М. Рильський та ін.). 

Після руйнації СРСР наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. національне 

питання поступово набуло ваги в соціокультурному житті українців. У 

наукових колах ця проблема також привертає до себе увагу, проте тепер акцент 

фольклористичних досліджень змінюється. Інтерес науковців викликає не лише 

сам фольклор певного етносу, а його когнітивне відображення у свідомості 

іншого етносу, формування образів «Свого» й «Чужого» (О. Гінда, Є. Луньо, 

О. Микитенко, Л. Мушкетик та ін.).  

У пункті 3.2.1. «Дослідження сюжету української казки «Жидівська 

війна» в науковому доробку Івана Франка» розглянуто внесок ученого у 

студіювання казок із сюжетом ППС 1290 («плавають у гречаному (лляному) 

полі, яке сприймають за ріку»). Дослідник залучив великий масив матеріалу, 

зокрема звертався до фольклору сусідніх народів та літературних творів цієї 

тематики. 

На думку І. Франка, українська казка, польська вірша й німецька поема 

висміюють людські вади, хиби, а не конкретний етнос. Підтвердженням цієї 

гіпотези, вважав науковець, слугують українські народні казки в записах 
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ХІХ ст. із однаковою сюжетною лінією, в яких проте образ представника 

іншого етносу має різне персонажне втілення: 1) жиди, 2) москалі, 3) поляки. 

Отже, І. Франко доходить висновку, що у ролі «пошехонців» українці 

зображали будь-яких інших етнофорів, а не конкретних іноетнічних сусідів. 

Цінність наукового доробку І. Франка щодо осмислення феномену 

української народної казки полягає у вивченні її багатства та оригінальності, 

простеженні її функціонування в загальноєвропейському контексті. Його 

багатогранна дослідницька діяльність визначає цілий період в історії 

української фольклористики. Зняття грифу секретності з багатьох розвідок 

ученого відкриває нові горизонти для науки про фольклор, зокрема й в аспекті 

дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України.  

У підрозділі 3.3. «Концепція етнічного «Інакшого» в дослідженні 

міжетнічного полілогу в народній прозі України» обґрунтовується доречність 

уведення до наукового обігу концепту «Інакший».  

У сучасній гуманітаристиці дедалі частіше у науковий фокус дослідників 

потрапляє моделювання концептів «Свій / Чужий». У фольклористиці концепти 

«Свій» / «Чужий» здебільшого розглядаються як бінарна опозиція, що містить 

часопросторові когніфікації міфопоетичної моделі світу (Н. Лисюк, О. Олійник, 

Л. Шурко). У літературознавстві вони досліджуються як категорії 

імагологічного дискурсу у річищі компаративістики, а також у постмодерних 

(І. Бондар-Терещенко), постколоніальних (Т. Гундорова, О. Юрчук), 

феміністичних студіях (Ю. Крістева). Проблеми відносин суб’єкта з 

етнокультурними спільнотами, між «Своїми» і «Чужими» перебувають на 

вістрі імагологічних студій, де «Свій» і «Чужий» виступають як 

взаємопов’язані й взаємопроникні світи. Прикметно, що у літературознавчому 

тезаурусі концепт «Чужий» має синонімічну пару «Інший» (Ю. Ковалів, 

Д. Наливайко та ін.).  

Дослідження ж міжетнічного полілогу та міжетнічної комунікації у 

народній прозі демонструє паралельне функціонування діади «Свій / Чужий» і 

тріади «Свій ↔ Інакший ↔ Чужий». Категорія «Інакшості» авторкою 

дисертації залучається до аналізу тексту, де взаємодія персонажів-

представників іноетнічних груп передбачає нівелювання ідентифікаційної 

полярності образів шляхом зміни парадигми етнічних характеристик (мова, 

територія, релігія, звичаї, харчовий код).  

Традиційні етнокультури засвідчують наявність своєрідної ієрархізації 

«Чужих»: деякі інородці та іновірці виявляються менш «Чужими», ніж інші, – 

тобто етнічно «Інакшими» («не_Свої», проте й «не_Чужі»). Міжетнічний 

полілог зароджується у процесі міжетнічної комунікації, формується на рівні 

отримання та ретрансляції етнічним «Своїм» культурних, побутових та інших 

відомостей про етнічного «Чужого». Ретрансляційний процес відбувається 

крізь призму етнічно «Своєї» культури. Звичайно, ця інформація у народній 

творчості отримує своєрідне забарвлення у художньому плані вираження, дивні 

та малозрозумілі іноетнічні явища можуть увиразнюватися засобами комічного. 

Порівняння відомостей про «Своїх», «Чужих» та «Інакших» демонструє 
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специфіку їх фольклорних когнітивних патернів, які зумовлені механізмом 

сприйняття етнофором інородця та іновірця з позиції Своєї культури. 

Важливим джерелом дослідження етнічного та етноконфесійного 

контекстів для з’ясування природи «Інакшого» слугує народна проза України.  

У пункті 3.3.1. «Специфіка суб’єкт-суб’єктного моделювання етнічного 

Інакшого у фольклорі» обґрунтовано зміну суб’єкт-об’єктної моделі на суб’єкт-

суб’єктну. 

У контексті міжетнічної комунікації відбувається зміна акцентів у 

світосприйнятті, зокрема суб’єкт-об’єктний зв’язок трансформується в суб’єкт-

суб’єктний. Народна проза України репрезентує саме суб’єкт-суб’єктний стиль 

міжетнічної взаємодії: у процесі спілкування етнофори обмінюються 

етнознаннями і здійснюють ретрансляцію отриманих фольклорних відомостей 

уже з власної світоглядної позиції. 

Оскільки суб’єктність пов’язується не лише з креативністю, а й із 

когнітивністю, актуальним для дослідження є вивчення стратегій субꞌєкта як 

комуніканта міжетнічного полілогу. Процес отримання, засвоєння іноетнічного 

фольклору та ретрансляції його вже з позицій власної культури демонструє 

побудову нових взаємин, призупинення несприйняття «Чужого» та появу 

етнічного «Інакшого». Усвідомлення етнічної «Інакшості» дає змогу змінити 

характер, зміст і сутність міжетнічних стосунків на глибинному фольклорному 

рівні. Проте цей процес не має статичного, незворотного характеру: сприйняття 

етнічної «Інакшості» у фольклорній свідомості характеризується динамізмом, 

ґрунтується на реальному процесі побудові міжетнічного полілогу.  

Пункт 3.3.2. «Латеральне мислення трікстера у фольклорних текстах 

про етнічного «Інакшого»» присвячений аналізу образу іноетнічного 

представника як Трікстера.  

Особливу групу фольклорних творів (казки, анекдоти тощо) і на 

тематичному, і на композиційному рівнях становлять тексти, в яких у ролі 

дурнів виступають представники іншої етнічної групи. 

