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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження зумовлена, в першу чергу, важливістю 

проведення розгорнутого комплексного аналізу різнопланових явищ, 

пов’язаних із темою сновидіння та реакції на сон у культурі, позаяк ті 

нечисленні роботи, які до цього часу публікувалися в українському науковому 

просторі, лише вибірково окреслювали питання віщих снів і снотлумачень, а 

також обговорювали природу замовлянь на сни, не заглиблюючись в інші 

оніричні жанри. У зв’язку з цим нагальними стали проблеми визначення 

критеріїв і меж жанрів оніричного фольклору, а також проведення ґрунтовного 

аналізу на комунікативному, типологічному, статистичному та порівняльно-

історичному рівнях. 

Оніричним фольклором пропонується окреслювати комплекс творів, 

пов'язаних зі сновидіннями, обмираннями, мареннями та тлумаченнями 

значень, а також клішовані уявлення про сон і символи, що сняться. Такі тексти 

й акти є невід’ємною частиною повсякденної комунікативної практики як у 

традиційному, так і в модерному суспільстві. Однак, оніричні тексти мають ряд 

характерних особливостей, обумовлених не лише ірреальною дійсністю, в якій 

народжуються сюжети таких наративів, але й специфікою їхньої реалізації в 

побуті. Розглядаючи оніричний фольклор як комплекс уявлень про специфічні 

типи індивідуального візійного досвіду, важливою є акцентуація не лише на 

дослідженні сучасного народного тлумачення сновидінь і прямому 

відображенні в них фольклорної картини світу, але й на текстології снів. Це й 

визначає наукову важливість і актуальність роботи. 

Застосовуючи термінологію німецького наратолога В. Шміда до аналізу 

оніричних наративів, можна називати подіями власне сновидіння (яке є суто 

ментальним процесом, що його неможливо перевірити тут-і-зараз), історією – 

сюжетний набір образів і дій, які зберігаються в пам’яті сновидця, нарацією – 

укладання цього набору в певній послідовності, коригування й відшліфування 

неточностей, які могли втратитися через неповне запам’ятовування сновидіння 

чи неможливість логічно поєднати якісь його уламки, а презентацією нарації 

буде вербалізоване подання цього сновидіння у вигляді оповіді. Таким чином, 

при аналізі тексту з позицій фольклористики розглядається виключно останній 

етап творення – презентація нарації.  

Яскравою специфічною рисою оніричних наративних зразків є їхня 

екзистенція у вигляді всіх трьох семіотичних типів тексту: разового 

повідомлення (яке не відтворюється), поговору (одноразове відтворення) та 

фольклору (багаторазові відтворювані тексти). На противагу разовому, що 

завжди створюється абсолютно заново, не запам’ятовується, не відтворюється 

вдруге й структура якого зазвичай відрізняється певною аморфністю (К. 

Чистов), фольклорний текст постійно перебуває під контролем традиції на 

структурному рівні. Таким чином, певна частина оніричних наративів підпадає 

в зону перехідних і наближається до поговору, що накладає свою специфіку на 

фольклористичний та антропологічний аналіз текстів. При розмежуванні 

разових текстів і фольклорних основними стають критерії варіативності, 

стереотипності, установки на традиційність та інклюзивності. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з науковими програмами та плановою темою 

кафедри фольклористики в межах загальної теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний 

№11БФ044-01; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Григорій Семенюк). 

Метою дисертації є наукове осмислення й опис наративної та ментальної 

своєрідності текстів про сни та даних, отриманих при обробці відповідей 

респондентів. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

  розробити й систематизувати парадигму жанрів оніричного фольклору; 

  визначити змістове навантаження й мотиваційні засади понять 

«оніричний фольклор», «онірема»; 

  встановивши найбільш розповсюджені концепти-символи, що сняться, 

проаналізувати їхні значення в контексті фольклорної картини світу; 

 застосувати методи статистичної обробки до анкетних показників 

(зокрема, виявити кількісні параметри ґендерного поділу, найпоширеніші 

оніреми й типи текстів, в яких вони трапляються, тощо); 

  створити на базі анкетних показників модель частотного словника 

тлумачних значень із використанням етнолінгвістичних і фольклористичних 

методів для декодування найпопулярніших із них; 

  розглянути особливості побутування оніричних жанрів у межах 

актуального фольклору; 

  подати пропозиції стосовно термінології на визначення структурних 

одиниць опрацьованого матеріалу. 

Об’єктом дослідження є записані авторкою тексти всіх визначених у 

дослідженні жанрів оніричного фольклору та тексти, залучені з архівних фондів 

та друкованих джерел.  

Предметом дослідження є релевантні ознаки, що формують комплексну 

модель оніричного фольклору та фонду тлумачних значень його компонентів.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять дослідження з 

проблематики теорії й історії фольклористики, етнології й культурної 

антропології представників української та зарубіжної наукової думки ХІХ – 

початку ХХІ ст. (А. Балов, Є. Бартмінські, П. Богатирьов, О. Бріцина, В. Войт, 

І. Головаха, Р. Гузій, А. Дандес, А. Каівола-Бреґенгой, Т. Космеда, Е. Кьонґас-

Маранда, О. Лабащук, Ю. Лотман, М. Лур’є, П. Маранда, С. Небжеговська, 

О. Панченко, Р. Рауфман, Б. Тедлок, С. і М. Толсті, Є. Сафронов, Д. Сімонідес, 

О. Христофорова та інші).  

Матеріальною базою стали власні записи, оформлені у вигляді анкет від 

100 респондентів, а також дані з етнографічних збірників, зокрема, 1872, 1889 

та 1898 років, опубліковані Є. Романовим, М. Нікіфоровським, С. Деруновим, 

Є. Ляцьким, П. Чубинським, і матеріали з наукових архівних фондів Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН 

України. 
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Методологічною основою дослідження є комплексний підхід до 

вивчення проблеми оніричного фольклору, що обумовлено актуальними 

тенденціями в науці початку ХХІ століття. Для аналізу наративної та 

паремійної бази оніричного фольклору застосовуються такі методи 

дослідження, як типологічний, структурно-семіотичний, компаративістський, 

функціональний (особлива увага приділялася комунікативній та акцентуальній 

складовим), а також методи етнолінгвістичного картографування й ареального 

дослідження. Крім того, беруться до уваги методологічні установки 

прагматичного та комунікативного підходів у вивченні фольклорних текстів. У 

роботі ці методи було вирішено застосувати при детальній диференціації 

оніричного фольклору на складові елементи. Під час розробки анкет, збору й 

опрацювання даних респондентів використано основний метод збору первинної 

інформації в соціології – опитування, розгалужене на безпосереднє із записом 

на диктофон і на дистанційне – анкетування, викладене в інтернет-мережу за 

допомогою сервісу роботи Google docs, та метод статистичної обробки даних.  

Наукова новизна полягає в тому, що фактично вперше в українській 

фольклористиці здійснюється комплексне дослідження оніричного фольклору 

та жанрів, які складають його парадигму, а це, своєю чергою, дозволяє 

розширити межі сучасних уявлень про український фольклор. Вперше зроблено 

спроби визначити як ґендерні, так і локальні та темпоральні особливості 

оніричної парадигми українців. Вперше визначаються й інтерпретуються 

найпоширеніші концептосферні одиниці оніричного фольклору, а також 

транспонування оніричних образів під впливом актуального фольклору. 
Теоретичне й практичне значення роботи. Матеріали дисертації 

можуть бути використані в подальших дослідженнях різних аспектів 

оніричного фольклору, для розробки лекційних курсів з історії української 

фольклористики, сучасного фольклорного процесу, етнології та культурної 

антропології, як додатковий матеріал для викладання студентам навчальних 

закладів, при розробці нормативних і спеціальних курсів, посібників, 

методичних програм для фольклористів, культурних антропологів та етнологів. 

Особистий внесок здобувача. Робота є одноосібним дослідженням. 

Теоретичні та практичні результати отримані самостійно. 

Апробація роботи. Основні положення й результати дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри фольклористики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

оприлюднено на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях: 

Дев’ятій всеукраїнській науковій конференції молодих учених-філологів «Vivat 

academia» 14-15 квітня 2011 р. (м. Львів); П’ятих всеукраїнських наукових 

фольклористичних читаннях, присвячених професору Лідії Дунаєвській 13 

травня 2011 р. (м. Київ); Всеукраїнській науковій конференції «Людина і соціум 

у контексті проблем сучасної філологічної науки» 5 квітня 2012 р. (м. Київ); 

Десятій всеукраїнській конференції молодих учених-філологів «Vivat academia» 

19-20 квітня 2012 р. (м. Львів); Шостих міжнародних фольклористичних 

читаннях, присвячених професору Лідії Дунаєвській 12 травня 2012 р. (м. Київ); 

Всеукраїнській науковій конференції «Творча постать Шевченка: традиції 
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дослідження і сучасне прочитання» 12 березня 2013 р. (м. Київ); Третій 

міжнародній конференції молодих фольклористів «Vernacular expressions and 

analytic categories» 14-16 травня 2013 р. (м. Тарту, Естонія); Міжнародній 

науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор» 17 жовтня 2013 р. (м. Київ); Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі «Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації» 24 

жовтня 2013 р. (м. Київ); міждисциплінарному науковому круглому столі 

«Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності» 10 

квітня 2014 р. (м. Київ);  Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації» 5 листопада 

2014 р. (м. Київ); Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених 

«Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» 8-10 квітня 2015 р (м. Київ), XV 

міжнародній школі-конференції «Антропологія влади: фольклорні тексти, 

соціальні практики» 29 квітня – 5 травня 2015 р. (м. Переславль-Залесський, 

Російська Федерація); XXXVIII міжнародній заочній науково-практичній 

конференції «Наукова дискусія: питання філології, мистецтвознавства і 

культурології» 9 липня 2015 р. (м. Москва, Російська Федерація). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 11 

статтях, 10 із яких було надруковано в наукових фахових виданнях України; 1 з 

них опубліковано в іноземному фаховому виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків і списку використаних джерел, який містить 250 

стандартних позицій і 17 позицій архівних джерел. Загальний обсяг дисертації – 

247 сторінок, із них 164 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми проведеного дослідження, 

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

конкретизовано наукову новизну й практичне значення, окреслено теоретико-

методологічну основу, хронологічні й територіальні межі дослідження, подано 

відомості про джерельну базу, апробацію результатів і структуру дисертації.  

Розділ 1 – «Історія та методологія дослідження оніричного 

фольклору» – має два підрозділи, в яких подається детальний огляд 

джерельної бази, доступної з цього питання, а також обґрунтовується вибір 

специфічних методів для дослідження оніричного фольклору. 

У підрозділі 1.1. – «Історія дослідження оніричного фольклору» –

подається огляд праць українських і зарубіжних дослідників фольклору, 

антропології, етнолінгвістики та мовознавства, які у своїх роботах порушували 

питання приналежності оніричних творів до фольклору, а також символіки 

тлумачень у традиційній культурі.   

Історія дослідження оніричного фольклору, яка може поділятися на 

періоди дофройдистський і новітній – постфройдистський, має неоднозначну 

реалізацію в українській науці. Перші на слов’янському ґрунті записи 

оніричних паремій були представлені в збірці Номиса «Українські приказки, 

прислів’я і таке інше» (1861) та «Трудах етнографічно-статистичної експедиції 



7 

 

в Західно-Руський край» (1872, І том) П. Чубинського. Мине ще майже два 

десятиліття, і в Білорусі Є. Романов опублікує «Досвід білоруського народного 

снотлумачення» (1889), включаючи до збірки 540 тлумачень і даючи коротку 

характеристику кожному. Це дає поштовх для інших фольклористів, і вже 1891 

року в журналі «Жива старовина» виходить друком перша повноцінна 

аналітична стаття А. Балова «Сон і сновидіння в народних віруваннях», яка 

майже століття лишалася чи не єдиною оглядовою розвідкою зі сновидінь у 

традиційній культурі на слов’янських теренах. За декілька років у 

«Етнографічному огляді» (1898) вийшли друком аж три «Матеріали для 

народного снотлумачення» по Вітебській, Мінській та Ярославській губерніях. 

На той час це були найповніші видання з цього питання, де до самих тлумачень 

додавалися ще й оніричні повір’я. Спосіб подання тлумачень за тематичними 

групами дослідники з часів Є. Романова залишили незмінним, вирішивши 

просто доповнити його власними новішими записами. Практично всі публікації 

будувалися за словниковим принципом, де ліворуч подавався образ, що 

наснився, а праворуч – його тлумачення. 

В українських етнографічних збірниках, що виходили пізніше з середини 

ХІХ до початку ХХ ст., описувалися здебільшого святкові ворожіння на сни, 

оніричні прикмети, тлумачення (які, зокрема, подавали Б. Грінченко, 

М. Маркевич, В. Милорадович, І. Франко). Цікавий матеріал про різноманітні 

народні віруванням, пов’язані з оніричною тематикою (мандрування душі «уві 

сні»; перевертання сплячого тіла відьми, щоб душа не змогла повернутися; 

хвіст у відьом, що «виростає уві сні» тощо) подавав В. Гнатюк у праці 

«Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків» (1912). 

Дуже плідними стали зібрання матеріалів до народного сонника в 1920-

30х рр. за програмою Культурно-історичної комісії ВУАН під фактичним 

керівництвом К. Грушевської та В. Кравченка. В цей час велася досить активна 

робота на всій території України, що мало стати серйозним ґрунтом для 

створення народного сонника. Зокрема, варто відзначити аналітичні 

доповнення від збирачів Н. Дмитрука, С. Терещенкової, В. Білого, У. Бараш, 

Л. Шевченко. Проте ідеологічні процеси, які розпочалися в Радянському Союзі 

в 1930-х рр., звели всі дослідження такого кшталту нанівець.  

Українська фольклористика повноцінно повернулася до питання 

сновидінь лише в 1990-х рр. (за виключенням моменту відлиги в 1960-х, коли 

Н. Присяжнюк активно збирала тлумачення сновидінь). Були спроби укласти 

повноцінний народний сонник, остання з яких викристалізувалася у видання, 

упорядковане М. Дмитренком (2005). Серед сучасних науковців, які зупинялися 

на проблемі оніричних досліджень, можна назвати І. Головаху, Н. Лисюк, 

М. Красикова, В. Ричку, Р. Гузія, О. Лабащук.    

У підрозділі 1.2. – «Оніричний фольклор: методологія та текстологія 

дослідження» – детально обґрунтовується застосування в роботі обраних 

методів. Надається перевага методам, які успішно зарекомендували себе в 

етнолінгвістиці та мовознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століття: 

картографування, структурно-семіотичний,  етнопрагматичний, статистичної 

обробки. Наголошується, що основним джерелом досліджуваної теми є зібрані 
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авторкою записи та польові матеріали відомих вчених. Частину з них 

опубліковано в різних виданнях впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття, більшість, проте, знаходиться в архівах ІМФЕ й чекає на видрук.    