Фольклорні твори народної прози, в якій діють представники 

«нерозумних» (з точки зору творця тексту) народів, становлять своєрідну за 

змістом та емоційним забарвленням групу. У фольклористиці дослідженню 

образу іноетнічного дурня присвячено чимало розвідок (І. Березайський, 

М. Сумцов, М. Красиков, О. Стоколос-Ворончук та ін.).  

Казкові блазні, веселі шахраї, дурисвіти, крутії та інші персонажі своїми 

витівками подібні до трікстера: приміром, герой казки («Жидок і хитрий 

наймит») виманює у лихваря «чоботи, та кожух, та добру шапку». 

Прагматика тексту постулює це як надскладне завдання, що 

підкреслюється у фінальній формулі:  «От таки трафилося мужикові (коли 

се правда) раз жида обдурити». У казках «Як чоловік похмелився», «Чия 

молитва старша» та подібних персонаж-українець лякає шинкаря-іудея, 

змушуючи його промовляти слова з Біблії і визнати, таким чином, 

домінантність християнської релігії: «Іванче, тут мені було нещастя: як вилізло 

с підколись – чорна морда, довгий ніс, ше й дві кгукголки коло ніс, то я думало, 
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що й мене ззість. Я кажу: «Осиной», а воно лізе; як сказав я руське 

«Харовими», то воно так і щезло, і прямо ускочило у воду. Значить, шо руське 

«Харовими» старше»)». З огляду на це очевидною стає архаїчна природа цих 

персонажів, які використовують давні «слабкі» місця в людській психології, 

виявляючи таким чином латеральне мислення.  

Розділ четвертий «Жанрові домінанти фольклорної прози України про 

міжетнічний полілог» присвячений дослідженню жанрових форм української 

народної прози, у яких найбільшою мірою висвітлено міжетнічні стосунки.  

Обравши дослідницьку стратегію вивчення емпіричного матеріалу 

фольклорного епосу – від архаїчних форм до форм-новотворів, – дисертантка 

виявляє рівні оприявлення міжетнічного полілогу у різних формах фольклорного 

текстотворення і виокремлює жанри, найпродуктивніші для його дослідження.   

У підрозділі 4.1. «Етносоціумна група фольклорних творів» уперше уведено 

в науковий обіг термін «етносоціумна група фольклорних творів» та обґрунтовано її 

використання.  

Етносоціумна група текстів представлена фольклорними творами, 

тематика та проблематика яких охоплює питанням співбуття, взаємодії 

представників різних етносів, фольклорне відображення їх взаємин у соціумі. У 

текстах акцентовано «приналежність» головних персонажів до певного етносу, 

наявні фольклорні патерни, які чітко постулюють народні уявлення про 

етнічного «Свого», «Інакшого» або ж «Чужого», образну стереотипізацію 

представників різних етносів, що отримало відображення у сучасних 

фольклорних текстах та інтернет-новотворах.  

До цієї групи входять фольклорні тексти таких жанрів: казка (чарівна, 

соціально-побутова), анекдот, легенда (апокрифічна, з етногонічним мотивом), 

меморат, фікт, чутки-плітки («хронікат»), інтернет-мем, інтернет-комікс 

(різновид Сountryballs) та інші. У текстах цієї групи зазвичай використовується 

така стилістична фігура, як антитеза, яка дозволяє яскраво продемонструвати 

полярність концептосфери «Свій» / «Чужий», де позитивними конотаціями 

наділяється «Свій». 

Сюжети про дурнів, фіглярів, блазнів типові для української народної 

соціально-побутової казки.  

Соціально-побутові казки й анекдоти, в яких у ролі дурнів виступають 

представники іншої етнічної групи, складають особливу як тематичну, так і 

композиційну групу. Зображення героїв ґрунтується на максимально місткій 

типізації, індивідуалізація того чи того персонажа в цьому разі відсутня. 

Найчастіше в українських народних казках та анекдотах цього типу фігурують 

образи росіян (кацапів, москалів), євреїв (жидів), поляків, тобто народів, з 

якими український народ спілкувався і спілкується протягом тривалого часу.  

Кількість анекдотичних сюжетів в українському фольклорному 

репертуарі більш ніж у 4 з половиною рази перевищує кількість таких сюжетів 

у каталозі С. Томпсона. Цей феномен пояснюється, зокрема, центральним 

географічним розташуванням України, на території якої перетинаються різні 

культурні потоки (захід, південь, північ). Саме цим зумовлене, на думку 
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дисертантки, й сюжетне та образне багатство анекдотичних оповідей в Україні 

про міжетнічну взаємодію. 

У дисертації простежено модифікацію персонажної системи групи 

анекдотів міжетнічної тематики. Так, образна система анекдотів, зафіксованих 

на території України наприкінці ХІХ ст., представлена іноетнічними 

персонажами з народними етнонімами «кацап» («москаль»), «литвин», «єврей» 

(«жид»), «німець», «циган». У ХХ ст., за радянського часу, головними 

персонажами цього жанру є «жид» і «москаль», образи ж «поляк» і «циган» 

зміщуються на периферію персонажної системи. Водночас в умовах «союзу 

непорушного братніх народів» актуалізуються образи етнопредставників 

республік радянської імперії: «грузин», «вірменин» («ара»), «чукча». Як 

результат «залізної завіси» та деструктивної тональності політики ведення 

міжнародного діалогу у межах СРСР-«СВІТ», набувають поширення образи-

маркери «буржуазного світу»: «француз», «англієць», «американець», – які 

конотуються як «вороги Країни Рад». У ХХІ ст. анекдот постколоніальної доби 

засвідчує тенденцію до ідентифікації етнічної самості: найчисленнішу групу 

становлять сюжети про «бандерівців» та «москалів», сьогодення ж спричинило 

зꞌяву художньої контрадикції образів «ватників» та «хунти», «укропів», 

«каратєлєй» в українському фольклорі, анекдоті зокрема. 

До аналізу жанрової палітри фольклорних творів етносоціумної групи 

залучено тексти народної прози, параметрованої як «фікт» – жартівлива вигадка 

з настановою на достовірність, у яких, як правило, висміюються комічні 

ситуації, які трапляються з іноземцями внаслідок незнання мови, звичаїв тощо 

українців. Через «фікт» актуалізуються патернальні когніції народу-творця. 

У сучасній народній творчості розгорнуті наративи поступово відходять 

із практики усної комунікації, цілісні оповіді поступаються місцем більш-менш 

фрагментованим наративним кліше, текстам-сигналам, які не так передають 

інформацію, як указують на неї та її джерело.  