Якщо українська фольклористика в 1930-х рр. призупинила свою роботу 

в межах дослідження оніричних жанрів, то американські антропологи вже в 

кінці 1940-х змогли зібрати колекції сновидінь і традиційних снотлумачень, що 

врешті переросли в комп’ютерні бази даних. У наступні десятиліття вченими 

здійснювалися спроби квантифікації та крос-культурного кількісного аналізу 

мотивів сновидінь на основі контент-аналізу. В цей же час починають активно 

вивчати видіння з позиції теорії зміненого стану свідомості. З’являються 

структуралістично орієнтовані роботи з порівняннями логіки міфів із 

сюжетною логікою сновидінь (наприклад, стаття А. Купера «Структура снів», 

1979). 

У цей час у радянській науці набувають популярності ідеї тартусько-

московської семіотичної школи, найвідомішим представником якої є 

Ю. Лотман, який доводив, що на ранніх стадіях оніричних уявлень сон 

сприймався як «семіотичне вікно». Спершу сновидіння набували сакральності, 

що слугувало вагомою причиною для утвердження віри в сни як джерело 

містичних прозрінь, а також у їхню профетичність. Згодом оніричні уявлення 

трансформувалися із зовнішнього спрямування у внутрішнє. Методологія, 

розроблена на базі семіотичної теорії Ю. Лотмана, продуктивно 

використовується сучасними фольклористами й антропологами, зокрема при 

дослідженні соціокультурних особливостей, міфологічної та лінійної 

співвіднесеності, текстових характеристик тощо. 

У 80-х–90-х рр. минулого століття, з початком міждисциплінарного 

вивчення сновидінь, зокрема й завдяки журналу «Dreaming», відбувається 

черговий зсув наукової парадигми. Тепер на перший план вийшов метод 

дослідження сновидінь як комплексного психодинамічного комунікативного 

акту. Американська антропологічна школа, яскравою представницею якої є 

Б. Тедлок, активно переосмислює здобутки попередників, відмовляючись від 

стадії статистичного контент-аналізу та пропонуючи застосовувати методи 

контекстуальної школи з однорівневим спілкуванням збирача та респондента. 

Такий зсув дає змогу детальніше досліджувати тексти на рівні інформативного 

лінгвістичного аналізу безпосереднього процесу нарації, а також розглядати акт 

тлумачення як психодинамічний міжкультурний соціальний процес. Усі ці 

тенденції говорять про специфічне накладання сфер інтерв’ювання та розбору 

снів у культурних антропологів і психоаналітиків. 

 Тим часом російська фольклористика, своєрідно зрощуючись із 

культурною антропологією, вправно застосовує інтерпретативний, 

типологічний, інтегруючий методи та конструктивістський і соціологічний 

підходи. Помітне зацікавлення оніричними тлумаченнями та наративами, 

принципами їхнього побутування та структурними особливостями текстів, 

створенням мотивних покажчиків. У польській науці утворилася самобутня 

етнолінгвістична школа з центром у Любліні, представники якої звертають 

увагу на оніричні ментальні конструкти, які об’єднуються в народний сонник, 
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зберігаючи в собі семантичну стабільність у згорнутому вигляді та притаманну 

носіям традиції систему цінностей (С. Небжиговська, Є. Бартмінські).  

Історія дослідження оніричного фольклору відзначається вкрай 

нестабільною динамікою розвитку, особливо на східнослов’янському ґрунті. Це 

стало одним із стимулів до написання запропонованої роботи, яка покликана 

заповнити відповідну лакуну в українській фольклористиці. 

У двох підрозділах розділу 2 – «Оніричний фольклор: специфіка 

жанрів» – розкриваються жанрові особливості оніричного фольклору, 

доводиться необхідність застосування такого широкого терміну на позначення 

сукупності жанрів, об’єднаних оніричною тематикою, виокремлюються чіткі 

риси для визначення жанрів, визначається критерії розмежування фольклорних 

розповідей про сни та нефольклорних одноразових творів мовленнєвого акту.  

У підрозділі 2.1. – «Наративний фонд оніричного фольклору» – 

провадиться детальний огляд жанрів, які складають наративну базу оніричного 

фольклору (кожен із підпунктів є назвою для аналогічного підпідрозділу в 

роботі): наративи з потенційно активним сюжетом, наративи про віщі сни, про 

сни-кошмари, оніромантичні наративи, обмирання поруч із наративами про 

досвід наркозу та клінічної смерті, а також тексти про сомнамбулізм.  

Першими розглядаються віщі сни. Гіпотетично їх можна віднести до 

найбільш конденсованих жанрів і в міфологічному, якщо підтримувати ідеї, 

започатковані К.-Ґ. Юнгом та Е. Фроммом, і у фізичному, і в етнолінгвістичому 

контекстах. Неабияка популярність цього жанру говорить про велику кількість 

потенційно закладених у ньому подразників, на які й реагує рецептор – суб’єкт 

фольклору, транслюючи наративи про власні сни іншим людям. 

При поглибленому аналізі такі наративи пропонується розглядати як 

елементи розмовної комунікації крізь призму розробленої М. Бахтіним теорії 

мовленнєвих жанрів. Дослідження їхньої прагматики виявляє низку додаткових 

специфічних особливостей у репродукції тексту. Так, наративи про віщі сни, 

маючи інтенцію на пошук тлумачення та його прив’язку до реальних подій, 

нерідко оповідають, вплітаючи їх у певні темпоральні контексти. Прагматика 

відтворення такого зразка тоді повністю залежить від ситуації, в якій 

проголошується текст. Для прикладу, можна взяти віщий сон про померлого, 

який вербалізується на поминках. Такий текст, із одного боку, покликаний 

підтвердити традиційне уявлення про неминучість долі, ставши частиною нової 

посмертної біографії (детальніше це питання досліджує Є. Сафронов), а з 

другого – передати актуальні знання, особливо якщо сон наснився вже після 

смерті людини, якщо в ньому реалізовується мотив прохання померлого щось 

зробити для того, аби йому краще жилося на тому світі. Отже, прагматика 

такого тексту може критися як у залученні психотерапевтичної чи фатичної 

функцій, так і в акціональній і дидактичній. Усе це залежатиме від сюжету 

тексту, сценарного ходу поминок та особистості суб’єкта фольклору.  

Говорячи про ситуації відтворення оніричних текстів, необхідно чітко 

розділяти категорії суб’єкта – ким він транслюється – та об’єкта – кому 

транслюється. Комунікативних ситуацій сприйняття може бути декілька. Ми 

виділяємо в роботі чотири типи. У першому випадку (І) суб’єкт – сновидець 
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може оповідати такий наратив, як меморат, із метою дешифрування 

відповідних значень, що наснилися, оскільки сам не знає, який варіант 

потрактування краще обрати (S-). Об’єкт при цьому може бути мало обізнаним 

із трактуваннями сновидінь (О-), тож на цьому діалог фактично виявиться 

непродуктивним (0). 

При другому варіанті (ІІ) об’єкт може, навпаки, знатися на тлумаченнях 

сновидінь (О+), тож діалог продовжиться в іншому фреймі, з відповідними 

подальшими розшифровками значень сновидіння. При цьому суб’єкт, 

побачивши обізнаність об’єкта, може розповісти інший текст для отримання 

додаткового тлумачення. 

У третьому випадку (ІІІ) об’єкт, що знається на тлумаченнях (О+), може 

заглибитися в розмову, навівши відповідні приклади віщих снів із наведеним 

тлумаченням, які він чув від інших або бачив сам (t+). У цьому випадку перед 

нами вже ситуація розлогого комунікативного акту із залученням нових 

актуальних текстів. 

У четвертому випадку (IV) суб’єкт після цього може також пригадати 

якісь тексти, що чув від інших, тож розмова розширюватиметься вже до 

максимальних параметрів. 

У випадку, коли суб’єкт-оповідач меморату розуміється на тлумаченнях 

(S+), у першому варіанті (Іа), якщо об’єкт не знається на дешифруванні снів 

(тобто є об’єктом з «мінусом»: О-), є висока ймовірність, що розмова не зійде 

нанівець, якщо суб’єкт зацікавить цією темою об’єкта й розповість якісь інші 

профетичні тексти, чим може викликати об’єкта на аналогічні спогади. Якщо ж 

об’єкт зовсім у такій розмові не зацікавлений, а суб’єкт не може зацікавити 

його, діалог на цій темі закінчиться (ситуація ІІа). 

Якщо й суб’єкт (S+), і об’єкт (О+) знаються на тлумаченнях, тоді розмова 

може також розвиватися по-різному. В одному випадку (ІІІа), якщо суб’єкт 

просто шукає підтвердження своїм припущенням (як це дуже часто трапляється 

при переказуванні сновидінь), діалог на цьому завершиться, проте з 

позитивним результатом (1). В іншому випадку (IVа) обидві сторони можуть 

почати активний діалог, залучаючи тексти та тлумачення, які чули від інших та 

які могли спрацьовувати в їхньому житті, й тоді матимемо найпродуктивніший 

розгалужений варіант трансмісії оніричних наративів про віщі сни, 

ілюстрованих при цьому тлумаченнями відповідних значень.   

Схематично всі ці випадки можна зобразити наступним чином: 

І. S- / О- / 0.    Іа. S+ / О- / St+ / Оt+ (:||) 

ІІ. S- / О+ / Оt- (варіант :||)  ІІа. S+ / О- / 0. 

ІІІ. S- / О+ / Оt+.   ІІІа. S+ / О+ / 1. 

IV. S- / О+ / Оt+ / St+ (...)  IVа. S+ / О+ / Оt+ / St+ (...) 

Існує також варіант розвитку комунікативного акту, коли суб’єкт 

переповідає не власний сон, а текст, який він почув від когось іншого. Тоді при 

аналізі маємо справу з фабулатом, що ніяк не позначиться схематично, але 

інтенційно характер сприйняття та залучення може сильно змінитися, якщо 

сюжетика сну не пов’язана з самим наратором або з близькими йому людьми. 

Особа бере активнішу участь в обговоренні тоді, коли відчуває, що тема їй 
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цікава чи дотична до її життя та інтересів. Саме на ці критерії важливо звертати 

увагу при аналізі побутування та визначення активності текстів на кшталт 

наративів про віщі сни, оскільки вони визначають реальну картину трансмісії. 

У межі наступного жанрового різновиду оніричних наративів – наративів 

із потенційно активними сюжетами – було вирішено зарахувати як 

переказування снів від дитинства та шкільних років до найсвіжіших, які тільки-

но наснилися оповідачеві. Їхньою особливістю є цікавий, нестандартний сюжет, 

який слугує фактичним каталізатором, потенцією до вербалізації наративу. 

Одна з основних функцій цих текстів – фатична, оскільки їхня переважна 

більшість виконується задля підтримки розмови або з метою надання їй 

яскравішого забарвлення чи розваги (що вдало доводила Л. Віртанен). Таким 

чином, критерії яскравості, запам’ятовування, цікавості стають базисними для 

вербалізації таких наративів, проте рідко сприяють виходу цього тексту на 

рівень, вищий за поговір. Це може відбуватися лише тоді, коли згадані критерії 

в наративі працюватимуть на максимумі та за умови важливості сюжету для 

соціальної групи, в якій виконувався твір: саме тому йдеться про потенційно 

активний сюжет у наративі, який реагує на контекстуальні умови. У більшості 

випадків це разові, оказіональні твори, проте саме сюжетика та персонажність 

можуть сильно вплинути на слухачів і змусити їх переповідати цей наратив. 

Важливим чинником стає соціокультурний контекст побутування (соціальна 

група, як у першому прикладі, наближеність до демонологічних оповідань у 

другому чи схожість у зацікавленнях – у третьому). 

Третім жанром у наративній парадигмі є сни-кошмари, які традиційно 

викликають особливу обережність у носіїв. Амбівалентна природа таких 

наративів (їх бояться, але водночас саме такий природній страх і скеровує 

оповідача на розповідь про те, що наснилося) реалізується в  

психотерапевтичній функції. Деякі кошмари можуть виконувати апотропеїчну 

функцію, при цьому їхня вербалізація в наративах вказує на підсвідому 

установку, що такий сон ніколи не справдиться, якщо оповідати його в 

конкретний дозволений час (зазвичай – після дванадцятої години чи після 

обіду), або якщо перед тим здійснити певні квазімагічні дії, серед яких: 

промовляння примовок, виглядання у вікно, виговорення сну на воду тощо. 

Таким чином, характерною особливістю цих наративів є не лише емоційне 

забарвлення страхом, але й наявність цілого комплексу умов і табу, які 

необхідні для знешкодження дії сну. 

Основними мотивами, які зустрічалися в кошмарах, зібраних авторкою, 

були такі: втеча від небезпеки (від тварин, від маніяка); вбивства (спроби 

вбивства самого сновидця, вбивства інших людей, тварин); смерть когось із 

батьків; неспроможність рухатися та говорити. 

Рідко зустрічаються випадки, коли страхіття спеціально додатково 

оздоблюються новими подробицями, аби надати ефекту страшилки. Такі сни 

можна почути в дитячій субкультурі, зокрема в дитячому таборі чи в школі. 

Наступним жанром оніричного фольклору є оніромантичні наративи. 

Вони почали фіксуватися дослідниками чи не найпершими з-поміж решти 

жанрів, оскільки тісно пов’язані з календарною та родинною обрядовістю  
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(номер ЕІІ 1 «Передбачення» за мотивним покажчиком В. Зинов’єва). В цих 

наративах поетапно описується ворожіння на снах та умови правильного 

їхнього проведення. Класичні приклади оповідають про ворожіння на 

Катерини, Андрія, Різдво, Маланки, Водохреща, з четверга на п’ятницю, коли 

сплять на новому місці та на молодик. Традиційно всі ці дні й локуси 

маркуються як лімінальні. Зимові свята (від Андрія до Водохреща) в народній 

культурі були привабливими для ворожінь на долю, особливо це стосувалося 

незаміжніх дівчат, які головною своєю метою, як відомо, бачили заміжжя. Це й 

зумовлює ґендерну специфіку поширення оніромантичних практик та, 

відповідно, їхньої реалізації в наративах.  

Традиційна розгорнена конструкція оніромантичного наративу виглядає 

таким чином: 

1) опис обставин, за яких було вирішено ворожити на снах, та прив’язка 

до відповідного хронотопу; 

2) підготовка до замовлення сну (переказування обставин або умов 

засинання, які вербальні формули й предмети побуту/їжі/одягу тощо мають 

бути задіяні, в цій частині часто вплітаються оніричні замовлення й примовки); 

3) переказування сновидіння; 

4) трактування (часто – колективне) символів сновидіння; 

5) розв’язка історії з ворожінням, що справдилося, – реальна ситуація 

знайомства з особою, яка з’являлася в сновидінні. 