У річищі вивчення міжетнічного полілогу цікавим явищем в інтернет-

просторі, на думку дисертантки, є так звані «Сountryballs» – інтернет-комікси, 

персонажами яких є різні країни світу, зображені у вигляді кульок і 

розфарбовані в кольори державних прапорів. Найтиповіші теми «Сountryballs» 

– національні стереотипи й сюжети, що ґрунтуються на політиці та історичних 

подіях. Так, Росію зображують у шапці-вушанці, з автоматом Калашникова та з 

горілкою; Україну – зі шматком сала; Білорусь – із картоплею; Великобританію 

– із циліндром і моноклем тощо.  

Сучасний ритм життя дає людині змогу практично постійно бути в курсі 

подій, які відбуваються у світі, і відповідно на них реагувати. Тому й виникає 

нова група фольклорних форм – тексти, які стають своєрідними відгуками на 

будь-які зміни соціально-політичного контексту. Їхня зꞌява – результат 

осмислення дійсності, життєвих і державних подій. Ці фольклорні жанри 

отримали назву «актуальний фольклор», або ж, за визначенням Р. Френка, 

«ньюзлор». Ньюзлор – це фольклор, який коментує та ґрунтується на знаннях 

про поточні події. Серед його форм-репрезентантів – міські легенди, меми, 
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новини-насмішки, пародії на пісні, рекламні плакати, анонси фільмів, які мають 

вигляд кадру, або ж анімовані карикатури тощо.  

Варто заначити медіазалежність цих форм: неактуальною стає новина, і 

«розповсюджувачі» (пропонуємо вживати цей термін замість «оповідач», 

оскільки відбувається зміна й у процесі передачі інтернет-фольклору) 

втрачають інтерес до медіа-новини, а отже, і до медіа-фольклору. Проте за 

умови виникнення подібних подій або ж ситуацій, з якими простежується певна 

подібність або ж тотожність, твори медіа-фольклору повертаються з архіву і 

знову використовуються для акцентування якоїсь характерної риси, яка є 

притаманною і попередній події, і наступній. Питання медіа-фольклору є 

малодослідженим у вітчизняній фольклористиці – його вивчення в контексті 

міжетнічної комунікації залишається перспективним. Проте, безсумнівно, цей 

вид фольклору міцно закріпив власні позиції у життєдіяльності сучасної 

людини, враховуючи високий рівень заполітизованості сучасного буття.  

Підрозділ 4.2. «Особливості сучасного фольклорного текстотворення» 
присвячений висвітленню основних тенденцій продукування актуального 

фольклору. 

Сучасний стан розвитку філології характеризується зміною наукових 

акцентів. Інтенсифікація урбаністичних процесів мають значний влив на 

побутування культури. У першу чергу це стосується традиційного фольклору. 

Одні фольклорні жанри втрачають свою популярність та актуальність, інші 

виходять на авансцену, або й взагалі народжуються (наприклад, інтернет-

фольклор).  

Попри наукові гіпотези щодо тенденції використання або ж 

переспівування створених у минулі часи текстів як свідчення редукції жанрової 

системи, яка проявляється у припиненні функціонування розгалуженої 

жанрової системи автохтонного класичного фольклору та втрати 

продуктивності традиційного фольклору як сюжетогенеруючого (Н. Лисюк), у 

дисертації обстоюється думка про неперервність процесу сюжетотворення: 1) 

сучасні варіанти давніх класичних сюжетів демонструють модифікацію на рівні 

персонажної палітри; 2) постають нові оригінальні сюжети, що віддзеркалюють 

проблематику сьогодення.  

Розмитість жанрової структури сучасних фольклорних новотворів 

провокує окремих науковців задекларувати «смерть» фольклору. У дисертації ж 

наголошується, що основу кожного жанру складає засадовий патерн (термін 

Т. Бовсунівської), який легко розпізнається через когнітивне моделювання, 

попри різноманітні трансформації. Оскільки патерн – не жанровий канон, що 

вимагає максимально послідовного й точного відтворення, він зорієнтований на 

часткове або послідовне відтворення. Жанровий патерн – це концептуально 

зумовлена смислоструктура когнітивної моделі жанру, яка є не завершеним 

трафаретом, а тенденцією до формо- і змістотворення. Тобто кожен 

фольклорний жанр має свою, притаманну лише йому базову основу, свій 

патерн. Це яскраво прослідковується у сучасних новотворах із традиційним 
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сюжетом, в якому функціонують сучасні персонажі, проте чітко простежується 

традиційний сюжет або ж мотив. 

Площиною продукування та розгортання сучасного фольклорного 

текстотворення є мережевий ресурс. Його ретрансляційні потужності і 

доступність для широкої аудиторії, потенційно фольклорної, дають можливість 

узагальнення і миттєвої інтерпретації інформаційного контенту актантами 

комунікації. Тексти, які мають в основі фрагменти патернальних 

смислоструктур й ідентифікуються як «Свої», мають ознаки фольклорних.  

Підрозділ 4.2. «Традиційні сюжети у сучасних новотворах» проведено 

аналіз інтертекстуальності сучасного фольклору тематики міжетнічної 

комунікації. 

Серед сучасних прозових творів про міжетнічний полілог можна виділити 

групу текстів, які в основі мають традиційні сюжети. Саме ці новотвори, на 

думку більшості науковців, є фольклорними і, відповідно, – можуть слугувати 

обꞌєктами наукового дослідження.  

В результаті аналізу прозових фольклорних текстів про міжетнічний 

полілог у дисертації виокремлено такі основні аспекти: 

– походження народу (тексти з етногонічним мотивом: «Як створив Бог 

жидів…», «Відки взялися цигани», «Звідки взялися хохли, москалі і медведі», 

«Перевертні, або люди мішаного походження», «Походження хохлів і 

москалів», «Походження поляка» та ін.);  

– доля народу та окремих представників етносу («Доля народів», «Кому 

швидше хліб їсти», «Як Бог роздавав народам долю», тощо); 

– релігія та етноконфесійне питання («З подриганієм», «Жидівська віра», 

«Ікона масляна», «Наш Бог і московський Бог», «Наш Бог і німецький Бог», 

«Німець у руській церкві», «Москалі і церква», «Православний священик і 

мулла», «Хлистунський Бог і хлистунська Богородиця» тощо); 

– антропометричні дані («Наш Бог і московський Бог», «Чий Бог 

старший: чи наш, чи жидівський», «Раздавал Бог носы», «Раздавал Бог 

внешность», «Походження хохлів і москалів» та ін.);  

– мова («Німець-слуга», «Як руські по-нашому балакать вчились», «Як 

руські по-німецьки говорили», «Яструб» тощо); 

– розбіжності у харчових уподобаннях («Чому жиди не їдять свинини», 

«Ісус Христос і Магомет», «Православний священик і мулла» та ін.); 

– ставлення до роботи («Касіл, чорт мєня насіл», «Циган-молотник», 

«Кавуни» та ін.);  

– життєва нерозважливість («Дурний жид», «Орда татарська (Баба видала 

себе і сина)», «Не прозівав, а продрімав», «Бабушка Гаргарушка й Дуняша», 

«Дядя Сємьон», «Розказня про жидів» тощо); 

– схильність до крадійства, шахрайства («Як цигане обдурюють людей», 

«Циган-хитрун» та ін.).  