Такі наративи оказіональні, але мають велику живучість у будь-якому 

жіночому середовищі. Їхнє поширення, частотніше серед незаміжніх дівчат, 

особливо зростає з наближенням характерних свят чи ситуацій, але водночас 

проявляється і в колективах з уже заміжніми жінками, які оповідають такі 

наративи крізь призму персонального досвіду або як вищезгадані вторинні 

меморати. Оніромантичні наративи є дуже самобутнім жанром, каркасом для 

якого слугують різні жанрові утворення та формули оніричного фольклору, 

органічно пов’язані під однією цілісною рамкою оніромантики. 

Одними з найбільш живучих жанрів оніричного фольклору, таких, що 

піддаються тривалій трансмісії (як у часі, так і в просторі), є обмирання. 

Характерними їхніми рисами в змістовому плані є безпосередній зв’язок з 

есхатологічними уявленнями та реалізація візійного індивідуального досвіду.  

Структурно такий наратив можна поділити на три поетапні одиниці: 

1) розповідь про потрапляння на той світ (характерні образи: смерть із 

косою, душа-пташка, дід-провідник, яма як прохід на той світ); 

2) нарація про потойбічне життя (описи народних уявлень про муки 

грішників і спокійне життя праведників – тих, хто страждав за життя); 

3) опис повернення додому (образ кладки/містка – переходу через 

глибоке провалля, порятунок від падіння в прірву, бо «ще не пора туди», 

напучування з боку провідника розповісти на цім світі про побачене, викопати 

криницю, поставити каплицю тощо). 

Семантично та символічно близьким до жанру обмирань є наратив про 

досвід наркозу або клінічної смерті. До цієї ж категорії на сюжетному рівні 

маємо повне право додавати також візії під впливом наркотичних речовин. 
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Проблема дослідження таких жанрів в сучасному культурному просторі 

ускладнюється тим, що фольклористи продовжують безпідставно оминати 

увагою збирання текстів як обмирань, так і наративів про досвід наркозу та 

клінічної смерті. Саме тому неможливо визначити реальний ступінь 

побутування цих жанрів у сільському vs міському середовищі. У зв’язку з цим 

дослідникам варто з'ясувати, в яких реальних площинах співіснують ці жанри, 

чи відбувається витіснення традиційних обмирань суто в межі фольклору 

релігійних сект, який рівень психологічного комфорту представлений у 

трансмісії цих жанрів тощо. 

Правдоподібним, на нашу думку, виглядає припущення, що сучасні 

наративи про досвід наркозу та клінічної смерті фактично «зручніші» для 

фіксації й дослідження, ніж традиційні обмирання, тому варто говорити не про 

витіснення цього жанру, а, скоріше, про психологічні особливості його 

новітнього побутування й, відповідно, записування. Обмирання зі своєю 

релігійною специфікою сьогодні можна вважати жанром, який оповідатимуть 

при найвищому ступені довіри до респондента – у колі близьких людей, друзів, 

родичів, які здатні серйозно сприйняти такі сюжетні реалізації, не стануть 

глузувати з таких історій. 

Жанром, який знаходиться на периферії корпусу оніричного фольклору, є 

наративи про сомнамбулізм. Основний масив текстів про сомнамбулізм 

зводиться до дидактичної формули не можна лягати спати, якщо Місяць 

світить прямо в обличчя, бо станеш сновидою. При цьому вона може 

слугувати сюжетотвірною базою для певних наративів, входити до їх складу як 

дидактичне чи апотропеїчне висловлювання або самостійно реалізовуватися у 

виглядів інших мікрожанрів – прикмет, приписів, повір’їв тощо.  

У більшості випадків у такі тексти також закладається певна захисна й 

дидактична функція: що робити, щоби дитина не стала сновидою, що робити, 

якщо вже це сталося (змінювати положення ліжка, затуляти вікна на ніч, класти 

мокру ганчірку на підлогу під ноги сновиді тощо). Такі тексти можуть 

оповідатися серед батьківської субкультури як своєрідний елемент передачі 

досвіду/застереження або серед дитячої, де навпаки часто актуалізується 

перенесення відповідальності з власної особистості на дорослих, які мали би 

знати, як уберегти дитину.  

Інша категорія текстів, в яких розповідається вже про конкретні події, що 

відбуваються зі сновидцем під час його нічних прогулянок, у середовищі 

дорослих нечасто стає фольклорною через одноманітність і достатній рівень 

обізнаності з реальними причинами такої хвороби. Проте, при потраплянні в 

дитячий репертуар, ці тексти набувають зовсім нових рис і трансформацій. 

Особливістю цих наративів є умова гіперболізації небезпеки такого стану, а 

вищий ступінь трансмісії надається текстам, в яких завершення описується 

максимально психологічно, а часто й трагічно. Ця дифузність виштовхує такі 

тексти на периферію оніричного фольклору, оскільки в абсолютній більшості 

випадків при переселенні з репертуару дорослих до дитячого фольклору вони 

приживаються в межах яскравого жанру страшилок. 
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Питання співвідношення наративів про сомнамбулізм дидактичного / 

апотропеїчного характеру зі страшилками, що застосовують аналогічну 

формулу щодо застереження спати при місячному сяйві, також є відкритим. 

Проте ми дотримуємося позиції виокремлення наративів про сомнамбулізм в 

особливий периферійний жанр, від якого страшилки забирають ядерний мотив, 

розвиваючи його у власне виробленій стратегії, вже в межах дитячого 

фольклору.   

У підрозділі 2.2. – «Ненаративні жанри оніричного фольклору» – 

подається детальний аналіз різних неоповідних жанрів від замовлення на сон та 

примовок до оніричних дидактичних текстів, серед яких залежно від 

комунікативних ситуацій виділяються прикмети, забобони, приписи, нормативи 

й повір’я. Кожен із таких текстів передбачає залучення в специфічну 

поведінково-моделюючу систему. В підрозділі провадиться аналіз як 

вербального та акціального, так і ментального складників таких текстів.  

Хоча в народній термінології тексти, які розглядаються в першому 

підпункті, називаються замовляннями (регіонально – закласти на сон, 

Житомирське Полісся), структурний, поетикальний, виконавчий рівні цих 

текстів не дають підстав надавати їм таку дефініцію в науковій практиці. Тому 

задля уникнення зсувів понять було обрано термін «замовлення». Таке 

найменування відображає як внутрішню форму тексту, так і його зовнішню 

потенцію, яка реалізується в притягненні певних подій із майбутнього до 

ірреального сновидного простору. До того ж, саме ця дефініція вживається в 

програмі збирання матеріалів до народного сонника 1925 року. 

Замовлення сну можна поділити на декілька груп за змістовим 

принципом. Першою групою є тексти зі звертанням до персоніфікованих днів 

тижня (найчастіше до Суботи й П’ятниці). Другою групою є тексти зі 

зверненням до Місяця, який у народній традиційній культурі усталено 

асоціюється з потойбіччям, нечистю, з чоловічою шлюбно-еротичною 

символікою, а в тлумаченнях снів означав жениха. У межах третьої групи 

виділяються тексти, в яких звертаються до атрибутів побуту (чоботи, пояс, 

гребінь, соломинка тощо). Четверта група – це тексти, в яких звернення 

відбувається до певних вищих сил, найчастіше – до святого Самсона («Святий 

Самсон, яви мені віщий сон»), до янголів і християнських об’єктів. 