Сюжетна колізія в сучасних фольклорних утворах міжетнічної тематики, 

зберігаючи стале смислове ядро, зазнає певної модифікації: етнорелігійне 

спрямування заміщується етносоціумним та політичним. 
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Серед сучасних творів народної прози, в якій діють представники інших 

етносів, можна виділити дві основні групи: 1) тексти, які містять увиразнені 

традиційні сюжети і мотиви (сюжет ППС 1225: «–Доброго дня! Ми привезли з 

України труп вашого чоловіка. – А де голова?!!! – А вона у нього була, коли він 

туди їхав?», сюжет ППС 1833 Н: «Виступає представник України в ООН:  – 

Коли князь Київської Русі – Олег пішов скупатися в річці, в нього, на березі, 

росіяни вкрали меч. Представник Росії: – При чому тут ми? Росіян тоді взагалі 

ще не було! – Ось! Це я і хотів сказати»); 2) тексти-алюзії, які виникають як 

реакція на сучасні суспільно-політичні події у межах заданої традицією 

матриці, характеризуються короткою темпоральністю побутування внаслідок 

мережевої форми трансмісії («До воріт раю підходить натовп молодиків. 

Виходить апостол Петро. – Хто ви такі? – запитує він їх. – Ми солдати 

російської армії, загинули, захищаючи Новоросію від фашистсько-

бандерівських військ, – відповідають новоприбулі.  – Забирайтеся до пекла, 

брехуни, – розгнівано відповідає апостол. – Я дивився “Lifenews” і 

“Russiatoday”. Немає російських війск на Донбасі.))»). Персонажний склад 

варіюється залежно від історичної епохи, яку відображено у тексті, та від 

проблематики фольклорного твору. 

У розділі п’ятому «Народна герменевтика як система декодування 

інформації» йдеться про параметрування народної герменевтики та 

фольклорної герменевтики. 

З огляду на висновки науковців (Т. Іванової, Ю. Емер, О. Вєдьорнікової, 

Л. Копаниці, Т. Бунчук та ін.) про фольклор як систему кодифікованої 

інформації має існувати й система, яка дає змогу її розшифрувати, 

розтлумачити, пояснити, проінтерпретувати. Це – завдання наукових 

досліджень у галузі фольклористики, семіотики, лінгвофольклористики та ін., 

зокрема й фольклорної герменевтики. 

У дисертації обстоюється думка про диференціацію понять «фольклорна 

герменевтика» (тлумачення фольклорних утворів із позиції фольклористики) і 

«народна герменевтика» (тлумачення фольклору як знакової системи, яке 

ґрунтується на світогляді, досвіді попередніх поколінь і сучасних знаннях), 

оскільки наукове трактування буденних і сакральних речей і подій дещо 

відрізняється від народного. Народну герменевтику визначаємо як спосіб 

тлумачення природних, фізичних, буттєвих явищ і процесів; фольклорну – як 

метод декодування семантики фольклорного тексту та пізнання прагматики 

його функціонального призначення.  

Підрозділ 5.1. «Етнічні семи у народній прозі України: народна 

герменевтика» скерований на висвітлення народного трактування 

ідентифікаторів етнічної самості представників інших етносів. 

У культурі будь-якого етносу міститься досвід багатьох поколінь, який 

закріплений у традиціях, звичаях і символах. Систематизація символів 

пов’язана з розвитком етнічної самосвідомості, переходом її на новий, вищий 

рівень. Це частина процесу відродження і розвитку національної культури, 

досягнення духовної і політичної незалежності.  
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Народна герменевтика у фольклорній прозі міжетнічної тематики (казка, 

легенда, анекдот, мем, фікт та ін.) оприявлюється в інтерпретації етнічних сем – 

своєрідній системі кодування рис національного характеру та уявлень етносу 

про світ і про себе, яка, з одного боку, є способом самопізнання, 

самоідентифікації та репрезентації себе світові, з іншого – слугує барꞌєром від 

проникнення у свій культурний простір чужинця (представника іншого етносу).  

До основних компонентів семіосфери «іноетнічного» у прозі належать: 

релігійні (конфесійна приналежність); побутові (харчовий етикет, сімейний 

устрій, доля народу тощо).  

У підрозділі 5.2. «Іноетнічна жінка в народній прозі: специфіка 

фольклорного відображення» увагу зосереджено на з’ясуванні специфіки 

сприйняття іноетнічної жінки.  

Інтерес до образу іноетнічної жінки можна пояснити глибоким 

ментальним зв’язком з періодом матріархату, коли жінка була берегинею 

домашнього вогнища, носієм та ретранслятором традицій. 

Образи злотворців-жінок у народних казках (мачуха, дружина Змія, 

зрадлива прислуга царівни, жінка-чарівниця, баба Яга, людоїдка, зваблені 

Змієм мати або сестра, смерть), на думку Л. Дунаєвської, генетично пов’язані з 

архетипом іноплемінної жінки, яку рід приймав вороже. Найяскравіший, 

синтетичний, такий, що ввібрав типові риси образів злотворців, – це образ 

мачухи.  

З одного боку, казкові персонажі демонструють особливості генетичної 

пам’яті етносу, з іншого – виявляють специфіку їх видозміни під впливом 

історичних фактів та конкретних реалій. Традиційні образи зазнають 

переформатування, контамінуються різносюжетні персонажі, з’являються 

ознаки нового часу тощо.  

Прадавні уявлення про представників інших народів як нелюдських істот 

знайшло відображення в універсальному комплексі уявлень, пов’язаних із 

міфологізацією етнічних сусідів. Оцінка «Чужих» як ворожих та небезпечних 

істот сягає архаїчних вірувань у те, що вони –представники «іншого» світу, які 

володіють надприродними здібностями. Приміром, у тексті анекдоту 

«Хлистунський Бог і хлистунська Богородиця» релігійна «чужинність» 

сектантів підкреслюється інцестуальним компонентом («шоб узнать, з якою 

нучував, то він одірвав у неї кусок попередниці, і потом, як утром повставали 

всі, він подивив ся, у кого така попередниця як той ласкут, і побачив, що така 

попередниця у його матирі»).  

Є. Луньо зафіксував на Херсонщині меморат, в якому старий дід Муха 

давав поради молодому поколінню щодо вибору дружини саме в аспекті 

етнічної ендогамії: «Ти, козаче, вибирай жінку, як шаблю. Шаблю викує наш 

коваль, бо циган – хіба що батога зробить. Знай: Жидівка – злодійка, циганка – 

забаганка (для дурня), росіянка – засранка, всі чорні – потворні, німкені – 

зелені, полячки – дурні качки. Ще багацько на світі різних дівок є. Одним 

словом, всі чужі – як вужі, хоч і не кусаються, а все одно гадюки! Наша 

українка – найліпша жінка…».  
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У фольклорі також акцентується на інакшому (іноді неприємному) запаху 

тіла («Татарку навіть пес не обнюхує»), непривабливій зовнішності («Козак зі 

смерті сміється, бо вона на Хайку похожа»; «У циган коні гарні, бо жінки 

погані») тощо.  

Сучасний фольклор, зокрема мережевий, апелює до традиційних етнічних 

сем, часто не вербалізуючи негативних конотацій прямо, а залучаючи 

асоціативний ряд, повꞌязаний із традиційним смисловим ядром опозиції 

«Свій / Чужий». Так, інтернет-мем має візуальний субтекст (два фото: українка 

– дружина бійця АТО після звільнення з російсько-терористичного полону і 

росіянка – дружина одного із затриманих ГРУ-шників) та вербальний: 

«Українка не відмовилася від полоненого чоловіка. Для росіянки це – не 

проблема. Чого не зробиш заради Росії».  

Фольклорний образ жінки характеризується динамічністю: постійно 

еволюціонує і модифікується залежно від історичних та соціальних чинників. 

Типізований, узагальнений, ідеальний образ жінки у фольклорі формується в 

річищі народного світогляду, менталітету і зберігає свою привабливість як 

зразок для наслідування.  

Підрозділ 5.3. «Етноконфесійна когнітивна домінанта в народній 

прозі України» присвячений дослідженню сакрального компоненту у 

сприйнятті іноетнічних представників.  

У духовному житті народу вагоме значення мають релігійні символи. 

Етнорелігійні символи часто глибоко заховані у психології цілої нації. Вони 

стають елементами підсвідомого представників етносу і створюють зв’язки з 

несвідомими релігійними та іншими інстинктами. 

Попри постулат про одного Бога для всіх народів, на тлі множини 

конфесій виникає питання про об’єкт культового поклоніння. Я. Бистрінь, 

аналізуючи мегаломанію щодо народної культури, вказував на два її основні 

аспекти: «націоналізація» Бога та деіфікація народу, що спричиняють уявлення 

про те, що в кожного народу є свій Бог-покровитель, і в цьому контексті «свій» 

Бог завжди виявляється наймогутнішим, а зрада батьківської віри – один із 

найбільших гріхів.  

Багатим інформаційним джерелом вивчення етноконфесійних 

стереотипів слугують фольклорні тексти, в яких фігурують представники 

різних конфесій. У казках із анекдотичним сюжетом частотним є «розподіл» 

Бога на: «нашого» та німецького, московського, жидівського, хлистунського 

Бога, хлистунську Богородицю тощо. Фольклорна традиція демонструє 

«змагання», чий Бог старший (а отже, сильніший), впливовіший тощо, з 

обов’язковим намаганням принизити божественного покровителя опонента 

(«Чий Бог старший: наш чи жидівський»; «Чия молитва старша» та ін.).  

Культові ритуали інших конфесій становлять собою об’єкт пильної уваги, 

при цьому оповідач зосереджується на дивних і неправильних з його погляду 

дій (увага акцентується на незвичних рухах і мовленнєвій поведінці під час 

молитви тощо). Казкові мотиви ритуальної поведінки «Чужих» стають 

дефініціями дивної ненормальної поведінки. Так, низький рівень релігійної 
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культури та поведінки в культових будівлях стає причиною здивування 

українця: «От приходять у церкву да й не натішацця: так-то вже хороше, да так 

чудно! (А вони з роду тії церкви не бачили). Ходять по церкві у магерках, 

смальки курять, регочуцця. Сказано: не тямили, що воно служба Божа!». 

Особливу групу етноконфесійних сюжетів становлять тексти про 

профанацію «Чужим» Богом або культовим служителем «чуда» і викриття його 

фальсифікацій. Тим часом як «чужий» невдало повторює відповідне чудо, 

«свій» Бог чи священик може здійснити низку чудесних дій. Приміром, у 

легенді «Ісус і Магомет» Ісус добуває з каменю воду, а Магометові спроба – це 

інсценізація, намагання ошукати: «Ото й звелів Магомет в двох чи там в трьох 

місцях позаривать у землю бурдюги з водою і навернуть камінням. Думка, бач, 

така була, що він свого часу ударе по каменеві залізним дрючком (він завсігда 

ходив з ним), то камінь притисне бурдюг, а вода й поточицьця відтіль». 

Викрити ж цю оману допомагає «нечиста» для мусульманина тварина – свиня, 

цим і пояснює народна герменевтика таку нетерпимість до неї. 

Народна герменевтика відмінності в антропометричних даних 

представників різних етносів пов’язує з діями вищих сил (Бога, апостолів 

тощо). Наприклад, світлий колір волосся росіян пояснюють тим, що зліпив 

апостол Павло «москалів з рудої глини: отим-то вони і руді»  

Аналіз фольклорної прози засвідчує, що часто в народній свідомості 

представники інших етносів асоціюються з нечистою силою, демонологічними 

персонажами. В українських народних уявленнях чорт може з’явитися в подобі 

Чужого: «хлопця такого, як орап», обертається на єврея на ім’я Нухим і лякає 

людей.  

Фольклорні тексти, в яких відображено сприйняття етнофором іншої 

конфесії, демонструє специфіку їх стереотипних образів, які зумовлені 

механізмом сприйняття іновірця з позиції «своєї» культури. Одна з основних 

функцій етнічної культури – психологічний захист свого етнофору від впливу 

іноетнічної культури.  

У сучасному фольклорі також простежується типовий набір стереотипів 

щодо представників різних етносів, що вказує на ототожнення етнофора і 

етноконфесії.  

Етноконфесійні стереотипи слугують важливими етнодиференційними та 

структуротвірними компонентами, важливими для самопізнання й 

самосвідомості етносу. Етноконфесійний аспект опозиції «Свій / Чужий» – 

один з основних факторів етнічної самоідентифікації.  

У підрозділі 5.4. «Мова як етномаркер у фольклорній прозі» 
дослідницьку увагу зосереджено на з’ясуванні ролі мови персонажів 

фольклорної прози як маркера тріади «Свій / Інакший /Чужий» у міжетнічному 

спілкуванні. 

Етномова слугує одним із найвагоміших етномаркерів, який дає змогу 

відрізнити «Свого» від «Чужого». У народній традиції як результат еволюції 

міфологічного мислення сформувалося сприйняття «чужої» мови як ознаки 

нелюдської природи, а звучання «чужої» мови характеризується як дивне, 
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немилозвучне, наділене магічним негативом. Часто всіх інородців називали 

німцями, оскільки вони говорили незрозумілою мовою, а отже, по суті, були 

«німими» для українців.  