Найбільшим за обсягом є жанр примовок. Кожен текст примовки має, 

насамперед, цілком прагматичну функцію – захиститися від негативного 

наслідку, який, за уявленнями носіїв традиції, неодмінно настане, якщо не 

вдатися до запобіжних засобів. Водночас великий відсоток людей, який 

зізнається при опитуваннях, що не вірить у забобони стосовно снів, попри таку 

відповідь, активно відтворює аналогічні магічні дії про всяк випадок. Тож 

навіть вважаючи себе пасивним суб’єктом специфічних знань, така особа 

звертатиметься до зручних для неї акцій протидії, підсвідомо сприймаючи їх за 

профілактичні. Залежно від ступеня віри в засоби протидії, вона обиратиме для 

застосування або вербальний складник, або позавербальний, або об’єднуватиме 

обидва варіанти, але в зредукованому й/чи формалізованому вигляді. У випадку 

завищеного ступеня такої віри до традиційного вербального й позавербального 
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компонентів може додаватися оброблена під традиційну або повністю 

альтернативна версія (молитва, пиття води, перевертання подушки, заміна пір’я 

в подушці тощо).  

Лікувальний дискурс оніричного фольклору, безперечно, не реалізується 

виключно в площині примовок, але й активно залучає замовляння. Вони 

здебільшого адресовані немовлятам, які мають проблеми зі спокійним сном, 

страждаючи на крикси, вердікси, плакси. Ці хвороби вважалися суто дитячими й 

лікувалися за допомогою магічних (обрядо)дій. У замовляннях на сон 

фігурують образи дерев, які набирають ознак міфологічних істот, курей (як 

птахів, які рано засинають), а також персоніфікованого безсоння.  

Наступним жанровим різновидом є оніричне дидактичне висловлювання 

(приписи, заборони, повір’я, прислів’я, нормативи тощо). Цю узагальнюючу 

назву було обрано з метою об’єднання вище названих мікрожанрів за спільною 

функцією. Оніричні дидактичні висловлювання досліджувалися крізь призму 

їхньої функціональної спрямованості й комунікативної ситуації на рівні 

співвідношення суб’єктів. Остання нами розглядалася в річищі 

прагмалінгвістичних концепцій, започаткованих Дж. Остіном, де береться до 

уваги цілеспрямованість мовлення (іллокутивна мета) та вплив на свідомість чи 

поведінку адресата повідомлення (так званий «перлокутивний ефект»). 

Велику групу дидактичних висловлювань складають поведінково-

моделюючі тексти, більшість із яких регламентує правильну поведінку вагітних, 

молодих батьків та інших людей, які впливають на догляд за дитиною. 

Поширеними є тексти про умови справдження снів (з четверга на п’ятницю, на 

молодик тощо) та регламентовану правильну підготовку до сну. 

Розділ 3 – «Онірема як структурна одиниця оніричного фольклору» –

складається з п’яти підрозділів.  Досліджуються основні структурні складові 

снотлумачень – традиційні концепти-символи, що для них пропонуємо термін 

«онірема». Особливу увагу зупинено на логіці тлумачень сновидінь, при цьому 

за основу береться концепція О. Христофорової.  

У підрозділі 3.1. – «Тлумачення vs онірична прикмета: питання 

жанрової дефініції» – піднімається питання про помилкову синонімічність цих 

понять у науковому інструментарії фольклористів. Термін «тлумачення 

сновидінь» на позначення жанру для вживання в науковому обігу ми 

категорично відкидаємо, оскільки він передбачає процес декодування, тобто 

ментальну дію, яка відбувається після прокидання або після почутого наративу 

про сон у випадку, коли його просять «розгадати». У такому разі 

снотлумачення постають на рівні плану змісту, а оніричні прикмети – 

вербалізація цих тлумачень – на рівні плану вираження. Це дає підстави 

усвідомлювати снотлумачення як етноментальну категорію (що відповідає 

«мінімальному тексту сонника» С. Небжиговської), а оніричні прикмети – як 

їхнє вербальне вираження. Таким чином, перше слово в дефініції вказує на 

характер тематики (тобто, пов’язане зі сном), а друге – на безпосереднє пряме 

віднесення до жанру прикмет. 

У підрозділі 3.2. – «Онірема як одиниця фольклорної концептосфери» – 

вперше у фольклористиці використовується термін «онірема» авторства Поля 
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Фрідріха. У нашій роботі ми називаємо оніремою одиницю концептосфери, яка 

об’єднує, акумулює та зберігає в собі всю множину інтерпретацій конкретного 

образу оніричного фольклору для подальшого дешифрування з профетичною 

метою та реалізується залежно від контексту й взаємодії з іншими оніремами.  

Будь-яке концептуальне поле має ядро (основне та найчастотніше за 

згадуванням тлумачення, наприклад: риба сниться на вагітність), приядерну 

зону (побічне тлумачення за допомогою додаткових деталей: особливо, якщо 

ловиш її руками; щука – буде дівчинка, короп – буде хлопчик) і периферію (яка в 

структурі концептополя становить власне зміст інших концептів: риба – це 

хтось під тебе риє).  

Онірема, отже, може розглядатися як конденсоване формулювання 

колись повноцінно представлених на різних рівнях культури мотивів, яка 

реалізується в межах профетичного коду. 

У підрозділі 3.3. – «Оніремний фонд українського фольклору: 

компаративний аналіз текстів 1920-х – 2010-х рр.» – здійснюється ґрунтовне 

діахронічне порівняння значень онірем, які були отримані в процесі сучасного 

опитування, з семантикою тих зразків, які збереглися в архівних фондах ІМФЕ 

ім. М. Рильського й у виданнях кінця ХІХ – початку ХХ століть. Розроблено 

відповідні таблиці з картографуванням і виявленням видозмін чи навпаки 

стійких фольклорних зон, що дає право говорити про тяглість, варіативність і 

модифікації сучасної фольклорної традиції.  

У межах цієї роботи було вирішено прослідкувати еволюцію оніремного 

складу на прикладі найпоширеніших онірем, які були зазначені в обох 

питальниках (1925, 2010). Для аналізу винесено оніреми: зуби, мертвий, риба, 

літати, змія, пожежа, кінь. Із метою максимального зниження ризику 

неточностей і підлаштувань, обиралися однакові райони (керуючись сучасним 

адміністративним поділом), в яких провадилися записи в 1920-х і в 2010-х 

роках. Через відсутність повних даних із початку ХХ ст. отримані висновки є 

радше припущеннями та спробою верифікації даних у діахронічному зрізі, які 

покликані накреслити певні координати можливих фольклористичних операцій 

в оніричному фольклорі. 

Гіпотетично, якщо в результаті порівняння переважають збіги та часткові 

збіги, можна припускати, що в конкретному районі збереглася снотлумачна 

традиція в межах окреслених онірем. У випадку переважання розбіжностей, 

припускався вплив трансформаційних процесів й аналізувалися, де можливо, 

причини таких змін. Для зручності у випадку збігу ядерного значення оніреми 

ставився (+), у випадку перенесення на приядерну зону (+-), а при відмінному 

значенні (-). Першим подавався текст початку ХХ століття, другий (через 

скісну лінію) – сучасний запис. Так, наприклад, проаналізувавши архівні та 

сучасні власні записи з Баштанського району Миколаївської області, отримали 

таку картину: 

Змія (+-): неприємність / заздрісний ворог. 

Пожежа: відсутні дані / сварка. 