У традиційних текстах та сучасних новотворах етносоціумного 

спрямування чітко прослідковується ідентична проблематика побутування 

діади «Свій / Чужий» для взаємин українців із представниками інших етносів.  

Підрозділ 5.5. «Харчовий код у системі етноідентифікації» окреслює 

трактування харчових уподобань та табу іноетнічних представників із позиції 

народної герменевтики. 

Культура харчування в різних народів формувалася століттями, 

накопичений досвід передавали від старших поколінь до нащадків. Тому і 

збереглася до наших днів етнічна специфіка приготування і вживання їжі, а 

також заборони, пов’язані зі споживанням того чи того продукту.  

Важливу роль у визначенні конфесійного «Чужого» в народній культурі 

відіграють сюжети, які мають книжне коріння й беруть початок від пам’яток 

апокрифічної літератури. Такі легенди відображали своєрідне «поле напруги» в 

міжконфесійних відносинах, полеміку або конфліктні ситуації, а також 

ілюстрували етіологію заборон. Спроектовані в галузь релігійних практик, деякі 

із цих сюжетів ставали основою для мотивування заборон, які сприймались як 

унаочнені вияви сутності «чужої» релігії. У народній традиційній культурі 

харчовому коду надається суттєве значення, і, відповідно, дотримання або ж 

недотримання вимог харчового коду дозволяє розглядати людину крізь призму 

діади «Свій / Чужий».  

Фольклорні тексти відображають пристрасть різних народів до певних 

продуктів, за якими одразу можна зрозуміти, про представника якого етносу 

йдеться. Наприклад, за росіянами закріпився стереотип любителів горілки: 

«Йди, синку, і не забудь написати увечері звіт в КДБ! А повертаючись додому, 

не забудь купити горілки – вона закінчується».  

Загальновідомо, що в іудаїзмі та ісламі свиня вважається нечистою 

твариною, тому адептам цих релігій уживати свинину суворо заборонено. У 

цьому зв’язку у фольклорній прозі поширений сюжет про спорідненість 

іновірців із цією твариною. Дослідження засвідчують, що такий сюжет у різних 

версіях існує практично у всіх слов’янських народів (і православних, і 

католиків) і пояснює ті або ті конфесійні особливості вказаних віросповідань. 

При цьому основним зовнішнім показником «жидівської віри» (іудаїзму) або 

«турецької віри» (мусульманства) для слов’ян слугує невживання в їжу 

свинини іудеями та мусульманами (на цьому, власне, і базується стереотипне 

уявлення про спорідненість і навіть тотожність цих двох релігій). 

У текстах фольклору про українців увагу часто акцентовано на 

уподобанні сала: анекдоти цієї тематики, гасла на кшталт «Не їси сало?! От 

падлюка!!!», демотиватори з написами «Ні грама сала москалям!» тощо.  

Щодо білорусів сформувався стереотип про їхню кулінарну пристрасть 

до картоплі (який отримав відображення в етнонімі «бульбаш»). В 

українському фольклорі ранжування цього кулінарного пріоритету білорусів 
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увиразнено поширеним анекдотичним сюжетом про президента О. Лукашенка, 

який по телефону керує перебиранням картоплі колгоспниками: 

«Велика…дрібна…середня…»).  

Дослідження фольклорних свідчень про іноетнічні харчові вподобання та 

заборони – важливий етап у процесі вивчення фольклорної картини світу, адже 

ці знання допоможуть краще зрозуміти іноетнічних сусідів і налагоджувати 

міжетнічний полілог.  

Підрозділ 5.6. «Фольклорний когнітивний патерн «Божа воля» в 

народній прозі про долю народів» присвячений різновекторному дослідженню 

мотифеми визначеності кожному етносу власного шляху розвитку в українській 

фольклорній прозі. 

Традиційна і сучасна фольклорна проза демонструє активне побутування 

етногонічного мотиву. Мотив «Доля народу» вияскравлений у народних казках, 

анекдотах і легендах ХІХ ст. у записах В. Гнатюка («Як Бог роздавав народам 

долю», «Доля народів»), Б. Грінченка («Кому швидше їсти хліб», «Видкіля 

Литвини взялися»), М. Драгоманова («Циганська доля», «Походження 

поляка»), П. Іванова («Чому циганам не гріх божитися», «Походження хохлів і 

москалів»), І. Рудченка («Циган і Юрій»), Вл. Маркевича («Відки взялися 

цигани?») та ін. 

Фольклорні твори відображають народні уявлення про зв’язок 

іноетнічних представників із нечистою силою, зокрема походження водяників і 

русалок від єгиптян тощо. Тексти демонструють не лише етногенез від нечистої 

сили, а й демогенез – від інородців.  

У дисертації добрано фактологічний матеріал про трактування народною 

герменевтикою долі народу як Божого промислу, Божої волі, що дає підстави 

говорити про фольклорний когнітивний патерн «Божа воля». Досліджувані 

тексти демонструють народне пояснення «важкої» або ж «легкої» долі цілому 

народові вибором та прихильністю Вищих сил.  

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовано основні результати дослідження.  

Дослідження творів народної словесності із залученням когнітивістики 

дало можливість розширити методологічну базу фольклористики й дослідити 

глибинні механізми творення, збереження й передачі когнітивних структур, які 

зафіксовані у фольклорі. Залучення когнітивного підходу в дослідження 

фольклорного тексту збільшить можливості фольклористики щодо вивчення 

процесів акумуляції, конверсії, ретрансляції і продукування фольклорних знань 

у всіх його виявах. Вивчення фольклору з позицій когнітивістики дає підстави 

визначити фольклорний текст як специфічний вид ментальної діяльності, аналіз 

якого уможливив репрезентацію народного знання та особливості обробки 

інформації. 

Окреслено основні характеристики патерну: 1) він є продуктом 

когнітивної діяльності; 2) містить певну інформацію; 3) практично не підлягає 

трансформуванню; 3) має специфічні якості, притаманні лише цьому патерну; 
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4) відіграє роль регулятора когнітивної діяльності людини; 4) слугує 

пізнавальною моделлю. Отже, фольклорний когнітивний патерн можна 

визначити як базову незмінну (або майже незмінну) репрезентацію, 

формотворчий елемент, зафіксований у ментальності етнофора, що зумовлює 

специфічне бачення фольклорної дійсності.  

Запропоновано визначення міжетнічного полілогу у культурі як процесу 

соціокультурної взаємодії, учасники якої отримують і сприймають іноетнічний 

фольклор, елементи матеріальні і духовні та ретранслюють їх уже з позицій 

своєї традиції з обов’язковим збереженням власної етнічної компоненти. 

При аналізі патернальної моделі «Свій / Чужий» у фольклорній прозі 

дисертант використовує термін етнічний «Інакший», детермінуючи його 

посутню відмінність від уживаного у літературознавчому тезаурусі, де він 

постає синонімом концепту «Чужий», або ж «Інший»: у дисертаційній 

фольклористичній праці «Інакший» постулюється як «не_Свій», проте й 

«не_Чужий».  