Літати (+-): довге, хороше життя / рости, гарний настрій. 
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Кінь (+): худий – хвороба, гладкий – здоров’я / хвороба (якщо худі, 

хворі). 

Риба (-): дощ / вагітність, жива, свіжа – хороший знак, успіх, щастя; 

мертва, смердюча – проблеми. 

Мертвий (+): дощ / зміна погоди, новини, попередження. 

Зуби (+): рвати з кров’ю – смерть когось із рідні; з кров’ю і болить – 

близького (дитини), не болить – далекого / випав – смерть чи хвороба, з кров’ю 

– родича чи близької людини; до скандалу, недуги. 

Отже, сучасні значення відрізняються більшою конкретизацією (як у 

прикладі зі змією та мертвим), а також повною заміною значення риби. 

Оніреми зуби, кінь, мертвий фактично не змінилися. 

Здійснивши таке діахронічне порівняння, відзначається сталість в 

оніремах зуби, мертвий та змія. Онірема кінь відображає певні трансформації 

ядерного значення (з хворого на чоловіка), що пов’язано здебільшого з 

оніромантичною практикою серед незаміжніх дівчат. Онірема пожежа 

піддається певним трансформаційним процесам, проте важко однозначно 

говорити про синхронічність цих явищ, оскільки бракує даних з архівних 

матеріалах по всіх окреслених районах. Те саме відбувається з оніремою 

літати, яка загально сприймається як позитивна (лише один випадок 

оберненого тлумачення), але рідко повністю збігається у відповідях у межах 

району. 

Як показали результати цього дослідження, онірема риба в усіх 

опитуваннях сьогодні трактується як ознака вагітності. У першій третині ХХ ст. 

знайшовся лише один повний збіг із сучасними уявленнями (Овруцький район 

Житомирської області). Поширенішою була символіка прибутку, яка загалом 

ототожнюється з вагітністю, але не є прямо вираженою. Також зустрічаються 

зовсім традиційні тлумачення «риба – сльота» та «риба – дощ». Таким чином, 

констатується укорінення нового, доповненого, ядерного значення оніреми 

риба, що поки що неможливо сказати про інші обрані для аналізу символи.  

У підрозділі 3.4. – «Сучасний стан оніричного фольклору: 

статистична обробка анкетних даних» – детально пояснюються принципи, 

за якими будувався запитальник, виявляється середньостатистична кількість 

оніричних наративів, які можна отримати від пересічного респондента 

чоловічої й жіночої статі, пояснюються основні розбіжності в цифрах таблиць, 

отриманих протягом роботи над відповідями питальника. Для аналізу в межах 

дослідження було відібрано 65 анкет, отриманих від представників жіночої 

статі, та 35 від чоловічої. В підрозділі встановлюються оніреми, які побутують 

у сучасному просторі найактивніше та тлумачення яких є відомішими загалу в 

порівнянні з іншими, досліджується різниця, характерна для відповідей в 

анкетах чоловіків і жінок. Також наводиться аргументація певних відмінностей 

крізь призму ґендерних досліджень.  

За даними опитування, в якому взяли участь 100 респондентів, загалом 

найпоширенішими в плані тлумачення оніремами є наступні: мертвий (0,64), 

літати (0,61), зуби (0,58), вода (0,57), лайно (0,52). Найскладніше було видобути 

тлумачення з онірем: гриби (0,16), годинник (0,18), ягода (0,18), хворий (0,19). 
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Серед жінок найчастотнішими в плані тлумачення є оніреми: мертвий (0,75), 

зуби (0,74), вода (0,72), літати (0,7). У чоловіків відповідно: літати (0,43), 

мертвий (0,43), лайно (0,31), вода (0,29). При цьому наголошуємо, що до уваги 

береться виключно наявність трактування, а не ядерне значення оніреми.  

Загальна кількість наративів про сни склала 391 одиницю в жінок та 129 

одиниць у чоловіків (520 спільно). З цих 520 текстів 186, тобто більше третини, 

складають наративи про віщі сни (у жінок 155 із 391, у чоловіків – 31 із 129). Із 

цього можна судити, що серед наративів саме віщі сни є домінантними в 

активному побутуванні оніричного фольклору (в жінок це більше третини, в 

чоловіків – четверта частина всіх текстів). 

Проаналізувавши частотність вживання відповідних онірем у сучасних 

наративах про віщі сни, які були отримані під час нашого опитування, ми 

виявили, зокрема, що з величезним відривом лідирує онірема померлий (46 

текстів загалом); всі інші оніреми набагато активніше згадуються жінками, в 

чоловіків натомість вони згадують поодиноко: риба (13 текстів), зуби (12), вода 

(8), лайно (5). Виключно в жіночих наративах реалізувалися оніреми: взуття 

(6), хата (5), кінь (4). При цьому дві з них (взуття та кінь) є різко маркованими 

для незаміжніх дівчат, означаючи появу судженого, а хата пов’язана з 

танатичним трактуванням. 

У підрозділі 3.5. – «Оніричний наратив у контексті актуального 

фольклору» – досліджуються сучасні записи оніричних наративів, в яких герой 

перебуває в зоні АТО або зустрічає Путіна. Сни першої категорії в абсолютній 

більшості представлені як кошмари, які відрізняються особливим 

психологізмом, сюжетною повторюваністю та часто є триґерами, що 

сигналізують про необхідність психологічної допомоги. Сни другої категорії 

цікаві тривекторністю постаті Путіна (суперечка з Путіним, Путін у ролі 

блазня, смерть Путіна), що перегукується з іншими жанрами актуального 

фольклору. При цьому останній тип сновидінь є найпопулярнішим. 

Поширеність цього типу може сигналізувати про бажання людей, а високий 

рівень їхньої передачі – про інтенцію підтвердити їхній профетичний код. 

Другою особливістю таких снів про Путіна є відсутність страху перед ним, 

характерне для усталених снів про президентів. Путін рідко сприймається як 

начальник. Він чи чорт-підбурювач (перший тип), або «дутий» позер, невдаха 

(другий і третій типи). 

ВИСНОВКИ 

У Висновках підбиваються підсумки роботи. Її акцентовано на виділенні 

в науковому обігу окремого пласту фольклору, що стосується виключно того 

індивідуального візійного досвіду й комплексу специфічних практик, які 

пов’язані з процесом сну, сновидіннями та їхніми тлумаченнями.  

Обрана для дослідження концепція комплексного підходу до 

фольклорного тексту, в контексті методологічних напрацювань ХХ–ХХІ ст., 

уможливила розгляд корпусу оніричних вербальних і позавербальних текстів не 

лише в діахронічній, але й синхронічній площинах.  

Оніричний фольклор постає невід’ємною частиною сучасного 

актуального культурного процесу зі своєю специфікою збереження та 
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модифікації уявлень. Тексти оніричного типу мають ряд специфічних 

особливостей, обумовлених ірреальною дійсністю, в якій народжуються 

сюжети наративів, та умовами виконання. У зв’язку з цим у роботі 

деталізувалися принципи виокремлення фольклорних оніричних текстів, 

поговору та одиничних, тобто разових, текстів. 

Подається поділ на наративний і ненаративний (мікрожанровий) фонди 

оніричного фольклору. До наративного залучено наративи про віщі сни, 

наративи з потенційно активним сюжетом, сни-кошмари. При детальному 

аналізі окремих жанрів, що вперше вводяться до українського наукового обігу 

(наративи про сомнамбулізм і досвід наркозу), були виявлені нові трансмісійні 

особливості та способи перетину цих жанрів із близькими їм формами, зокрема 

обмираннями. До ненаративного фонду пропонується залучати замовлення, а 

також різні мікрожанрові конструкції, представлені замовляннями, примовками 

й оніричними дидактичними формулами. 

У дослідженні розглядалися основні механізми інтерпретування 

тлумачень снів у межах фольклористичної сфери, які тісно пов’язані з мовними 

конструктами й асоціативною логікою. Було запроваджено нову мінімальну 

концептуальну одиницю – онірему, доведено, що ця одиниця має різні типи 

зв’язків.  

Особлива увага приділялася вивченню спільних і відмінних рис 

традиційного й осучасненого оніричного календаря та оніремного фонду в 

історичній перспективі. Досліджувалося питання ґендерної маркованості 

онірем, що на практиці реалізувалося в більшій обізнаності жінок у 

тлумаченнях та в поширенні конкретних наративів про віщі сни чи прикмет 

(предмети, що сняться до вагітності, до появи чоловіка, до розлучення тощо). 

Порушувалося питання посттравматичного синдрому у фольклорних наративах 

про сни з часів Другої світової війни, війни в Афганістані та в сучасних реаліях. 

У роботі доводилася гіпотеза про наявність закодованої фольклорної 

арматури, яка слугує авантекстом у традиційному снотлумаченні, що 

реалізується в оніричній прикметі на рівні фольклорного тексту. Після 

детальних підрахунків даних, отриманих під час роботи над покажчиком 

найчастотніших онірем, встановлено основну групу концептів-символів: 

мертвий, літати, вода, зуби, риба. Порівнюючи дані, отримані стосовно 

найчастотніших значень онірем, із цими даними, можна зробити висновок, що 

ступінь поширення онірем не має помітної кореляції з самими мотивними 

конструктами оніричних наративів. Проте, онірема мертвий є такою,  що 

лишається однаково добре знаною і при тлумаченні, і при обрахуванні 

найчастотнішої з’яви в сновидіннях. 

Підсумком дослідження парадигми оніричного фольклору як комплексу, 

актуалізованого на рівні не лише моделюючих, а й семантичних і жанротворчих 

процесів, стало з’ясування численних важливих аспектів повсякденних 

комунікативних та акціональних практик традиційного й модерного  

суспільства, оніремного складу сучасного українського фольклору та ґендерної 

специфіки, динаміки та характеристики механізмів трансмісії смислів у 

сучасному просторі.  
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АНОТАЦІЯ 

Анцибор Д. В. Парадигма оніричного фольклору. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2015. 

Дослідження присвячене комплексному вивченню оніричного фольклору, 

представленого різножанровими фольклорними текстами (наративи про віщі 

сни, наративи з потенційно активним сюжетом, наративи про досвід наркозу та 

клінічної смерті, про сомнамбулізм, оніромантичні наративи, обмирання, сни-

кошмари, а також оніричні замовлення, примовки, замовляння, прикмети та 

дидактичні формули). Вперше в українській фольклористиці розроблено, 

систематизовано й проаналізовано парадигму жанрів оніричного фольклору. 

Вперше введено мінімальну концептуальну одиницю – онірему – на позначення 

найбільш розповсюджених концептів-символів, що потребують тлумачення. 

Встановлено найчастотніші оніреми, проаналізовано їхні значення. 

Виявлено ґендерні особливості оніричних текстів і проведено 

статистичний аналіз онірем і текстів, в яких вони трапляються. Завдяки 

етнокартографічному методу сформовано ареали збереження та модифікації 

онірем. Уперше проаналізовано особливості сучасного актуального оніричного 

фольклору, зокрема сни про Путіна й АТО.  

Ключові слова: оніричний фольклор, онірема, наратив, тлумачення 

сновидінь, прикмети, статистичний аналіз, ґендер, актуальний фольклор. 
 

АННОТАЦИЯ 

Анцибор Д. В. Парадигма онирического фольклора. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Исследование посвящено комплексному изучению онирического 

фольклора, представленного разножанровыми фольклорными текстами 

(нарративы о вещих снах, нарративы с потенциально активным сюжетом, о 

наркозе и клинической смерти, о сомнамбулизме, ониромантические 

нарративы, обмирания, сны-кошмары, загадывания, приговоры, приметы и 

дидактические формулы). Впервые в украинской фольклористике разработана, 

систематизирована и проанализирована парадигма жанров онирического 

фольклора. Впервые вводится минимальная концептуальная единица – онирема 

– как наиболее распространенный концепт-символ, требующий истолкования. 

Установлены и проанализированы наиболее часто встречающиеся ониремы. 

Выявлены гендерные особенности онирических текстов и проведен 

статистический анализ онирем и текстов, в которых они встречаются. 

Благодаря этнокартографическому методу сформированы ареалы сохранения и 

модификации онирем. Впервые проанализированы особенности современного 

актуального онирического фольклора, в частности, сны о Путине и АТО. 
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Ключевые слова: онирический фольклор, онирема, нарратив, толкование 

сновидений, приговор, статистический анализ, гендер, актуальный фольклор. 

 

SUMMARY 

Antsybor Daria The paradigm of oneiric folklore. – Manuscript.  

The dissertation is submitted for the scholary degree of Candidate of 

Philology. Specialty 10.01.07 – Folkloristics. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the complex study of oneiric folklore which is 

presented by different genres (narratives about prophetic dreams, narratives with 

potentially active plot, narratives about the experience of anesthesia and clinical 

death, narratives of somnambulism, oneiromantic narratives, visio, nightmares, 

oneiric incantations, sayings, omens and didactic formula). 

For the first time in Ukrainian folklore studies the paradigm of genres in 

oneiric folklore is developed, systematized and analyzed. We consider it necessary to 

lead a new minimal conceptual unit for oneiric folklore – oneireme. Oneireme is the 

unit of concept-sphere which describes objects, events and actions that the dream-

viewer was dreaming about with the intention of interpreting their significance with 

regard to the future. Any conceptual field has a nucleus (in oneiric cases it is the main 

and the most frequently mentioned interpretation), a subnuclear zone (collateral 

interpretation with additional details) and a periphery (which in the structure of a 

concept-field actually makes a content of other concepts). All these elements can be 

observed in oneireme.  

The research gives a detailed analysis of the most frequent Ukrainian 

oneiremes (death, fish, water, teeth, fly, horses, shoes) and their significance. 

Comparing the data obtained from the most frequent meaning of oneireme, we can 

conclude that the level of prevalence does not have a significant correlation with the 

motive constructs in oneiric narratives.  

The thesis makes an identification of the gender features in oneiric texts. The 

statistic shows that the female part in dream-telling and dream interpreting is higher 

than among men. Oneiremes which have a nuclear meaning of pregnancy, new 

relationships, and health are more prevalent in female groups than among male 

groups. 

The statistical analysis of oneiremes and the texts in which they occur is made. 

By using the ethnocartographical method it is displayed the areas of conservation and 

modification of oneiremes. For the first time in Ukrainian folklore studies the 

peculiarities of current oneiric folklore, in particular the dreams about Putin and 

about the antiterrorist operation. 

The research result of the paradigm of oneiric folklore as the complex that is 

actualized at modeling, semantic and genre making processes is the clarification of 

many important aspects of everyday communication and actional practices of 

traditional and modern society, oneireme structures, gender specificity and dynamics 

description of the transmission mechanisms of meaning in modern space. 
Key words: oneiric folklore, oneireme, narrative, dream interpretation, oneiric 

incantation, statistical analysis, gender, current folklore. 