Параметрування концепту етнічного «Інакшого» є принциповим для 

дослідження міжетнічної комунікації у фольклорі. Усвідомлення етнічної 

«Інакшості» дає змогу змінити характер, зміст і сутність міжетнічних стосунків, 

встановити їх значення для налагодження міжетнічного полілогу в умовах 

сьогодення. Так, персонаж народної прози, який наділений колективною 

субꞌєктністю ознаками «Свій» (локус, віра, мова, харчовий код) на потребу 

сюжетної програми може змінити патернальну структуру (відмовившись хоча б 

від одного з маркерів ідентичності – мови, віри чи батьківщини) та набути 

характеристики «Інакший». Водночас, «Інакшість» може мати й позитивні 

конотації, коли йдеться про «Чужого», який продуктивно засвоює іноетнічну 

культуру, не відмовившись від власної. Отже, цей процес не має статичного, 

незворотнього характеру: сприйняття етнічної «Інакшості» у фольклорній 

свідомості характеризується динамізмом, ґрунтується на реальному процесі 

побудові міжетнічного полілогу. 

Моделювання образу етнічного «Інакшого» у фольклорній прозі 

базується на сприйнятті відмінностей у духовному, культурному, 

матеріальному аспектах життєдіяльності представників іншого етносу, на 

усвідомленні відсутності загрози або дискомфорту у спілкуванні та 

співіснуванні.  

Дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України 

продемонструвало трансформацію традиційної фольклорної опозиційної діади 

«Свій / Чужий» у тріаду – «Свій / Інакший / Чужий», оскільки фольклорна 

художня система відрізняється від літературної своєю відкритістю та 

динамізмом, тож патерни можуть змінюватися і породжувати нові у процесі 

текстової трансляції. 

Уявлення про етнічного «Чужого» простежується в міфологічному 

контексті фольклорної прози. У цьому образі найчастіше постають 

представники чужинці, а також представники свого етносу, які за певних 

обставин маркуються спільнотою як «Чужі» (неучасть в обрядодії, незнання 
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сакральної інформації тощо). У традиційних етнокультурах наявна своєрідна 

ієрархізація «Чужих»: деякі інородці та іновірці виявляються менш «Чужими,» 

ніж інші, тобто етнічно «Інакшими» (відіграє роль близькість або віддаленість 

культур, традицій, історичної долі народів, конфесійний аспект тощо).  

У дисертації простежено тенденцію сучасного фольклорного 

текстотворення до продукування коротких прозових форм. Класичні прозові 

жанри, фіксації ХІХ-ХХ ст., змістилися на маргінес фольклорного репертуару 

(переказ, легенда), казка транслюється здебільшого через посередника (книжка, 

ЗМІ), а зміна способу трансмісії частково змодифікувала її функцію (її 

адресатом стала дитяча аудиторія). Зꞌясовано, що розгорнуті наративи 

поступово відходять із практики усної комунікації, цілісні оповіді 

поступаються місцем фрагментованим наративним кліше, текстам-сигналам, 

які не так передають інформацію, як указують на неї та її джерело.  

Отже, у дисертації запропоновано здійснювати едицію фольклорного 

матеріалу за таким принципом: 1) класичні фольклорні жанри; 2) новотвори з 

традиційним смисловим ядром. Так, фольклорна проза, в якій знайшов 

відображення міжетнічний полілог, представлена традиційними жанрами 

(соціально-побутова казка, анекдот) та формами (меморат, фабулат, фікт, 

чутки-плітки, хронікат), а також сучасними новотворами мережевого 

фольклору (меми, мотиватори, демотиватори, смс та ммс повідомлення, 

комікси, графіті тощо).  

Когнітивність є важливою ознакою фольклору, що поєднує в собі 

принципи, методи кодування, декодування, трансмісії традиційних ідей за 

історичною вертикаллю та горизонталлю з доповненням новими елементами 

етноважливої інформації. Фольклорне текстотворення відбувається довкола 

традиційного смислового ядра. Отже, сучасні модерні форми колективної 

активності (мурали, графіті, меми, флеш-моби тощо) демонструють всього 

лише зміни формальних ознак, зберігаючи традиційну функцію – маркування 

людиною освоєного простору; віртуальне життя у світі інтернет-мережі є 

своєрідною формою масової комунікації, яке можна порівняти з усенародним 

карнавальним життям. Тексти ж, які містять в основі фрагменти патернальних 

смислоструктур й ідентифікуються як «Свої», мають ознаки фольклорних. 

Міжетнічна комунікація у фольклорній прозі представлена суб’єкт-

суб’єктною моделлю відносин: етнофори як рівноправні суб’єкти обмінюються 

значущою в культурному аспекті інформацією, інтерпретуючи її в контексті 

своєї традиції; відбувається уведення власного етносу до комунікативного 

простору в позитивному або ж негативному ракурсі.  

У контексті дослідження міжетнічної комунікації у фольклорних текстах 

акцент на суб’єкт-суб’єктному зв’язку важливий, тому що саме в цих категоріях 

можливий відхід від етнічної Чужинності та моделювання етнічного Інакшого, 

що є свідченням інтолерантності.  

У дисертаційній праці запропоновано дефініції: 1) народна герменевтика 

(спосіб тлумачення природних, фізичних, буттєвих явищ і процесів); 2) 
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фольклорна герменевтика (метод декодування семантики фольклорного тексту 

та пізнання прагматики його функціонального призначення).  

Народна герменевтика у фольклорній прозі міжетнічної тематики  

оприявлюється в інтерпретації етнічних сем – своєрідній системі кодування рис 

національного характеру та уявлень етносу про світ і про себе, яка, з одного 

боку, є способом самопізнання, самоідентифікації та репрезентації себе світові, 

з іншого – слугує барꞌєром від проникнення у свій культурний простір чужинця 

(представника іншого етносу).  

Доведено, що до основних компонентів семіосфери «іноетнічного» у 

прозі належать: релігійні (конфесійна приналежність); побутові (харчовий 

етикет, сімейний устрій, доля народу тощо).  

На сучасному етапі розвитку людства існує безліч джерел інформації про 

міжнаціональні взаємини та шляхи покращення міжетнічного полілогу, та все 

ж, на наш погляд, фольклору в цьому процесі належить одне з чільних місць.  

Вивчення патернальних структур фольклорної прози із залученням 

методик когнітивістики допомагає збагнути зміст світобачення народу-творця 

різних епох. Тому перспективним бачимо порівняльне дослідження 

когнітивних патернів народного епосу й обрядового фольклору, що дасть більш 

повне уявлення про концептуальну картину світу українства. Проведене 

дослідження не вичерпує усієї глибини та багатоаспектності порушеної 

проблеми міжетнічного полілогу в українському фольклорі, однак окреслює 

перспективу подальшого фольклористичного і загалом гуманітарного її 

вивчення.   
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АНОТАЦІЯ 

Грищенко Ірина Василівна. Фольклорні когнітивні патерни: 

міжетнічний полілог у народній прозі України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.07 «Фольклористика». Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2017. 

Дисертація є першим системним дослідженням фольклорної прози 

України із залученням напрацювань когнітивістики. 

Вибір теми продиктовано значною увагою гуманітарних наук загалом та 

фольклористикою зокрема до дослідження проблеми міжетнічної комунікації.  

Дослідження творів народної словесності із залученням когнітивістики 

дає змогу розширити методологічну базу фольклористики й дослідити глибинні 

механізми творення, збереження й передачі когнітивних структур, які 

зафіксовані у фольклорі. Залучення когнітивного підходу в дослідження 

фольклорного тексту збільшує можливості фольклористики щодо вивчення 

процесів акумуляції, конверсії, ретрансляції і продукування фольклорних знань 

у всіх його виявах. 

Фольклорна проза як когнітивний конструкт дає можливість 

реконструювати специфіку міжетнічної фольклорної комунікації, соціумний 
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аспект побутування, функції та значення міжетнічного полілогу в народних 

творах. До важливих концептуальних компонентів міжетнічної комунікації 

належить міжетнічний полілог як спосіб осмислення іноетнічної Інакшості. 

Ключові слова: фольклорний когнітивний патерн, антипатерн, народна 

проза, міжетнічний полілог, Інакший, актуальність, сюжет. 

 

АННОТАЦИЯ 

Грищенко Ирина Васильевна. Фольклорные когнитивные паттерны: 

межэтнический полилог в народной прозе Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.01.07 «Фольклористика». Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация является первым системным исследованием фольклорной 

прозы Украины с использованием наработок когнитивистики. 

Выбор темы продиктован значительным вниманием гуманитарных наук в 

общем и фольклористики в частности к исследованию проблемы 

межэтнической коммуникации. 

Исследование произведений народной словесности с использованием 

когнитивистики дает возможность расширить методологическую базу 

фольклористики и исследовать глубинные механизмы творения, сохранения и 

передачи когнитивных структур, которые зафиксированы в фольклоре. 

Когнитивный подход в фольклористических исследованиях фольклорного 

текста увеличивает возможности в отношении изучения процессов 

аккумуляции, контроверсии, ретрансляции и продуцирования фольклорных 

знаний. 

Несмотря на наличие фольклористических исследований межэтнического 

взаимодействия, отдельного комплексного и системного исследования 

межэтнической коммуникации в фольклорной прозе Украины не существует. В 

предложенной работе проанализировано научные разработки фольклористов в 

этой сфере, охарактеризовано жанровую специфику фольклорной прозы, в 

которой отображены особенности межэтнического общения, описано сферу его 

бытования как разновидности этносоциумной коммуникации. 

Ключевые слова: фольклорный когнитивный паттерн, антипаттерн, 

народная проза, межэтнический полилог, Инакий, актуальность, сюжет. 

 

SUMMARY 

Iryna Gryshchenko. Folklore Cognitive Patterns: Interethnic Polylogue in 

Folk Prose of Ukraine. – Manuscript. 

The thesis on competing a scientific degree of Doctor of Sciences in Philology 

on specialty 10.01.07 – “Folklore studies”. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is the first substantial systematic study of folklore prose of Ukraine 

assisted by practical insight into cognitive science.  
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The theme of the research was determined by the attention in the realm of the 

Humanities, folklore studies in particular, to the investigation of interethnic 

communication problems. 

The present research supported by the literary works of folk literature assisted 

by the insight into cognitive science gives a possibility to broaden the methodological 

basis of folklore studies, research mechanisms of finite creation, preservation and 

transfer of cognitive structures, fixed in folklore. The cognitive approach in folklore 

studies of folklore texts increases the possibility of researching the processes of 

accumulation, controversy, retransmission and production of folkloristic knowledge. 

The tendency of modern folkloretext-making to short prose forms production 

has been researched. Classical prose genres,written in the XIX – XX centuries, 

became minor in folklore repertoire (retelling, legend), the fairytale has transmitted 

primarily through intermediaries (books, media) and the change in the method of 

transmission haspartly modified its function (childrenaudience has become its main 

addressee). It was studied that deployed narratives are gradually moving away from 

the practice of oral communication, coherent narratives give way to fragmented 

narrative clichés, text-signals that give information improperly as it’s indicated in the 

primary source. 

The study of the paternal structures of the folklore prose, assisted by the 

methods of cognitive science, helps to comprehend the world perception of the 

creative nation during different epochs. We see the perspective in the comparative 

studies of cognitive patterns of folk epic and ritual folklore, which will give a 

comprehensive view about the conceptual picture of the world of the Ukrainian 

heritage. The carried out research does not exhaust all the depths and 

multidimensionality of the raised problem of interethnic polylogue in the Ukrainian 

folklore, however, outlines the perspective of further folkloristic and humanitarian 

studies.  

The emphasis on the subject-subject relationship is very important within the 

context of the research of interethnic communication in folklore texts, as only in 

these categories it is possible to withdraw from ethnical Foreignness and to model the 

ethnical Otherwise, which is a sign of intolerance. The thesis defines the following 

notions: 1) folk hermeneutics (the way of interpreting natural, physical, existential 

phenomena and processes); 2) folklore hermeneutics (the method of decoding 

semantic folklore text and perception of the pragmatics of its functional purpose).  

Research of interethnic polylogue in folk prose of Ukraine has demonstrated 

the transformation of traditional folk opposition dyad «Native / Alien» into «Native / 

Inaki / Alien»as folk art system differs from the literary its openness and dynamism, 

so patterns can change and generate newones during text translation. 

National hermeneutics of folklore prose of interethnic themes appears in the 

interpretation of ethnic seme – original coding system of features of national 

character and ideas of ethnicity about the world and themselves, which, on the one 

hand, is a way of self-awareness, self-identity and representation to the world, on the 

other hand, – it serves the barrier of penetration an alien (representative of another 

ethnic group) into a cultural space. It has been proved that the main components of 
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semiosphere of «alien ethnic» inprose include: religious (confessional affiliation); 

household (food etiquette, family structure, the fate of the people, etc.).  

In spite of the presence of folklore studies devoted to interethnic interaction, 

there is no independent comprehensive and systematic research of interethnic 

communication in the folklore prose of Ukraine. The research under review analyzes 

scientific learning aids of folklore specialists in this sphere, characterizes genre 

specificity of folklore prose, in which the peculiarities on interethnic communication 

are reflected, outlines the sphere of its existence being a variety of interethnic 

communication. 

Key words: folklore cognitive pattern, anti-pattern, folk prose, interethnic 

polylogue, Inaki, topicality, plot. 

 


